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GİRİŞ
SOLEM  SMART-IS,  230  V  AC,  Wi-Fi  ve  Bluetooth® özelliğine  sahip  bir  kontrol 
ünitesidir. Yerel  hava tahmini hizmetlerine bağlanarak, programlarını hava durumu 
değişikliklerine göre uyarlar. Aynı zamanda, bir akış ölçere bağlanarak su  tüketiminizi 
takip  edebilir.  Bir  yağmur  sensörüne  ya  da  su  tüketiminizi  takip 
etmenizin  gerekmesi  durumunda  bir  akış sensörüne  bağlanabilir.  MySOLEM 
uygulaması (Wi-Fi  ya  da  Bluetooth®)  yoluyla  ya  da  MySOLEM  platformundan
(sahip olduğunuz modele bağlı olmak üzere) 12 adet  istasyona kadar yönetebilir.

Adım 1

UYGULAMANIN İNDİRİLMESİ
1.Akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde, «App Store» ya da «Play Store» 
mağazasına gidin.

2. Arama çubuğunda, «MySOLEM» uygulamasını aratın

3. Bulduktan sonra, MySOLEM uygulamasını indirin. 

4. Kurduktan sonra, akıllı telefon ya da tabletinizin Bluetooth® özelliğini açın. 



 

 

 

 

 

 

    
 

 

    

    

 

 

 
   

 

   

  

 

 

 

    
 

Adım 2

HESAP OLUŞTURMA
Bütün SMART-IS özelliklerinden faydalanmak için lütfen bir MySOLEM Hesabı
oluşturun.

1. Akıllı telefon ya da tabletinizden MySOLEM uygulamasını çalıştırın.

2. "g" simgesine dokunarak «My Account /Hesabım» bölümüne gidin.

3. Uygulamada açıklanan adımları takip edin.

Step 3

KONTROL ÜNİTESİ KURULUMU
SMART-IS kablo bağlantısı yapacağınız yerin, bir Wi-Fi bağlantısı kapsamında 
bulunduğundan emin olun.

1. SMART-IS alt muhafazasını çıkarın.

2. Temin edilen 230/24 VAC gücü bağlantısı yapıp muhafazayı geri takın.

3. Akıllı telefon ya da tabletinizden MySOLEM uygulamasını çalıştırın.

4. «Add a controller/Kontrol ünitesi ekle» seçeneğine tıklayın.

5. Mevcut kontrol üniteleri listesinden SMART-IS seçimini yapın.

6. SMART-IS eşleştirmesini tamamlamak için uygulamada açıklanan adımları takip 
edin.

Note: Diğer mevcut kontrol üniteleri arasından SMART-IS ünitesini seçmek için 
lütfen, ürünün arkasındaki ürün etiketinde gösterilen «Default name/Varsayılan ad» 
bilgisine karşılık gelen numara bakın.  



 

 

  

 

 

Step 4

SENSÖR AYARLARI
SMART-IS ünitesinde, bir yağmur sensörü ya da akış sensörü takabileceğiniz bir 
- S + sensör girişi bulunmaktadır. Sensörün bağlanmasının ardından, uygulama 
içerisinde kurulması gerekmektedir.  

 

 

 

  

1. SMART-IS girişi yapın.

2. d Sensor simgesine dokunun.

3. g Setting simgesine
dokunun.

4. Sensör tipini seçin.
Adım 5

AKIŞ ÖLÇER AYARLARI
1. «COEFFICIENT/KATSAYI» alanında COEFFICIENT/KATSAYI değerini 

doldurun:

COEFFICIENT/KATSAYI: Atım/L cinsinden ifade edilen akış ölçer dönüşüm 
faktörüdür.
2. «Immediate value/ Ara değer» değerini doğrulayın. 
Immediate value/ Ara değer: Sayaç üzerinde gösterilen su tüketiminin, uygulama 
üzerinde gösterilenle aynı hacimde olmasını sağlamaktadır. Farklılığın söz konusu 
olması durumunda, lütfen kabloları (kutup) doğrulayın ya da «FACTOR/FAKTÖR» 
değerini ayarlayın. 
3. Aşağıdaki alanları doldurun;

High threshold (daily consumption) maximum consumption /Üst eşik (günlük 
tüketim: maksimum tüketim, bu değer, 24 saatlik bir süre içerisinde aşmayı 
istemediğiniz litre cinsinden miktardır. Bu limitin aşılması durumunda, hemen 
alarm verilecektir (e-posta ile akıllı telefon ve/veya tablet bilidirimi ile)

Low threshold (daily consumption) minimum consumption / Alt eşik (günlük 
tüketim): minimum tüketim, bu değer, 24 saatlik bir süre içerisinde ulaşmayı
istediğiniz litre cinsinden miktardır. Bu seviyeye ulaşılmaması durumunda, takip 
eden günde öğleden önce saat 7’de alarm verilecektir (e-posta ile ve akıllı telefon 
ve/veya tablet bildirimleriyle). 

