
         Prezentare platforma E
Introducere : 
Platforma E are la baza aplicatia eWeLink cu ajutorul careia putem implementa, in casa noastra, controlul 
dispozitivelor electrocasnice, transformandu-ne astfel locuinta  intr-o casa inteligenta veritabila.

Platforma are la baza atat dispozitivele produse de ITEAD (gama SONOFF), dar si alte produse apartinand 
altor branduri - peste 2000 de branduri produc si diversifica sute de tipuri de device-uri smart, controlabile intr-o 
singura aplicatie. In plus, totul este controlabil cu asistentii vocali uzuali, Amazon Alexa si Google Home. 
Disponibila in 22 de limbi, platform intruneste calitatile unui veritabil centru de control pentru conceptual de 
 casa inteligenta.  Dispozitivele se conecteaza printr-o retea wireless si pot fi controlate din aplicatia eWeLink.  
 Unele dispozitive pot fi controlate local, prin LAN (direct  prin router-ul  cu care au fost configurate initial), adica 
 off cloud.
Functii de baza :
Functiile de baza ale aplicatiei eWeLink:

-Comutare dispozitive deschis/inchis
-Numaratoare inversa (incing) / Timer / Orar on-off
-Share-uirea controlului cu alti utilizatori
-Management de grupuri / scene de actiune
-Editare scene inteligente

Platforma poate fi instalata si scanand codul QR de mai jos :

Pentru produsele platformei E achizitionate prin intermediul firmei noastre, oferim consultanta telefonica / 
online gratuita pentru instatare si configurare device-uri.

Nota : Pretul produselor din acest catalog este in lei , 
fara TVA . 



  Intrerupatoare touch Platforma "E"
       
 

INTRERUPATOR 
ARE-T3EU2C-TX-S TOUCH 
WIFI & RF 2 CANALE B

INTRERUPATOR 
ARE-T3EU1C-TX-S TOUCH 
WIFI & RF 1 CANAL B

INTRERUPATOR  
ARE-T3EU3C-TX-S TOUCH 
WIFI & RF 3 CANALE B

 INTRERUPATOR 
 ARE-T1EU1C-TX-S TOUCH 
 WIFI & RF 1 CANAL W

 INTRERUPATOR 
 ARE-T2EU2C-TX-S TOUCH 
 WIFI & RF 2 CANALE W

 INTRERUPATOR 
 ARE-T2EU3C-TX-S TOUCH 
 WIFI & RF 3 CANALE W

Intrerupatoarele platformei "E", sunt intrerupatoare din sticla cu touch, ce pot fi controlate tactil, prin aplicatia pentru 
smartphone App a platformei sau cu ajutorul telecomenzii Sonoff, ce functioneaza pe 433 mhz. Intrerupatoarele nu necesita 
un hub intermediar, ele putand fi conectate direct la routerul wireless, dupa conectare acestea pot fi controlate de oriunde 
de pe telefonul mobil.

Acum casa ta poate deveni, o casa eleganta si inteligenta cu ajutorul intrerupatorelor Sonoff, pe care le poti controla 
oricand, de oriunde cu ajutorul smartphone-ului tau.
Functii:
- Control din aplicatia gratuita pentru IOS and Android App eWeLink ( Nu necesita un hub intermediar);
- RF Control–Se   poate controla si cu ajutorul telecomenzii Sonoff RF 433MHz;
- Se poate monta in dozele clasice – puteti inlocui foarte usor intrerupatoarele clasice cu aceste inteligente;
- Status 2 Way– Aceste intrerupatoare transmit statusul in timp real ON/OFF in aplicatia de mobil;
- Temporizare – Se pot seta orele la care se pot aprinde/stinge, in functie de preferinte;
- Share Control– Puteti partaja setarile aplicatiei cu membrii familiei;
- Setare Scene–Se pot stinge/aprinde mai multe intrerupatoare dintr-un singur buton;
- Scene inteligente– Se pot face automatizari cu diversi senzori on/off, temperatura, umiditate, etc.;
- Compatibilitate – Integrare automatizari cu Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, Google Nest.

PRET :108,40 LEI 

 PRET :108,40 LEI 

PRET :120,16 LEI 

 PRET :120,16 LEI 

PRET :133,61 LEI 

 PRET :133,61 LEI 



       Intrerupatoare tactile Platforma ''E''
Sonoff T1 Intrerupator tactil WiFi & RF
COD:ARE-190409-S
PRET:99,15 LEI

Sonoff T1 (EU) este un intrerupator tactil WiFi & RF incastrabil, cu 1 canal si se monteaza pe perete. 
Poate fi conectat cu aplicatia  platformei "E" prin WiFi si iti permite sa aprinzi /stingi lumina de oriunde in orice moment.
Suporta foarte multe tipuri de lumini, este perfect pentru o casa inteligenta !
Functii:
– control de la distanta ON/OFF
– control prin RF de la o telecomanda sau un intrerupator RF – ( un dispozitiv poate invata peste 10 telecomenzi )
– programare timp interval de pornire oprire
– group scene management
Functia RF va permite imperecherea unei telecomenzi sau a unui intrerupator capscara RF pt aprinderea/stingerea luminii.
Lumina sa led de fundal permite gasirea cu usurinta si pornirea stingerea in timpul noptii, avand si functia de touch screen.

