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1. ОПИСАНИЕ - УПОТРЕБА 

Употреба: 

Позволява дистанционно управление (ВКЛ. / ИЗКЛ.) на 
товари (като термопомпи за басейн, нагреватели, контакт 
за зареждане за електромобили ...) чрез смартфон с 
приложението Home + Control и / или гласово чрез гласов 
асистент. Този свързан контактор предлага и функции 
като: 

- Електропотребление: автоматично е налична 
информация за електроконсумацията на токовия кръг, 
към който е свързан умният контактор. 

- График: автоматични сценарии за включване и 
изключване на токовия кръг въз основа на зададен 
времеви слот. (ежедневно / седмично / конкретно събитие 
като „празници”) 
 
Технология: 

. Свързан умен контактор с управление чрез единичен 
контакт, чрез смартфон, гласови асистенти и / или чрез 
бутон отпред на контактора. 

Символ: 

 

 
 

2. СЕРИЯ 

 

Ниво на шум: 
. Безшумен: <10bB. 

Ширина: 
. 1 модул. 17.8 mm ширина. 

Тип контакти: 

. Тип нормално отворени контакти 

 

Номинален ток: 
. 20 A 
Номинлно напрежение:  
. 240V AC 

Номинална честота: 
. 50 Hz 

Полюси: 
. 1 полюс « NO » 

 
2. СЕРИЯ (продължение) 

Конфигурация и употреба: 

. Може да се използва като стандартен контактор  

И / Или 

Може да се използва с:  

Приложението на  Legrand за 
смартфон  

" HOME + CONTROL"  

 
. Безплатно приложение, достъпно на Google 
Play или App Store 
  
- Гласови асистенти (съвместимо с основните 
гласови асистенти на пазара). 

 

3. РАЗМЕРИ 

 

4. ПОДГОТОВКА - ОКАБЕЛЯВАНЕ 

Монтаж: 
. На симетрична шина EN / IEC 60715 или DIN шина 35. 

Позиция: 
. Вертикално, Хоризонтално, легнал 
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4. ПОДГОТОВКА - ОКАБЕЛЯВАНЕ (продължение) 

Позициониране на DIN шината: 
. Формата на продукта и разположението на клемите му 
позволяват да бъде монтиран заедно с автоматичните 
предпазители в електрическото табло и да бъдат 
използвани различни типове захранващи гребени. 
 
 

 

Поддръжка на модула: 
. Може да свържете умния контактор в средата на 
захранващата шина, без да изключвате останалите 
устройства от тази DIN шина. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 4. ПОДГОТОВКА - ОКАБЕЛЯВАНЕ (продължение) 

Свържете клемите по веригата: 

 

 

 

В случай на управление чрез жичен бутон, управлението 
става чрез клеми C1 и C2.  

 

Или чрез бутон свързан към фазовата линия, защитена 
чрез прекъсвач към клема C1  

 
 
Внимание: Не свързвайте „Нула“ към клеми C1 или 
C2  
 
Окабеляване на захранването и товара (клеми в 
долната част на контактора):  
 

 

1. Разкачете 
скобата, за да я 

поставите в 
отворено 
положение 

2. Развийте клемите 
и издърпайте 

устройството 
напред, за да го 

освободите от DIN 
шината 

3. Издърпайте 
устройството 
надолу, за да го 

освободите напълно 
от шината 

L : Входна клема за 

фаза  

N : Входна 

клема за нула 
Load : Изходна клема 
фаза към 
консуматора 

C1 : Вход клема за контрол на 
управлението (IN) 
Свободен сух контакт. Не е разрешено 
захранване. 

  C2 : Защитена изходяща 
клема  
Свободен сух контакт. Не е 
разрешено захранване. 

