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PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU 

Auxi wls je bezdrátový modul se dvěma vstupy a dvěma výstupy. Je napájen přímo ze síťového rozvodu 
230VAC a je tak ideální volbou pro přímé ovládání osvětlení, domácí automatizaci (například pro rolety 
nebo žaluzie), a jakékoli zařízení, které není dosažitelné pomocí kabeláže. Bezdrátový expandér Auxi wls 
lze použít ve spojení s ústřednou Lares, nebo dokonce i jako autonomní zařízení! V případě autonomního 
použití mohou být výstupy řízeny lokálně (pomocí vstupů přímo na expandéru) nebo vzdáleně (pomocí 
bezdrátových ovladačů Opera). Každý expandér Auxi wls může být ovládán z až 32 ovladačů Opera. 
 

 
TECHNICKÉ PARAMETRY 

 
� Napájení:  110 – 230 VAC / 50-60 Hz 
� Frekvenční pásmo: 868 MHz 
� Komunikační dosah: max. 150m ve volném prostoru 
� Vstupy:  2 
� Výstupy:  2 (5A @ 250VAC / 5A @ 30VDC) 
� Provozní teplota: -20 až +55˚C 
� Rozměry:  42 x 35 x 20mm 
� Krytí:   IP20 

 
Poznámka: Technické specifikace, vzhled, funkcionalita a ostatní charakteristiky produktu mohou být 
změněny bez předchozího upozornění. 
 
 

POPIS ČÁSTÍ EXPANDÉRU 

 
 

Obrázek 1: Části a svorky expandéru Auxi wls 
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Legenda vyznačených částí: 
A. Svorkovnice 
B. Programovací tlačítko 
C. Signalizační LED 
D. Štítek se sériovým číslem 
E. Anténa bezdrátového modulu – NEZKRACOVAT! 

     ①  Vstup 1 
     ②  Vstup 2 
     ③  Napájení – nulový vodič 
     ④  Napájení – fázový vodič 
     ⑤  Společný kontakt reléových výstupů 
     ⑥  Reléový výstup 1 
     ⑦  Reléový výstup 2 
 
 

PŘÍKLADY ZAPOJENÍ 
 

 
 

Obrázek 2: Připojení vstupů a výstupů (např. osvětlení) 
 



5           www.ksenia.cz 

 
Obrázek 3: Připojení motoru (např. rolety) 

 
 

PROVOZNÍ REŽIMY 
Autonomní režim 
Výstupy expandéru Auxi wls lze ovládat přímo pomocí vstupů na desce expandéru, nebo pomocí 
bezdrátových ovladačů Opera, které byly dříve do zařízení nahrány. 

 

Obrázek 4: Řízení výstupů v autonomním režimu 
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Systémový režim 
Dle velikosti ústředny Lares dovede systém Ksenia pojmout až 64 bezdrátových expandérů Auxi wls. 
Aktivace výstupů může být řízena klasicky pomocí Scénářů v softwaru Basis, případně pomocí vstupů 
expandéru. Vstupy expandéru Auxi wls mohou pracovat ve dvou různých módech: 

Mód lokálního řízení prezentuje stav, kdy danému výstupu nemusí být přiřazena žádná zóna. Dvojice 
vstupů na expandéru může být využita pro změnu stavu výstupů. 

 

Obrázek 5: Vstupy v lokálním řízení výstupů 

Mód systémových zón prezentuje stav, kdy je zóna ústředny Lares přímo přiřazena vstupu bezdrátového 
expandéru Auxi wls. Sepnutí a rozepnutí vstupu je předáno desce ústředny, která na základě dané 
události provede aktivity, naprogramované ve Scénářích v části Zóny on-line. 

 

Obrázek 6: Vstupy jako systémové zóny 
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PRACOVNÍ REŽIMY VÝSTUPŮ 
V autonomním i systémovém režimu mohou být výstupy naprogramovány jedním z následujících způsobů: 

� NEZÁVISLÉ VÝSTUPY: Oba výstupy jsou zcela nezávislé a mohou být naprogramovány odlišně 
(např. první jako spínací a druhý jako přepínací). 

� STPD VÝSTUPY (změna při sepnutí): Oba výstupy jsou považovány za jeden logický výstup. První 
výstup je Normally Open (NO) a druhý Normally Closed (NC) tohoto logického výstupu. Výstupy 
jsou závislé a nemohou být ovládány separátně. Přepnutí prvního relé přímo ovlivňuje přepnutí 
druhého relé. 

� VÁZANÉ VÝSTUPY: Tento způsob nastavení se nejčastěji používá pro ovládání elektromotorů, kdy 
reléové výstupy nesmí být aktivovány ve stejný okamžik. Ve chvíli, kdy je jeden z výstupů aktivní a 
druhý má být aktivován, se oba výstupy deaktivují na dobu 0,5s a následně se postupně sepnou. 

