
Модул за управление Gateway с контакт и Основен безжичен сценариен 
ключ „Излизам / Прибирам се“

Съдържание на опаковката:

Свързан ключ с неутрала (с 
опция димиране)

Защитен капак Декоративна рамка

Необходимо е да купите и инсталирате свързан стартов пакет „...with Netatmo“
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Свързан ключ с неутрала



+ 45° C

+ 5° C

LED

Характеристики
В режим на работа (вкл / изкл) по подразбиране този ключ работи със следните 
крушки:

(*) За добро осветление се препоръчва използването на крушки от един и същ тип 
и производител.

В режим на работа димиране (функция, която може да се активира през 
приложението), този ключ работи само с димируеми крушки (разпознаваеми от 
логото на опаковката).

Съвет за подмяна на девиаторен ключ:
стар ключ за вграден монтаж, заменен от безжичен ключ.

Проводник за свързване към лампата

Проводник 2
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Неутрала
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Свързан ключ с неутрала (с опция 
димиране)

Безжични ключове за управление на различнни 
точки (не са част от комплекта)

Не използвайте: два свързани ключа (с опция за димер) за управление на 
една и съща точка на осветление.

x 1
или няколко

до 20 бутона (не са част 
от комплекта)

Мерки за безопасност

И / ИЛИИ / ИЛИ

x 1
или няколко

x 1
или няколко

Ако планирате да инсталирате девиаторни ключове, прочетете следните предпазни 
мерки:
За да управлявате осветление с два или повече ключа, използвайте само следните 
продукти:

И
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Махнете стария ключ

Окабелете свързания ключ

Макс. 50 m
Опция: дистанционно 
окабеляване с помощта 
на механичен бутон без 
подсветка.

Честота: 2.4 - 2.4835 GHz
Ниво на мощност: < 100 mW 

Необходими предпазни мерки

Уверете се, че захранването е изключено, преди да продължите с инсталацията.

OFF

Изключете 
захранването от 
основния прекъсвач

Уверете се, че 
захранването е 
изключено, преди 
да продължите с 
инсталацията.

Свързаният ключ (с опция за димер) работи със стандартни крушки или с 
димируеми крушки, включително LEDs. Използването на димируеми 
LEDs е задължително, ако е активирана опция димиране.

N (неутрала) = син
L (фаза) = който и 

да е цвят без син, 
зелен или жълт
 (земя) = зелено / 

жълто
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За да добавите свързан продукт към свързаната инсталация, следвайте 
инструкциите:

- в приложението Home + Control (Настройки / раздел Добавяне на нов продуктов)

- или се консултирайте с ръководството на www.legrand.bg

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

${undefined}
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ОПРОСТЕНА 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

 ${undefined}
Този продукт трябва да бъде инсталиран в съответствие с правилата за инсталация и е желателно да се инсталира от квалифициран 
електротехник. При неправилна инсталация и/или употреба съществува риск от токов удар или пожар. Преди да се пристъпи към 
инсталирането, да се прочете упътването, като се вземе предвид конкретното място за монтаж на продукта. Да не се отваря, демонтира, 
променя или видоизменя уреда, освен при условията, посочени в упътването. Всички продукти Legrand трябва да се отварят и ремонтират 
единствено от обучен и оправомощен от Legrand служител. При неоторизирано отваряне или ремонтиране отговорността на фирмата, 
правата за замяна и гаранциите отпадат. Да се използват единствено принадлежности с марка Legrand.