 

Предимство: технология 
«автоматично защитени 
клеми». Не е необходимо да се 
поставя 2А защита 
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4. ПОДГОТОВКА - ОКАБЕЛЯВАНЕ (продължение) 

Електрически характеристики: 

. Максимален резистивен товар: 4800W 

. Максимален индуктивен товар: 2400VA 

Безжична мрежа: 
. Максимален брой на свързаните устройства в мрежа: 
100 

Схеми на свързване: 

Предимство: технология «автоматично защитени клеми». Не 
е необходимо да се поставя 2А защита. 

 
. Инсталация, контролирана чрез електромер на 
доставчика на електроенергия: 
 

 
 
. Инсталация, за захранване на електро двигател: 
 

 
 
. Инсталация за зареждане на електромобили: 

 
 

 4. ПОДГОТОВКА - ОКАБЕЛЯВАНЕ (продължение) 

Схеми на свързване (продължение):  
. Управление на отоплителни уреди чрез вече 
инсталиран централен модул за управление: 

 

. Окабеляване в контролно табло за басейн:: 

 

. Управление на монофазен стандартен контактор 
(>20A): 

 

. Управление на трифазен стандартен контактор (>20A): 
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4. ПОДГОТОВКА - ОКАБЕЛЯВАНЕ (продължение) 

Препоръчителни инструменти: 
. Плоска отвертка (5,5mm или по-малко) или Pozidriv n°1 

Свързване: 
. Свързване и захранване на винтовите клеми: 
  - Тип клеми: тунелни 
  - Дълочина: 9 mm 
  - Глава на винта: Posidriv n°1 или плоска  
  - Тип на винта: M3,5 
  - Минимална сила на затягане: мин. 0.8 Nm / макс. 1.4 Nm  
    препоръчително: 1 Nm 

Капацитет на клемите (C1, C2): 
. Медни проводници 

 Без накрайник  С накрайник 

Твърд 
проводник 

1x (0.75 to 2.5mm²) 
2 x (0.75 до 

1.5mm²) 
- 

Гъвкав 
проводник 

1x (0.75 to 2.5mm²) 
2 x (0.75 до 

1.5mm²) 

1 x (0.75 до 
2.5mm²) 

2 x (0.75 до 
1.5mm²) 

 

Капацитет на захранващите клеми (N, L, LOAD): 
. Медни проводници 

 Без накрайник С накрайник 

Твърд 
проводник 

1x (0.75 to 6mm²) 
2 x (0.75 до 

2.5mm²) 
- 

Гъвкав 
продводник 

1x (0.75 to 6mm²) 
2 x (0.75 до 

2.5mm²) 

1 x (0.75 до 
2.5mm²) 

2 x (0.75 до 
1.5mm²) 

Команди за дистанционно управление: 
. Работа на място, директно чрез бутона на лицевата 
страна на устройството. 

 
 
. Чрез основния сценариен безжичен ключ „Излизам / 
Прибирам се“ 

 
 
. Чрез смартфон с инсталирано приложение Home + 
Control 

 
 
. Гласово чрез гласов асистент. 

 

 4. ПОДГОТОВКА - ОКАБЕЛЯВАНЕ (продължение) 

Визуализация на работния режим на устройството: 
. Чрез светодиод на предната страна на продукта. 
 

 
 

Цвят Статус Значение 

 
 

ИЗКЛ Ръчен режим и отворен  
контакт (ИЗКЛ) 

 
Син/Изкл 

Бавно 
мигане 

Автоматичен режим и 
отворен контакт (ИЗКЛ) 

 
Син/Зелен 

Бавно 
мигане 

Автоматичен режим и 
затворен контакт (ВКЛ) 

 

Зелен 
Фиксирано Ръчен режим и затворен 

контакт (ВКЛ)  

 

Визуализиране на настройката: 
. Чрез светодиод на бутона за настройка  

 

 

Цвят Статус Значение 

 

Червено 

Фиксира
но 

Временен статус. 
Устройството не е свързано с 
радио мрежата. 