 

Obrázek 7: Možné stavy výstupů 

Výstupy mohou být naprogramovány jako spínací nebo přepínací, a to nezávisle na zvoleném způsobu 
vazby mezi nimi. 

 

LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VÝSTUPŮ 
Následující popis je poplatný využití expandéru Auxi wls pouze v autonomním režimu, případně 
v systémovém režimu, kdy vstupy nejsou přiřazeny systémovým zónám (viz výše mód lokálního řízení). 
V případě využití nezávislých nebo vázaných výstupů ovlivňuje první vstup relé č. 1 a druhý vstup relé č. 2. 
V případě použití STPD způsobu vazby mezi výstupy je možné pro řízení výstupů využít kterýkoli vstup, 
popřípadě oba. Při změně stavu vstupu reagují výstupy následovně: 

� SPÍNACÍ VÝSTUP: Pokud je vstup sepnut na méně než vteřinu (například při stisku tlačítka), je 
výstup aktivován na nastavenou dobu sepnutí. V případě, že je výstup již aktivován, se časovač 
doby sepnutí restartuje, a to pouze když je výstup nastaven jako nezávislý nebo STPD. U vázaného 
výstupu se daný výstup deaktivuje. Pokud je vstup sepnut na dobu delší než 1s (například u 
přepínače), kopíruje stav výstupu aktivitu na vstupu. 

� PŘEPÍNACÍ VÝSTUP: Pokud je vstup sepnut na méně než vteřinu, výstup reaguje pouze při aktivaci 
vstupu. Při delším sepnutí vstupu kopíruje stav výstupu aktivitu na vstupu. 
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Obrázek 8: Aktivita výstupů na základě dění na vstupech 

 

OVLÁDÁNÍ VÝSTUPŮ POMOCÍ OVLADAČŮ OPERA (autonomní režim) 
V autonomním režimu je pro ovládání výstupů bezdrátového expandéru Auxi wls pomocí ovladačů Opera 
potřeba nahrát tyto ovladače do expandéru. Samotné ovládání má dvě možnosti: 

� Klávesy 1 a 2 na ovladači Opera jsou přiřazeny výstupům 1 a 2 na expandéru Auxi wls 
� Klávesy 0, 1 a 2 na ovladači Opera jsou přiřazeny třem různým expandérům Auxi wls 

Výše uvedené způsoby ovládání jsou níže rozebrány detailněji. 
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Ovládání obou výstupů jednoho expandéru 
 

Klávesa 0: Tato klávesa přepíná stavy obou výstupů současně. Následně dojde 
k potvrzení provedení akce krátkým rozsvícením prostřední LED diody na 
ovladači Opera. 

Klávesy 1 a 2: Tyto klávesy spravují jednotlivé výstupy expandéru Auxi wls. Po 
stisku klávesy zareaguje příslušný výstup dle svého nastavení: 

� Pokud je výstup nastaven jako spínací, je aktivován a zůstává aktivní po dobu sepnutí. V případě, 
že je výstup již aktivován a nastaven jako nezávislý nebo STPD, časovač doby sepnutí se restartuje. 
Pokud je výstup nastaven jako vázaný, deaktivuje se. 

� Pokud je výstup nastaven jako přepínací, změní svůj stav s každým stiskem klávesy. 

Potvrzení sepnutí výstupu prezentuje bezdrátový ovladač Opera pomocí levé LED (výstup 1), resp. pravé 
LED (výstup 2). Při deaktivaci jednoho nebo obou výstupů se krátce rozsvítí prostřední LED dioda. 

Klávesa i: Tato klávesa umožňuje ověření stavu výstupů. Krátký stisk zobrazí krátkým rozsvícením LED 
diody stav výstupu 1 (aktivace = levá LED, deaktivace = prostřední LED), dlouhý stisk asociuje výstup 2 
(aktivace = pravá LED, deaktivace = prostřední LED). 

 

Obrázek 9: Ovládání obou výstupů expandéru z bezdrátového ovladače 
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Ovládání více expandérů z jednoho ovladače 
 

Klávesy 0, 1, 2: Pokud jsou výstupy nastaveny jako nezávislé, krátký stisk dané klávesy ovládá první výstup 
a dlouhý stisk ovládá druhý výstup. V případě STPD výstupů je po krátkém i dlouhém stisku provedena 
stejná operace, protože výstupy jsou vzájemně provázané. 
U vázaných výstupů závisí reakce výstupu na jeho předchozím stavu. Průběh sekvence při opakovaném 
stisku tlačítka je následující: Aktivace prvního výstupu, jeho deaktivace, aktivace druhého výstupu, jeho 
deaktivace, následně při pátém stisknutí tlačítka opět aktivace prvního výstupu, atd. Na ovladači Opera se 
krátce rozsvítí LED dioda, přináležející danému tlačítku (levá LED tlačítku 1, apod.). 