Leak alert volume/Kaçak alarm hacmi: alarm verilmesini istediğiniz eşik değerdir. 



 

 

 

      
     

  

     

Station’s flow/İstasyon akışı, her bir istasyon için lütfen önce, moment T (Cpt1) 
anında, ardından moment T + 5mn (Cpt2) anında sayacı okuyun. (Cpt2 – Cpt1)/5) = 
> Debit (L/min) hesaplamasını yapın. Uygulama içerisinde sonuçları yazın. 

High threshold (station’s flow alerts: maximum consumption/ Üst eşik 
(istasyon akış alarmları: maksimum tüketim, bu değer, tesis edilen istasyon akış
hızının % cinsinden ifadesidir. Bu limitin aşılması durumunda, hemen alarm 
verilecektir (e-posta ile ve akıllı telefon ve/veya tablet bildirimleriyle).

Low threshold (station’s flow alerts: minimum consumption/ Alt eşik (istasyon 
akış alarmları: minimum tüketim, bu değer, tesis edilen istasyon akış hızının % 
cinsinden ifadesidir. Bu seviyeye ulaşılmaması durumunda, takip eden günde 
öğleden önce saat 7’de alarm verilecektir (e-posta ile ve akıllı telefon ve/veya tablet 
bildirimleriyle). Her bir istasyon akışı alarmı için, istediğiniz aksiyon tipini 
tanımlayabilirsiniz: 

•No action/Aksiyon yok: sulama devam eder.

•Suspend watering/Sulamayı askıya al: sulamaya devam etmek için alarmı
(uygulama içerisinde, ilgili kontrol ünitesinde) acknowledge/onaylamalısınız. 

•Permanent OFF/Kalıcı KAPALI: sulamaya yeniden başlamak için (uygulama 
içerisinde, ilgili kontrol ünitesinde) ON/AÇIK seçimini yapmalısınız. 

•Stop/Durdur: yeniden başlayana kadar programı durdurur. 

•Inhibit the output/Çıkışı önle: ilgili istasyonu durdurur; istasyonu yeniden 
başlatmak için alarmı acknowledge/onaylamalısınız.

Adım 6

OTOMATİK SU BÜTÇESİ
Bu opsiyon, sulama süresinin hava durumu tahminleri ya da yerel hava durumuna 
göre otomatik olarak azaltılmasına ya da arttırılmasına olanak sağlamaktadır. 
Aşağıdaki şekilde yüzdeyi ayarlar: 

• Gün için beklenen yağmur miktarının, 10 mm seviyesinde ya da üzerinde 
olması durumunda, = Su bütçesi %30

• Gün için beklenen yağmur miktarının, kesinlikle 10 mm altında ve son 3 günün 
toplam miktarının kesinlikle 0 mm üzerinde olması durumunda, = Su bütçesi 
%100 



 

      

 

• Gün için beklenen yağmur miktarını, kesinlikle 10 mm altında ve son 
3 günün toplam miktarının 0 mm seviyesinde olması durumunda, = 
Su bütçesi %110

    Otomatik su bütçesi etkinleştirildiğinde, aylık su bütçesi devre dışı bırakılır.

2. p simgesine dokunun..

1. SMART-IS uygulamasını indirin.

3. m Lokalizasyon simgesine dokunun.

4. Lokalizasyon hizmetine girmesi için uygulamaya yetki verin.

5. Önceki ekrana gidin ve ekranın altında «Automatic water budget/Otomatik su 
bütçesi» opsiyonunu devreye alın. 

Adım 7

GÜVENLİK ANAHTARI
Güvenlik anahtarı, kontrol ünitesini korumanıza olanak sağlar. Sadece  ilerideki  
kurulumlar  için  gereklidir.  Tanımlamak  için,  “kontrol  ünitesi  kurulumu” 
3. adımını takip edin ya da ekranın sağ üst köşesindeki   simgesini tıklayarak  
ilave bilgi alın. 
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Adım 8

KABLOLAMA

Yağmur sensörü ile birlikte
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- S + girişine, aşağıda açıklandığı şekilde, bir akış sensörü bulunan bir su sayacı 
bağlayın. Akış sensörlerini kuru kontak ya da eşdeğeri ile kullanın. 