Sonoff T1 Touch 2 canale
COD:ARE-190408-S
PRET:100 LEI

Sonoff Touch T1 (EU) este un intrerupator WiFi RF incastrabil cu 2 canale si se monteaza pe perete.
Poate fi conectat cu aplicatia platformei "E" permite sa aprinzi / stingi lumina de oriunde la orice moment.
Lumina sa led de fundal permite gasirea cu usurinta si pornirea / stingerea in timpul noptii, avand si functia de touch 
screen.
Suporta foarte multe tipuri de lumini, este perfect pentru o casa inteligenta !

Specificații tehnice:

– interval tensiune: 90-250V AC                                           – mecanism securitate: WPA-PSK/WPA2-PSK
– curent max: 2A                                                                   – dimensiune: 86 x 86 x 32mm
– putere: 400W/canal                                                            – greutate: 140 g
– culoare: alb                                                                         – material panou frontal: sticla securizata monostrat
– standard wireless: 802.11b/g/n
– standard RF: 433MHz



    RELEE INTELIGENTE WI-FI

Releu Sonoff RF R3 WIFI
-releu wireless cu receptor de  
radiofrecventa RF 433 MHz
COD:ARE-190801-S
PRET:49,57 LEI

Acest switch inteligent WiFi asigura controlul de la distanta al dispozitivelor electrice prin aplicatia platformei "E" direct 
de pe telefonul mobil, prin Amazon Alexa / Google Assistant sau din telecomanda.
Sonoff RF R3 are un mod DIY (Do It Yourself) prin care firmware-ul poate fi definit de utilizator. Are un server web built-in 
care expune API-ul REST si vă permite să conectați Sonoff Basic R3 cu sistemul dvs. existent de automatizare a locuinței.
Este compatibil cu sistemele de automatizari Case Inteligente.Este un intrerupator wireless si radiofrecventa cu 1 canal, 
10A. 

– Sonoff RFR3 va permite sa setati un cronometru pentru a permite dispozitivelor să se pornească / să se oprească 
automat la un timp prestabilit într-o zi

– Sonoff RFR3 este compatibil cu aplicatia IFTTT (IF This Then That)

– Sonoff RFR3 permite controlul cu asistentii vocali Amazon Alexa si Google Assistant

– Sonoff RFR3 poate fi controlat in reteaua interna (LAN) in lipsa accesului Wi-Fi

– Sonoff RFR3 permite crearea de scene, care faciliteaza controlul intregii familii asupra device-ului electric

– este posibila atasarea unei telecomenzi in 433 Mhz (comparativ cu versiunea Sonoff BasicR3)

Releu Sonoff Basic R3 WiFi – releu 
wireless 10A cu un canal
COD: ARE-190802-S
PRET:36,13 LEI

Acest switch inteligent WiFi asigura controlul de la distanta al dispozitivelor electrice prin aplicatia platformei "S", direct de 
pe telefonul mobil, prin Amazon Alexa / Google Assistant sau din telecomanda.
Principalele avantaje Sonoff Basic R3 fata de versiunea anterioara Sonoff Basic:

– stabilitate sporita la conexiunea WiFi, ce inlatura problemele legate de imperecherea device-ului in conditii de WiFi mai 
slab
– compatibil cu alte sisteme de automatizari case inteligente
– material PC (V0 rating) calitativ superior, cu rezistenta marita in expunerea indelungata la caldura, rezistenta sporita la 
impact si incendiu
– platforma open source pentru proiecte DIY



Releu pentru control temperatura si umiditate 
16A Sonoff TH16
COD:ARE-190426-S
PRET:55,46 LEI

Sonoff TH16 – este un releu pentru temperatura si umiditate ce poate monitoriza si seta temperatura si umiditatea prin 
intermediul APP eWeLink.
Modelul TH16 suporta o tensiune de maxim 16A.

Cu ajutorul Sonoff TH16  se pot face automatizari si cand temperatura sau umiditatea mediului ambiant se incadreaza in 
intervalul presetat, Sonoff TH16 va opri sau porni automat device-urile conectate.
Sonoff TH16 suporta 3 modele de senzori, ei putand fi atasati foarte usor (prin plug-and-play):

– AM2301 (senzor umiditate si temperatura, nu este rezistent la apa)

– DS18B20 (senzor temperatura, rezistent la apa)

– Si7021 (senzor umiditate si temperatura)

Sonoff TH10 Releu pentru senzor 
temperatura/umiditate
COD:ARE-190407-S
PRET:52,94 LEI

Sonoff TH10 – Temperature And Humidity Monitoring WiFi Smart Switch este o versiune de Sonoff ce poate monitoriza si 
seta temperatura si umiditatea prin intermediul aplicatiei platformei "E".
 Modelul TH10 suporta 10A.Cu ajutorul Sonoff TH se poate preseta un anumit interval de temeperatura si umiditate. Cand 
temperatura sau umiditatea mediului ambiant se incadreaza in intervalul presetat, Sonoff TH10 va opri sau porni automat 
device-urile conectate.
Sonoff TH10 suporta diverese modele de senzori  de umiditate si temperatura achizitionati separat.
Pentru primii 2 dintre acestia producatorul a customizat interfata de conectare, ei putand fi atasati foarte usor (prin 
plug-and-play):

