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Този комплект е свързан аксесоар, като е необходимо първо да закупите и да 
монтирате стартов комплект Valena Life с Netatmo.

Декоративна рамкаЗащитаСвързан ключ за ел.щори/
завеси

Комплектът съдържа

Характеристики

100-240 VAC
50/60 Hz

1 x 2,5 mm2
2 x 1,5 mm2

240 VAC max. 1 x 500 VA

100 VAC max. 1 x 270 VA

+ 45°C

+ 5°C

  Ел.двигател на щорите/
завесите

Свързан ключ за ел.щори/завеси 
7 521 90 - 7 522 90 - 7 523 90
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Преди да започнете

Когато искате да монтирате ключаза ел.щори/завеси прочетете следните 
предпазни мерки.

Когато искате да управлявате ключ за ел.щори/завеси с два или повече 
безжични ключа, използвайте само продуктите:

Създаване на централизиран контрол:

-- Използвайте един или повече свързани ключа за ел.щори/завеси.

-- Използвайте безжичен ключ за ел.щори/завеси.

x 1 x 1  
или няколко

Свързани ключове за ел.щори/завеси Безжичен ключ за ел.щори/завеси 
(не се съдържа в комплекта)

Проверете дали разполагате с ключ за ел.щори/завеси за всяка допълнителна 
точка за контрол

И
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Необходими предпазни мерки

Монтирайте свързания ключ за ел.щори/завеси.

OFF
Изключете електричеството от главния 

прекъсвач.

Опроводете свързания ключ за ел.щори/завеси

Свалете съществуващия ключ

Честотни обхвати: 2.4 - 2.4835 GHz
Ниво на мощност: < 100 mW 

Valena Life с Netatmo 
e съвместим с 
ключове за ел.щори/
завеси с механично 
или електрическо 
спиране, 
контролирано 
от стандартен 
регулируем ключ. 
Те не са съвместими 
с мотори, които се 

контролират директно от 
радио контрол. За проверка, 
прочетете инструкциите на 
ключ за ел.щори/завеси

Уверете се, че 
електричеството е 
изключено преди да 
продължите с монтажа.

N (неутрален/нула) = син
L (фазов) = всякакъв освен син и зелен/
жълт

 (заземителен)=зелен/жълт



 Safety instructions
This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation 
and/or incorrect use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take 
account of the product’s specific mounting location. Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where 
specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel 
trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to 
replacement and guarantees. Use only Legrand brand accessories.

Добавете свързани продукти към инсталацията, 
като спазвате следните инструкции:

-- в инструкциите за употреба на стартовия комплект
-- на приложението Legrand Home+Control (Настройки/ раздел Добавяне на нов 
продукт)
-- или инструкцията за употреба на legrand.fr

www.legrand.bg

Легранд България, София 1766, Бизнес Парк София, сгр 7А, www.legrand.bg

OПРОСТЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС
Долуподписаният, 

Legrand
декларира, че радиоелектронното оборудване, за което се отнасят тези 

инструкции съответства на Директива 2014/53/ЕС.
Целият текст на Декларацията за съответствие на ЕС

се намира на следния уебсайт:

www.legrandoc.com