Klávesa i: Nevyužita 

 

Obrázek 10: Ovládání trojice expandérů z jednoho bezdrátového ovladače 

 

SPRÁVA VÝSTUPŮ ÚSTŘEDNOU LARES (systémový režim) 
V případě, že je bezdrátový expandér Auxi wls asociován k ústředně Lares, je aktivace a deaktivace 
výstupů řízena přímo ústřednou. Obě relé na desce expandéru jsou ovládána na základě výskytu konkrétní 
události, případně je lze aktivovat z rozhraní webserveru, stejně jako ostatní systémové výstupy. 

 

PROGRAMOVÁNÍ 
Funkce LED diody 
Po přivedení napájení blikne signalizační LED dioda na expandéru třikrát za sebou. Následně, pokud Auxi 

wls pracuje v autonomním režimu a pokud jsou již přiřazeny bezdrátové ovladače Opera, zůstane LED 
dioda svítit. Pokud expandér pracuje v systémovém režimu (jako bezdrátový modul ústředny), LED dioda 
zhasne. Po ukončení inicializace signalizuje LED dioda komunikaci s ovladačem. 

Programování součinnosti expandéru s ovladači Opera (autonomní režim) 
Pro nastavení vazby expandéru Auxi wls s ovladačem / ovladači Opera je zapotřebí alespoň jeden 
bezdrátový ovladač Opera. Zadání ovladačů a nastavení výstupů je popsáno níže. 
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ZADÁVÁNÍ OVLADAČŮ OPERA 

Pro nahrání ovladačů Opera stiskněte programovací tlačítko na expandéru Auxi wls po dobu 3 vteřin. LED 
dioda na expandéru se rozsvítí pro potvrzení začátku programování. Pro nahrání daného ovladače 
stiskněte na 3 vteřiny tlačítko „i“. LED dioda na expandéru 4x blikne pro potvrzení nahrání. V některých 
případech může být užitečné použít stejný ovladač Opera pro správu více expandérů Auxi wls v dosahu 
ovladače. Pro zamezení konfliktu je vhodné k danému expandéru asociovat pouze jediné tlačítko ovladače 
Opera. To provedete tak, že během 5 vteřin po potvrzení nahrání ovladače krátce stisknete jedno 
z tlačítek 0 – 1 – 2; to, které chcete s daným expandérem asociovat. Nahraný bezdrátový ovladač lze 
smazat stisknutím tlačítka „i“ po dobu 3 vteřin. LED dioda na expandéru Auxi wls dvakrát blikne pro 
potvrzení vymazání daného ovladače. Samotný ovladač Opera při nepotvrzení komunikace (tj. pokud 
žádné asociované zařízení neodpoví) třikrát problikne všemi svými LED diodami. 

NASTAVENÍ FUNKCE VÝSTUPŮ 

Po ukončení zadávání ovladačů Opera stiskněte na 3 vteřiny programovací tlačítko na expandéru Auxi wls, 
čímž zařízení přejde z režimu zadávání ovladačů do režimu nastavení výstupů. Během nastavování výstupů 
dioda na expandéru pravidelně bliká. V tuto chvíli lze nastavovat chování výstupů pomocí nahraných 
ovladačů Opera. Pro konkrétní nastavení výstupů slouží následující přehled: 
 

Nezávislé 
výstupy 

spínací 

výstup 1 

Na bezdrátovém ovladači Opera stiskněte krátce tlačítko 1. Po 
stisknutí se sepne první relé a LED dioda na expandéru Auxi wls 

každou vteřinu blikne, čímž indikuje probíhající časovač doby sepnutí. 
Opětovným stiskem tlačítka 1 se časovač zastaví, uloží se doba sepnutí 
výstupu, relé 1 se deaktivuje, a LED dioda na expandéru Auxi wls 3x 
blikne pro potvrzení uložení. 

výstup 2 

Na bezdrátovém ovladači Opera stiskněte krátce tlačítko 2. Po 
stisknutí se sepne druhé relé a LED dioda na expandéru Auxi wls 

každou vteřinu blikne, čímž indikuje probíhající časovač doby sepnutí. 
Opětovným stiskem tlačítka 2 se časovač zastaví, uloží se doba sepnutí 
výstupu, relé 2 se deaktivuje, a LED dioda na expandéru Auxi wls 3x 
blikne pro potvrzení uložení. 

přepínací 
výstup 1 

Na bezdrátovém ovladači Opera stiskněte dlouze tlačítko 1. LED dioda 
na expandéru Auxi wls 3x blikne pro potvrzení nastavení výstupu 1. 

výstup 2 
Na bezdrátovém ovladači Opera stiskněte dlouze tlačítko 2. LED dioda 
na expandéru Auxi wls 3x blikne pro potvrzení nastavení výstupu 2. 