– DS18B20 (doar masurare temperatura, rezistent la apa)

– Si7021 / AM2301 (masurare temperatura & umiditate, nu este rezistent la apa)

– DHT11

Caracteristici:
– suport configurare rapida SSID si conectare cu parola prin EweLink
– functie de auto-connect la server, inregistrare si actualizare status device
– suporta monitorizare status si control de la distanta rapid prin EweLink
– afisare in timp real a temperaturii si umiditatii
– suporta 4 modele de senzori (AM2301, DS18B20, DHT11, Si7021)
– suporta temperatura / umiditate presetate pentru pornire / oprire



Sonoff Pow R2 WiFi – releu wireless masurare 
consum energie, 16A
COD:ARE-190413-S
PRET:78,57 LEI

Sonoff Pow R2 este un switch wireless care se conecteaza cu device-uri din locuinta via WiFi si iti permite sa monitorizezi 
de la distanta consumul de energie din locuinta
Device-urile electronice pot fi controlate prin aplicatia mobila eWeLink folosind WiFi.
Produsul iti permite sa monitorizezi in timp real tensiunea si consumul direct din aplicatia smart-phone-ului.

Caracteristici:
– pornire / oprire de la distanta in APP platformei "E"
– verificare consum energie pe o perioada de timp de maxim 100 zile si export din aplicatie in telefon
– verificare consum instantaneu de energie electrica si putere
– setare valori maxime pentru protectie la suprasarcina
– suporta monitorizare status in eWeLink
– pana la 8 programe de functionare / countdown
– control independent in APP al device-urilor din locuinta
– posibilitate de shared-control a device-urilor electronice din locuinta
– merge cu Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Google Home, Google Nest, Google Home Mini, IFTTT
Descriere:
Comparativ cu modelul anterior Sonoff Pow, Sonoff Pow R2 are urmatoarele functiuni aditionale:
– monitorizeaza in timp real curentul consumat si tensiunea
– are protectie la suprasarcina
– masoara consumul de curent pe o perioada de 100 zile (fata de 30 zile)
– posibilitate de export rapoarte energie si consum din aplicatia platformei "E"in memoria telefonului

Sonoff Pow R2 afiseaza puterea instantanee in Watt a electronicelor din locuinta. Are si optiunea de a raporta consumul in 
kWh pe o perioada de 100 de zile si poate genera rapoarte lunare de consum care se pot exporta din aplicatie in memoria 
telefonului. Ca atare, Sonoff Pow R2 iti poate arata care electronice din locuinta consuma cel mai mult pentru a putea 
optimza consumul de electricitate si iti ofera posibilitatea estimarii costurilor cu curentul electric.

Sonoff Pow R2 arata live curentul instant si tensiunea.

Sonoff Pow R2 poate proteja consumatorii din locuinta de variatiile de tensiune, avand posibilitatea de a seta valorile 
minime si maxime adminse de functionare (tensiune, intensitate curent).

Alte caracteristici sunt posibilitatea de a seta timpi de functionare (ex. repeat / countdown) pentru device-uri, timpi de 
pornire / oprire, sau posibilitatea de a comunica datele cu alte produse Sonoff pentru un control reciproc asupra 
device-urilor electronice (smart scene).

Sonoff Pow R2 este compatibil cu:

– Goolge Nest, facilitand smart scene management

– Amazon Alexa, facilitand comanda vocala de pornire sau oprire device electric din casa

Sonoff Pow R2 apartine familiei Sonoff, avand toate caracteristice produsului Sonoff standard, pornind sau oprind de la 
distanta device-urile din casa prin intermediul aplicatiei platformei "E"si monitorizeaza consumul de curent.



SONOFF MINI WIFI - INTRERUPATOR TWO WAYS
COD :ARE-1653-S
PRET:46,21 LEI

Intrerupator inteligent Sonoff MINI WIFI, utilizat pentru diferite tipuri de doze, incluzand dozele EU. Este ideal pentru a 
automatiza electrocasnice prin intermediul aplicatiei platformei "E" - accesibila de pe smartphone, tableta sau prin comanda 
vocală. Acceptă modul DIY (proiectat pentru dezvoltatori).
Sonoff MINI poate fi folosit direct conectat la device-ul electrocasnic, impreuna cu un intrerupator normal (se monteaza in 
doza, in spatele intrerupatorului) sau drept cap scara (actionand impreuna cu intrerupatorul normal din capatul celalalt al 
scarii).
Atentie:
1. Antena are tensiune mare in interior, nu rupeți protectia sarmei.
2. Pentru a vă asigura că semnalul WIFI este stabil, vă rugăm să țineți firul departe de componenta metalică din cutia 
intrerupatorului Sonoff atunci când conectati cablurile.