 
Зелено 

Фиксира
но 

Временен статус. 
Устройството е правилно 
сдвоено с радио мрежата 
(когато радио мрежата е все 
още отворена) 

 
 

ИЗКЛ 

Нормален статус. 
Устройството е сдвоено с 
радио мрежата (когато радио 
мрежата е затворена). 
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4. ПОДГОТОВКА - ОКАБЕЛЯВАНЕ (продължение) 

Добавяне на свързан контактор към свързана 
инсталация (няколко стъпки) (продължение) 

. 1/ Първоначално, за да създадете свързана инсталация 
трябва да инсталирате: 

 Или свързан gateway модул 

 

Или свързан стартов пакет (принципна графика, работи 
със свързан стартов пакет “with Netatmo, от която и да е 
серия свързани ключове и контакти на Legrand). 

 

. 2 Преди да започнете работа, трябва да изключите 
главния прекъсвач и само след завършване на 
окабеляването може да го включите отново като 
едновременно ще се захранят устройствата и ще можете 
да ги свържете към мрежата. 

 

. 3 Натиснете и задръжте бутона за настройки на gateway 
модула за повече от 3 секунди, или натиснете в средата 
основния безжичен сценариен ключ  Излизам / Прибирам 
се, докато LED индикаторът стане зелен, след което 
отпуснете бутона. 

 

. Конфигурационните LED индикатори на "... with Netatmo" 
устройствата в инсталацията трябва да светят постоянно 
в зелено. 

 
 

 4. ПОДГОТОВКА - ОКАБЕЛЯВАНЕ (продължение) 

Добавяне на свързан контактор към свързана 
инсталация (няколко стъпки) (продължение): 

. 4/ За да завършите инсталацията, натиснете за кратко 
бутона за настройка на модула Gateway (или натиснете 
в средата основния безжичен ключ Излизам / Прибирам 
се). 

  

LED индикаторите на " ... with Netatmo " устройствата се 
изключват.  

Нулиране на свързан контактор, за да бъде 
премахнат от свързаната инсталация 

. Натиснете и задръжте за повече от 5 секунди бутона за 
настройка, докато светодиодът му светне за постоянно в 
червено. Той вече не е сдвоен с gateway модула или 
основния безжичен сценариен ключ Излизам / Прибирам 
се 
 

 

Други конфигурации и действия 

. Всички други функции и настройки като; сценарии и т.н. 

... са обяснени стъпка по стъпка директно в 
приложението за смартфон. 

 

Маркировка: 
. Идентификация на веригата чрез етикет, поставен в 
държача за етикет разположен в предната част на 
продукта 
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5. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Маркировка на свързания умен контактор: 
Маркировки на предната страна : 
 

  
 

Маркировки на клемите : 
 

                          
 
Маркировки на горната страна 
 

 
 
Странични маркировки 
 

               
 
 

 5. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продължение) 

Контактна междина: 
. Превключващ контакт с минимална междина съгласно 
стандарт: 
EN 60669-2-1 micro-gap construction 
 
Номинално напрежение на изолацията (Ui): 
. Ui = 250 V~ 

Степен на замърсяване: 
. 2  

Номинално импулсно напрежение (Uimp): 
. 4 kV 

Влияние на надморска височина: 
. Няма влиянние до 2 000 m 

Честота : 
. 50 Hz 

Номинален работен ток (Ie) в зависимост от 
категорията на използване: 
. AC-7a или AC1 (нагреватели): le = 20 A 
. AC-7b или AC3 (електромотори): le = 10 A 

Номинално напрежение на употреба (Ue): 
. Ue = 240 V ~  

Устойчивост на късо съединение: 
. Максимален ток на късо съединение 1500 A съгласно 
EN 60669-2-1 
. Натоварване на клемите : 15 000 A²s съгласно EN 60669-
2-1   

Препоръки: 
. За защита на устройството срещу късо съединение 
според се препоръчва да се използва прекъсвач или 
предпазител gG с номинален ток  20 A. 