STPD 
výstupy 

spínací 

Na bezdrátovém ovladači Opera stiskněte krátce tlačítko 0. Po stisknutí se sepne 
první relé a LED dioda na expandéru Auxi wls každou vteřinu blikne, čímž indikuje 
probíhající časovač doby sepnutí. Opětovným stiskem tlačítka 0 se časovač zastaví, 
uloží se doba sepnutí výstupů, relé 1 se deaktivuje, a LED dioda na expandéru Auxi 

wls 3x blikne pro potvrzení uložení. 

přepínací 
Na bezdrátovém ovladači Opera stiskněte dlouze tlačítko 0. LED dioda na 
expandéru Auxi wls 3x blikne pro potvrzení nastavení výstupů. 
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Vázané 
výstupy 

spínací 

Na bezdrátovém ovladači Opera stiskněte krátce tlačítko „i“. Po stisknutí se sepne 
první relé a LED dioda na expandéru Auxi wls každou vteřinu blikne, čímž indikuje 
probíhající časovač doby sepnutí. Opětovným stiskem tlačítka „i“ se časovač 
zastaví, uloží se doba sepnutí výstupů, relé 1 se deaktivuje, a LED dioda na 
expandéru Auxi wls 3x blikne pro potvrzení uložení. 

přepínací 
Na bezdrátovém ovladači Opera stiskněte dlouze tlačítko „i“. LED dioda na 
expandéru Auxi wls 3x blikne pro potvrzení nastavení výstupů. 

 

Po ukončení nastavování funkce výstupů stiskněte na 3 vteřiny programovací tlačítko na expandéru Auxi 

wls. Expandér se přepne do provozního režimu a LED dioda na expandéru blikne pro potvrzení ukončení 
programování. 

Poznámka: Expandéry Auxi wls programujte jeden po druhém. Neprogramujte více expandérů současně, 

předejdete tak konfliktům! 

Programování expandéru z ústředny Lares (systémový režim) 
Pro správnou kooperaci s ústřednou Lares musí být expandér Auxi wls zadán jako bezdrátový modul. 
Vzhledem k tomu, že na dané instalaci může být více expandérů Auxi wls, doporučujeme zadat sériové 
číslo zařízení přímo do příslušného pole v softwaru Basis. Příslušné zóny a výstupy mohou být nastaveny 
pouze jako NO nebo NC. 

 

RESETOVÁNÍ DO VÝCHOZÍHO NASTAVENÍ 
Ve výchozím nastavení nejsou v bezdrátovém expandéru Auxi wls uloženy žádné ovladače Opera a 
výstupy jsou nastavené jako nezávislé a přepínací. Pro obnovení tohoto nastavení stiskněte během 
provozního režimu na 10 vteřin programovací tlačítko na expandéru Auxi wls. LED dioda na expandéru se 
rozsvítí, potom bude chvíli pravidelně blikat a následně krátce 3x blikne jako po připojení napájení. Toto 
trojí bliknutí indikuje obnovení hodnot výchozího nastavení a přepnutí expandéru Auxi wls do provozního 
režimu. 

Pokud je programovací tlačítko uvolněno před koncem celého resetu (před trojím probliknutím LED), pak 
zařízení přechází do: 

� zadávání ovladačů Opera, pokud je tlačítko uvolněno během rozsvícení LED diody. 

� nastavení výstupů, pokud je tlačítko uvolněno během pravidelného blikání LED diody. 

 

CERTIFIKACE 
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FOTOGRAFIE ZAŘÍZENÍ 
 

                     

         Obrázek 11: Elektronika expandéru                                            Obrázek 12: Bezdrátový modul expandéru 

 

                        

               Obrázek 13: Svorkovnice expandéru                                                       Obrázek 14: Osazení základní desky 

 

             

      Obrázek 15: Detail silnoproudých relé výstupů                              Obrázek 16: Stručný nákres zapojení na obalu 
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PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

     Auxi wls je navržen a vyroben s těmito vlastnostmi pro omezení dopadu na životní prostředí 

 

• Vytištěné nálepky neobsahují olověné a bromité prvky 

• Nízká spotřeba 

• Každé balení je tvořeno maximálně recyklovatelnými materiály a materiály z obnovitelných zdrojů 

 

 

 

 
 