 
Specificatii:
Intrare: AC 100-240V 50/60Hz 10A Max;
Iesire: AC 100-240V 50/60Hz 10A Max;
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHZ;
Material: PC V0;
Dimensiuni: 42.6X42.6X20mm;
Merge cu Alexa, Nest, Google Home, compatibil IFTTT

Releu control Wi-Fi si radiofrecventa 433 Mhz 
Sonoff RF
COD:ARE-190424-S
PRET:49,57 LEI

Releul Sonoff WiFi RF este un releu wireless cu 1 canal, ce se poate conecta la o gama larga de device-uri din casa, 
pornindu-le sau oprindu-le automat.
Sonoff transmite datele catre o platforma cloud prin intermediul router-ului Wifi, permitand controlul de la distanta asupra 
device-urilor cu ajutorul App eWeLink.

Sonoff RF poate fi controlat si cu ajutorul telecomenzii sonoff pe frecventa 433 Mhz.



                Sonoff RF Bridge 433 MHz cititor/emitator 
frecventa
COD:ARE-190416-S
PRET:73,94 LEI

Sonoff RF Bridge 433 poate converti telecomenzi RF 433MHz in WiFi wireless.
Dispozitivului Sonoff Bridge i se pot asocia maxim 4 device-uri:
– telecomenzi (cu un buton, doua, trei sau patru butoane)
– telecomenzi de jaluzele (cu 3 butoane)
– senzori de miscare pir RF
– senzor magnetic usa RF
Sonoff RF Bridge 433 poate fi imperecheat cu senzorul PIR2 pentru detectie prezenta om si senzorul de alarma usa sau 
geam DW1. Deasemenea, el poate fi folosit si cu produsele Sonoff controlate prin 433MHz RF, precum Sonoff 4CH Pro si 
Sonoff 4CH Pro R2.

Sonoff Dual R2 WiFi – intrerupator wireless cu 
2 canale
COD:ARE-190414-S
PRET:57,14 LEI

Sonoff Dual este un releu wireless cu 2 canale WiFi, ce se poate conecta la 2 device-uri din locuinta si poate controla 
pornirea / oprirea acestora de la distanta prin intremediul aplicatiei platformei "E".
Sonoff Dual WiFi pastreaza avantajele modelului Sonoff standard, precum instalarea si operarea foarte usoara, access 
rapid WiFi, control de la distanta APP, etc.

Sonoff se poate conecta la o gama larga de device-uri din casa, pornindu-le sau oprindu-le automat. Prin Sonoff toate 
device-urile din casa devin produse inteligente. Atata timp cat exista conexiune internet la telefonul mobil, utilizatorii pot 
controla de la distanta device-urile, pornindu-le sau oprindu-le oricand.
Aplicatia platformei disponibila in AppStore sau Google Play permite utilizatorilor un control facil.  In aceasta aplicatie se 
poate controla independent pornirea / oprirea a doua device-uri conectate la Sonoff Dual. Butonul existent pe produs nu 
este un switch ON/OFF, ci se apasa lung pentru a introduce WiFi paring state. O alta caracteristica este posibilitatea de a 
seta timpi de functionare device-uri (singular / repeat / countdown) pentru pornire / oprire la un anumit moment, etc.
Sonoff Dual merge cu:
– Amazon Alexa, facilitand comanda vocala de pornire sau oprire device electric din casa. Alexa va porni / opri ambele 
canale.



SONOFF 4CH PRO R2 WiFi RF – releu wireless 4 
canale receptor RF
COD:ARE-190422-S
PRET:142,85 LEI

Sonoff 4CH PRO R2 este un intrerupator wireless cu 4 canale, receptor 433MHz putand fi controlat  cu o telecomanda cu 4 
canale  (se pot adauga mai multe telecomenzi clona) si posibilitate de montare pe sina DIN.

Poate controla independent 4 device-uri electrice: fie pornire / oprire, fie setarea unui orar, prin max. 8 comenzi de 
temporizare / numaratoare inversa. Odata setate, programele functioneaza indiferent daca reteaua este disponibila sau nu.
Sonoff 4CH PRO R2 este gandit sa poata fi share-uit cu mai multi utilizatori, ca de exemplu membri ai familiei, pentru a le 
facilita controlul locuintei.

Diferenta intre 4CH PRO si 4CH PRO R2 consta in timpul temporizarii respectiv 0.25-4s (PRO)/1-16s (PRO R2)

Acesta suporta smart scene cu alte dispozitive Sonoff.

Sonoff 4CH PRO R2 merge cu Amazon Alexa, Amzon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Google Home, Google Nest.