Akış sensörleri kutuplarını, aşağıdaki gibi bağlayın:

Kırmızı  kablo > + / Siyah kablo > -

LED DURUM BİLGİLERİ
Yeşil LED: standart çalışma

Yanıp sönen yeşil LED: bir istasyon çalışıyor (yanıp sönme sayısı, aktif istasyon 
sayısına karşılık gelmektedir.

Yanıp sönen turuncu LED: aygıt yazılımı etkinleştirmesi devam ediyor.

4 kez yanıp sönen turuncu LED: bir istasyon üzerinde kısa devre.

Sabit yanan kırmızı LED: ürün, 2 dakika süreyle, başlatma modundadır. 

Hızlı yanıp sönen kırmızı LED: Varsayılan (sensör açıldı ya da akış eşiğine ulaşıldı). 
Sulama askıya alınır ancak, program devam eder. «Default/Varsayılan» değerin 
ortadan kalkması durumunda, program yeniden başlar (LED yanıp sönme sayısı, 
devre dışı istasyona karşılık gelir).

İki kez yanıp sönen kırmızı LED: kontrol ünitesi artık zaman eş zamanlı değildir, 
yeniden eş zamanlamak için yeniden bağlayın.

3 kez yanıp sönen kırmızı LED: Wi-Fi sinyali kayboldu (yanlış Wi-Fi anahtarı ya da 
SMART-IS kurulumu çok uzak ya da internet bağlantısı kayboldu).
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4 kez yanıp sönen kırmızı LED: bir istasyon üzerinde kısa devre ya da aşırı tüketim 
veya ürün istasyon çalışırken kısa süre içerisinde 2 kez kapatılıp açıldı. 

5 kez yanıp sönen kırmızı LED: kontrol ünitesinin kurulması için gerekli süre aşıldı. 
Başlatma sürecini yeniden başlatın. 

LED kapalı: ürünün elektrik bağlantısı yok. 

GENERAL INFORMATION

LÜTFEN, SMART-IS ÜRÜNÜNÜ KURMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ GÜVENLİK 
TALİMATLARINI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN. LÜTFEN, BU TEDBİRLERE 
UYUNUZ. 

SMART-IS ünitesi, iç mekanda ya da korumalı bir yerde takılmalıdır.
Lütfen, ürününüzü güç çıkışı ekipmandan çok uzak olmayacak şekilde yerleştirin. 
Soket, her zaman ulaşılabilir durumda bulunması gereken bir bölme cihazıdır. Güç 
trafosunda, aşırı yoğunlaşmalara ve kısa kesimlere karşı korumalı, 16A seviyesi 
kullanıldığından emin olun. Sadece ürünle birlikte temin edilen güç paketini kullanın:
GİRİŞ: 230V ~ 50Hz ÇIKIŞ: 24V ~ 0.75A  

CE sembolü, cihazın sağlık, güvenlik ve çevre ile kullanıcının korunmasına 
dair Avrupa standartları gerekliliklerine uygun olduğunu göstermektedir. CE 
sembollü işaretler, Avrupa’da satış içindir.

Bu sembol, bu tip elektrikli ya da elektronik ekipmanların, Avrupa ülkelerinde 
ayrı olarak tasfiye edilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu cihazı, ev atıklarıyla 
birlikte  tasfiye  etmeyin. Lütfen, artık  bu  cihaza  ihtiyacınız  
kalmadığında, ülkenizde mevcut atık toplama ve geri dönüştürme noktalarını 
kullanın.

Bu sembol, güç kaynağının alternatif güç olduğunu göstermektedir. 

Bu sembol, besleme geriliminin, alternatif gerilim olduğunu göstermektedir. 

Bu sembol, güç paketinde sınıf 2 tipi çift izolasyon bulunduğunu 
göstermektedir. 
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Bu sembol, güç paketinde 1300C termal koruma bulunduğunu göstermektedir. 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

EBATLAR
Genişlik 11 cm x Yükseklik 14,3 cm x Derinlik 4,2 cm (2/4/6)
Genişlik 16 cm x Yükseklik 14,3 cm x Derinlik 4,2 cm (9/12)

GÜÇ 
Güç kaynağı GİRİŞİ: 230V ~ 50Hz / ÇIKIŞI: 24V ~ 0.75A 50Hz

KULLANILAN FREKANS ARALIĞI VE İLETİLEN MAKSİMUM GÜÇ
Bluetooth®: [2400-2483.5] Mhz
Wi-Fi: 2.4Ghz

KULLANIM
Bağıl nem: %90
Ürün kullanım ortamı -20°C ila 60°C 
Garanti: 2 yıl 