Cu Amazon Alexa poti comanda Sonoff 4CH PRO R2 sa porneasca / sa se opreasca. Comenzile vocale standard pentru 
Sonoff 4CH si 4CH PRO (daca spui doar numele device-ului, Alexa le va opri / porni pe toate 4 odata)

Specificații tehnice:
– interval tensiune: 90-250V AC (50/60Hz) / 
5-24V DC
– curent max: 10A / canal
– putere max: 2200W / canal
– frecventa wireless: WiFi 2.4GHz
– frecventa RF: 433MHz
– mecanism de securitate: 
WPA-PSK/WPA2-PSK
– dimensiuni: 145*90*40mm
– umiditate: 5-90%, fara condens
– temperatura de lucru: 0℃-40℃

Caracteristici:
– porneste / opreste de la distanta 4 device-uri electrice
– suporta 3 moduri de functionare: inching / interlock / self-locking ( temporizari intre 1-16 secunde )
– arata in timp real statusul device-ului electric pe telefon
– posibilitate de shared control cu alti utilizatori (ex. membrii familiei)
– este controlabil si prin telecomanda RF 433MHz ( suporta/invata doar o telecomanda/canal )
– suporta max. 8 programe de temporizare
– aplicatii suport: iOS & Android mobile App platformei "E"
– permite smart scene cu alte device-uri Sonoff
– permite control voce, merge cu Amazon Alexa
– merge cu Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Google Home, Google Nest



Sonoff SV, releu 5-24V
COD:ARE-895-S
PRET:33,61 LEI

Sonoff SV, comutator WiFi de joasă tensiune, este un dispozitiv accesibil, care oferă clienților facilitati smart home. Releul 
WiFi de joasă tensiune este un comutator wireless, care se poate conecta la o gamă largă de aparate. Întrerupătorul de 
joasă tensiune sonoff SV transmite date către o platformă in cloud prin intermediul routerului WiFi, care permite clienților 
să controleze de la distanță toate aparatele conectate, prin intermediul aplicației mobile a platformei "S". Serverul de cloud 
al Sonoff SV este Amazon AWS Global Server.
Sonoff SV poate transforma aparatele electrocasnice in device-uri smart. Atât timp cât telefonul mobil este conectat la 
internet, clienții pot controla de la distanță aparatele prin comutarea lor pe on / off, de oriunde si în orice moment. O altă 
caracteristică disponibilă este de a seta calendarul de actiune, care pot include numărătoarea inversă, programare on/off, și 
poate astfel, ajuta clienții să creeze un program de actiune.

Aplicația mobilă permite clienților să controleze cu ușurință aparatele. Versiunea iOS a aplicației poate fi descărcată în App 
Store, în timp ce versiunea Android în Google Play.

Sonoff RE5V1C-releu Wireless Inching / 
Self-locking cu temporizare
COD:ARE-171018005-S
PRET:31,93 LEI

Este un comutator Wireless nano cu intrare 5V DC si accepta doua moduri de functionare – inching (activare prin impuls) si 
self-locking (autoblocare). Utilizatorii pot adăuga dispozitivul la APP eWeLink pentru a controla de la distanță aparatele sau 
dispozitivele electrice de acasa.În modul self-locking, clienții pot activa / dezactiva imediat de la distanță dispozitivele 
conectate.

În modul inching, clienții pot selecta două moduri de conectare:

-Pornire 1 secunda și apoi oprire automata
-Oprire 1 secunda și apoi activare automata
-Produsul permite controlul la distanta al aparatelor de uz casnic prin aplicația mobilă eWeLink, disponibila atât pe Android, 
cat si pe iOS. Functiile suportate includ:

-Activarea / dezactivarea de la distanță
-Programarea timpilor de functionare



Modul releu WiFi 2 canale, cu telecomanda RF433 2 
canale, alimentare 5v sau 7-32VDC 10A
COD:ARE-190701-S
PRET:89,91 LEI

Modul releu 2 canale cu telecomanda 2 canale, cu impuls 1sec (inching), alimentare 7-32V DC si mufa mini USB, 10A, 
controlabil Wifi / Wireless prin eWeLink App, Alexa, Google Home. Produsul vine imperecheat cu telecomanda. La 
telecomanda din kit se pot atasa mai multe telecomenzi te dip clona.
Utilizare: pornire / oprire dispozitive electrice / electrocasnice, control jaluzele, deschidere / inchidere porti, etc.
Intrerupatorul WiFi are 3 moduri de functionare, pe care le puteti seta de pe dispozitiv:Modul de functionare se poate vedea 
aici
– control independent al fiecarui canal
– mod impuls
– control 1 canal inchis / 1 canal deschis
In aplicatia platformei "E"puteti programa dispozitivul sa functioneze in diverse moduri (setare timp countdown, orar de 
lucru customizabil pt. fiecare zi a saptamanii) si il puteti share-ui cu alti utilizatori.

Modul releu Wireless WiFi 2 canale, usb 
temporizare 7-32VDC 10A
COD:ARE-190421-S
PRET:69,74 LEI

Specificații tehnice:

– Tensiune: 7-32V DC
– Curent max: 10A
– putere max: 2200W (recomandarea noastra este sa atingeti acest 
consum de 2200W doar pentru perioade scurte de timp si in rest 
consumatorii sa insumeze pana in 1100W, pentru o functionare 
optima si indelungata a echipamentului)
– daca aparatele dvs au un consum mare/ridicat (peste 10A / 2200W) 
va recomandam conectarea unui releu tip SSR la iesirea 
dispozitivului (relee cu putere de 25A/40A + radiatoare pt SSR) pe 
care le gasiti (click aici)
– culoare: carcasa alba, capace negre
– pentru utilizare indoor
– dimensiuni: 120 x 38 x 25 mm

Intrerupatorul WiFi are 3 moduri de functionare, pe care le puteti seta de pe dispozitiv:
– control independent al fiecarui canal
– mod impuls
– control 1 canal inchis / 1 canal deschis
In aplicatia platformei ''E''puteti programa dispozitivul sa functioneze in diverse moduri (setare timp countdown, orar de 
lucru customizabil pt. fiecare zi a saptamanii, etc) si il puteti share-ui cu alti utilizatori.



Comutator Sonoff Inching/Self-locking – releu 
Wireless cu temporizare 5V
COD:ARE-190402-S
PRET:50,42

Descriere:

Comutatorul Wireless 5V inching / self locking (activare prin 
impuls / autoblocare) accepta doua moduri de functionare – 
inching (activare prin impuls) si self-locking (autoblocare).
Functiile suportate includ:
Activarea / dezactivarea de la distantă
Programarea timpilor de functionare
Functiile de sharing & management grup
Merge cu Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Google Home, 
Google Nest
În modul self-locking, clienții pot activa / dezactiva imediat de la 
distanță dispozitivele conectate.

În modul self-locking, clienții pot activa / dezactiva imediat de la distanță dispozitivele conectate.
În modul inching, clienții pot selecta două moduri de conectare:
"Pornire 1 secunda și apoi oprire automata
Oprire 1 secunda și apoi activare automata
Produsul permite controlul la distanta al aparatelor de uz casnic prin aplicația mobilă a plaformei ''E", disponibila atât pe 
Android, cat si pe iOS.

Modul releu WiFi 2 canale, telecomanda, 
inching, 250V, 10A
COD:ARE-190405-S
PRET:103,36 LEI

Intrerupator Wireless 2 canale, 
temporizare, 250V AC, 10A
COD:ARE-190403-S
PRET:83,19 LEI

Specificații tehnice
– Tensiune: 85V-250V AC
– Curent max: 10A
– putere max: 2200W (recomandarea noastra este sa atingeti acest 
consum de 2200W doar pentru perioade scurte de timp si in rest 
consumatorii sa insumeze pana in 1100W, pentru o functionare 
optima si indelungata a echipamentului)
– daca aparatele dvs au un consum mare/ridicat (peste 10A / 
2200W) va recomandam conectarea unui releu tip SSR la iesirea 
dispozitivului (relee cu putere de 25A/40A + radiatoare pt SSR) pe 
care le gasiti
– culoare: carcasa alba, capace negre
– pentru utilizare indoor
– dimensiuni: 120 x 38 x 25 mm

Modul releu 85-250V AC 2 canale, cu telecomanda, 10A, controlabil 
Wifi / Wireless prin aplicatie si RF prin telecomanda cu 2 canale.
Produsul vine imperecheat cu telecomanda.
Intrerupatorul are 3 moduri de functionare, pe care le puteti seta de 
pe dispozitiv:
– control independent al fiecarui canal
– mod impuls
– control 1 canal inchis / 1 canal deschis

Specificații tehnice
– Tensiune: 85V-250V AC
– Curent max: 10A
– putere max: 2200W (recomandarea noastra este sa atingeti acest 
consum de 2200W doar pentru perioade scurte de timp si in rest 
consumatorii sa insumeze pana in 1100W, pentru o functionare 
optima si indelungata a echipamentului)
– daca aparatele dvs au un consum mare/ridicat (peste 10A / 2200W) 
va recomandam conectarea unui releu tip SSR la iesirea 
dispozitivului (relee cu putere de 25A/40A + radiatoare pt SSR) 

– culoare: carcasa alba, capace negre

– pentru utilizare indoor

– dimensiuni: 120 x 38 x 25 mm



Telecomanda cu 8 canale Sonoff
COD:ARE-1659-S
PRET:35,29 LEI

Noua telecomanda Sonoff cu 8 butoane este o versiune imbunatatita a telecomenzii cu 4 butoane 433MHz. Aceasta poate 
controla pana la 8 relee / intrerupatoare Sonoff, dar si viteza ventilatorului sau intensitatea luminozitatii. Are un aspect 
simplu și elegant.
Poate fi împerecheata pentru a controla SONOFF BASICRF, RFR3, Slampher, iFan03, D1, 4CHProR2, seria TX, 433 RF 
Bridge și alte dispozitive in 433MHz. Asocierea este extrem de simplă si rapida.
Poate fi folosita impreuna cu suportul de prindere pe perete RM433-BASE.
Note:
1. Telecomanda se livreaza fara suportul de prindere pe perete RM433-BASE.
2. Nu apasati butonul MUTE cand asociati un dispozitiv telecomenzii, pentru a putea auzi sunetul corespunzator de 
imperechere.

Suport prindere telecomanda cu 8 canale
COD:ARE-1660-S
PRET:12,60 LEI

Suport prindere model RM433-BASE pentru fixarea telecomenzii RM433 pe perete cu suruburi sau banda 
adeziva.
Nota: produsul nu include si telecomanda RM433.



Telecomanda Sonoff cu 4 canale RF433 
– clona
COD:ARE-190712-S
PRET:30,25 LEI

Telecomanda cu 4 canale , ce poate clona frecventa de 433MHz la Telecomanda 4 canale. ATENTIE: se pot clona numai 
telecomenzi cu cod fix (nu se pot clona telecomenzi cu cod saritor, ca de ex. alarme).

Telecomanda 2 canale 433MHz
COD:ARE-190406-S
PRET:17,64 LEI

Descriere:
Suporta codul de învatare (1527) al receptorului
Telecomanda nu poate fi programata, se poate imperechea cu Modulul RF 433Mhz
Telecomanda poate fi imperecheata cu produse Sonoff :
– Sonoff RF WiFi – releu wireless cu receptor RF
– Sonoff T1 Touch Wifi & RF – intrerupator cu 2 canale
– Sonoff T1 Touch Wifi & RF – intrerupator cu 1 canal
– Sonoff 4CH PRO R2 WiFi RF – releu wireless 4 canale receptor RF
– Sonoff RF Bridge 433 MHz cititor/emitator frecventa
Pentru imperechere cu produse Sonoff: tineti apasat pe butonul device-ului Sonoff, apoi apasati pe butonul A sau B al 
telecomenzii aproximativ 15 sec. Daca device-ul Sonoff este prevazut cu led acesta va confirma imperecherea cu 
telecomanda, ramanand aprins pana nu veti mai apasa pe butonul telecomenzii.
Telecomanda se poate utiliza pentru:
– Sistemul de control al accesului la usi de garaj
– Sistemul de control al accesului la porti electronice
– Controlul aparatelor electrice
– Sistemele de închidere centralizata ale vehiculelor
– Controlul sistemelor de încalzire



Carcasa rezistenta la apa pentru relee 
Sonoff IP66
COD:ARE-190401-S
PRET:21 LEI

Sonoff IP66 este o carcasa rezistenta la apa (waterproof), facand astfel posibil controlul de la distanta pentru produsele 
Sonoff montate outdoor.
Sonoff IP66 poate fi utilizata pentru :
– Sonoff Basic & Sonoff RF (produsele incap in cutie cu tot cu carcasa)
– PCBA pentru Sonoff Pow, Dual, TH10, TH16, G1 (incape in cutie doar placa, fara carcasa).

Suport șină DIN pentru produse Sonoff
COD:ARE-190705-S
PRET:13,44 LEI

Sonoff DR este un suport sina DIN pentru produse Sonoff.
Este compatibil cu majoritatea produselor Sonoff, inlcuzand: Sonoff 
Basic, Sonoff RF, Sonoff Pow, Sonoff TH10/16, Sonoff Dual, Sonoff G1.
NOTA: Sina DIN nu este inclusa in produs.
Instalarea pe sina DIN este simpla, prin partea albastra de pe Sonoff DR. 
Nu necesita alte unelte.

Partile externe adaugate fac produsul mai durabil si mai flexibil.

Materialul este rezistent la foc – ABS (fire rating V0).

Sonoff DR vine cu 4*M3 suruburi care se potrivesc perfect cu gaurile 
produselor Sonoff.



      Prize inteligente  Wi-Fi Platforma "E"
Sonoff S20 WiFi – priza inteligenta wireless 
typeF EU, 10A
COD:ARE-190412-S
PRET:78,99 LEI

Sonoff S20 Wifi Smart Socket EU Type F este o priza inteligenta cu functii convenabile de timp de lucru ce pot fi programate 
usor prin aplicatia de pe smartphone-ul utilizatorului (compatibila cu prizele romanesti).
Puteti porni / opri orice dispozitiv conectat fie prin aplicatia eWeLink, fie manual prin apasarea butonului de pe dispozitiv.
Functionalitati:
Control dispozitivele electrice de oriunde
Suport pentru aplicatii – aplicatie mobila gratuita iOS si Android a platformei "E"
Starea dispozitivului în timp real furnizata aplicatiei
Poate seta interval de functionare programat / numaratoare inversa / bucla pentru a porni / opri la ora specificata
Suporta functia share cu alti utilizatori.
Scene – Activati / dezactivati un grup de dispozitive cu un simplu gest
Scene inteligenta – control impreuna cu alte dispozitive Sonoff
Compatibilitate – functioneaza perfect cu Amazon Alexa, Asistent Google, IFTTT, Google Nest
Puteti seta cronometrele cu numaratoare inversa / ciclu unic sau repetat pentru a activa / dezactiva automat priza WiFi 
controlata din aplicatia de pe telefon. Puteti share-ui priza inteligenta WiFi catre alte persoane. Acest lucru o face perfecta 
pentru a controla iluminatul si alte aparate de uz casnic.

 Sonoff S26 WiFi – priza inteligenta wireless
COD:ARE-190411-S
PRET:100LEI

Sonoff S26 Wifi Smart Socket EU Type F este o priză inteligentă cu functii convenabile de timp de lucru ce pot fi 
programate usor prin aplicatia de pe smartphone-ul utilizatorului (compatibila cu prizele romanesti).Puteti porni / opri 
orice dispozitiv conectat fie prin aplicatia platformei "E", fie manual prin apăsarea butonului de pe dispozitiv.
Caracteristici:
Instalare simplă, ușor de utilizat
Starea se poate verifica in aplicatie
Suporta sarcini programate / numărătoare inversă / programare calendar
Functionează cu Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap



              Senzori temperatura Plaforma "E"
Senzor de temperatura si umiditate 
SI7021
COD:ARE-190418-S
PRET:27,73 LEI

Senzor de temperatura si umiditate Si7021 pentru 
Sonoff TH10 sau Sonoff TH16, atasabil foarte usor 
(plug-and-play) printr-o interfata customizata special.

DescriereSenzor de temperatura si umiditate Si7021 pentru Sonoff TH10 sau Sonoff TH16, atasabil foarte usor 
(plug-and-play)
Retineti ca senzorii trebuie conectati inainte de pornirea Sonoff TH. Nu este recomandabil sa atasati senzorii dupa pornire 
!
Senzorul Si7021 are o calitate foarte buna, un raspuns ultra-rapid, o capacitate foarte buna de combatere a interferentelor 
si un cost eficient.
Caracteristici:
-Umiditatea relativa si masurarea temperaturii
-Toate iesirile digitale calibrate
-Buna stabilitate pe termen lung
-Nu sunt necesare parti suplimentare
-Consum energetic extrem de redus

 

Senzor de temperatura rezistent la apa DS18B20

COD:ARE-190419-S
PRET:23,10 LEI

Atasabil foarte usor (plug-and-play) printr-o interfata customizata special.
Senzorul DS18B20 este rezistent la apa si masoara doar temperatura (nu si 
umiditatea).
Retineti ca senzorii trebuie conectati inainte de pornirea Sonoff TH.
Nu este recomandabil sa atasati senzorii dupa pornire !
Specificații tehnice:
Interval masurare temperatura: –55℃~+125℃
Alimentare: 3.0-5.5V
Greutate: 26g
Lungime: 1m



Bec LED RGB, Dimabil, E27, control wireless, 
Sonoff B1
COD:ARE-190425-S
PRET:126,05 LEI

Un produs pentru un ambient de vis, usor de instalat prin WiFi, cu 4 scene de lumina prestabite, reglabil in intensitate si 
culoare, controlabil de pe smatphone si prin asistenti vocali.
Descriere:
-Reglati temperaturile de culoare din lumina alba, schimband culorile pentru fiecare ocazie;
-Reglati lumina de la cald la rece, schimbati luminozitatea si spectrul de culori in casa dvs. preferata;
-Creati o atmosfera perfecta pentru diferite filme;
-Setati lumina la ambianta alba, reglati luminozitatea si temperatura culorii;
Bucurati-va de lumina alba naturala pentru orice moment al zilei.
SONOFF B1 este un bec alb sau de diverse culori (RGB) cu soclu de montaj E27.
Becul are variator de tensiune si poate fi facut mai deschis sau mai inchis in functie de dorinta dumneavoastra direct din 
aplicatia iOS sau Android.
Cu ajutorul aplicatiei puteti selecta sa lumineze alb sau in orice culoare din spectrul RGB si puteti seta luminozitatea intre 
1% si 100%.
In aplicatie gasiti 4 preseturi pentru becul led – Rest, Reading, Party, Casual.

Sonoff Slampher WiFi – dulie wireless cu 
receptor RF
COD:ARE-190410-S
PRET:67,22 LEI

Slampher este un suport in care se pot conecta becuri de tip E27.
Cu ajutorul lui Slampher lumina din casa e utilizata inteligent.

Atata timp cat exista conexiune internet la telefonul mobil, utilizatorii pot controla de la distanta luminile, pornindu-le 
sau oprindu-le oricand.



Banda LED inteligenta Sonoff L1, lungime 2m, WiFi 
si telecomanda IR
COD:ARE-190803-S
PRET:155,46 LEI

Sonoff L1 banda inteligenta led 2m cu WIFI si telecomanda IR.
Control on / off de oriune, de pe smartphone
Aplicatie iOS si Android – eWeLink
Banda isi poate schimba coloritul si se poate sincroniza cu ritmul muzicii, introducandu-te in atmosfera petrecerii
Cu ajutorul camerei de pe telefonul mobil se poate captura o anumita culoare si se poate transpune sincronizat pentru 
a colora banda LED inteligenta.
Dispune de scene de iluminat prestabilite, astfel incat poate fi selectata scena de iluminat de care aveti nevoie.
Este foarte flexibila, se poate taia, lipii si modela pentru a lua forma sau decora orice obiect sau camera.
Compatibilitate : se integreaza cu Amazon Alexa, Google Assistent, Google Nest, intr-un cuvant puteti controla 
iluminatul vocal

EXTENSIE BANDA LED 5M 5050RGB-5M 
PENTRU SONOFF L1 2M/5M
COD:ARE-1720-S
PRET:79,83 LEI

Banda LED este ușor de instalat, este flexibilă si impermeabila. Se 
poate monta atat in interior cat si in exterior. Ea este dimmable si are 
moduri presetate de iluminare.   
Specificatii Tehnice banda LED:

Model LED: 5050;

Durata de viata: >25000 Hours;

Tensiune intrare: 12V DC;

Material: FPCB;

Flux luminos : ≥300lumens/m;

Wireless Standard: WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz;

Material: FR-ABS;

Rezistenta la apa: IP65
Dimensiune: 5m