Устойчивост: 
. 20 000 000 операции без товар    
. 100 000 операционни цикли AC-7a съгласно EN 61095 
. 100 000 операционни цикли AC-7b съгласно EN 61095. 
. 10 000 операции под товар SBL650W съгласно EN 

60669-2-1 
. 200 000 операции при "резистивен" товар съгласно 
EN 60669-2-5  

Характеристики на радиоинтерфейса: 
. Стандарт IEEE 802.15.4 
. Честоти 2,4 до 2,4835Ghz 
. Изходна мощност на предавателя <100mW 
. Максимално разстояние между 2 радиоустройства: 
50m в открито пространство 

Диелектрично съпротивление: 
. 2000V между предната страна и шината. 
. 750V между горната и долната страна 

Степен на защита: 
. Индекс на защита на клемите срещу директен допир: 
IP2X (IEC/EN 60529) 
. Индекс на защита на предната страна срещу директен 
допир: IP3XD  (IEC/EN 60529) 
. Клас II, преден панел с плоча. 
. Степен на защита срещу механичен удар IK04 (IEC/EN 
62262) 
 

 

Отгоре Отдолу 

Икона, за лесно 
разпознаване на 
свързано 
устройство в 
електрическото 
табло 
 

AX :  Номинален ток за 
свързаните 
консуматори 
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5. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продължение) 

 

Устойчивост на вибрации и разклащане: 
. Вибрации: 10 до 55 до 10Hz амплитуда на сигнала 0.75mm   
. Разклащане: 1000m / s ² (6 ± 1ms)  

Пластмасов материал:  
. Самозагасящ се поликарбонат. 
. Пожароустойчивост и устойчивост на топлина съгласно IEC/EN 60669-2-1, тест с нажежена жица при 960°C 
. Класификация UL 94 V0 (≥1.5mm) 

Работна температура: 
. Min. = - 5 °C    Max. = + 45 °C. 

Температура на съхранение: 
. Min. = - 40 °C    Max. = + 70 °C. 

Приблизително тегло: 
. 78g 

Обем на опакован продукт: 
. 0,62 dm3. 

Профил на околната среда: 
. Наличен PEP документ 

Инсталационен софтуер: 
. XL PRO3 

6. Съответствия 

В съответствие със стандарти: 
. NF EN 60669-2-1 / IEC 60669-2-1 

Опазване на околната среда - Съответствие с директивите на Европейския съюз: 

. Съответствие с Директива 2002/95 / ЕО от 27/01/03, известна като "RoHS", която предвижда ограничаване на 
употребата на опасни вещества като олово, живак, кадмий, шествалентен хром и полибромиран бифенил (PBB) и 
полибромиран дифенил етер (PBDE) бромирани забавители на горенето от 1 юли 2006 г. 

. Съответствие с Директива 91/338 / ЕИО от 18/06/91 и 94-647 от 27/07/04 

. Съответствие на регламента REACH Съответствие с електромагнитни смущения (EMC): 

Съответствие с електромагнитни смущения (EMC): 
. В съответствие с EN 301 489-1 , IEC 60669-2-5 , NF EN 60669-2-1 
Устойчивост на шокови вълни 
Радио предаване 
Устойчивост срещу електрически преходни процеси. 
Устойчивост срещу индуцирани радиополета 
Устойчивост срещу излъчени полета 
Устойчивост срещу електростатичен разряд 
Устойчивост на спадове на напрежението и изключвания 
. В съответствие с NF EN55032. 

Пластмасов материал: 
. Безхалогенни пластмаси. 
. Маркиране на части според ISO 11469 и ISO 1043. 
. ISO 7000: 2004, Графични символи, които да се използват на оборудването - Индекс и синопсис 

Опаковка: 
. Проектиране и производство на опаковки в съответствие с указ 98-638 of 20/07/98 и директива 94/62 / EC. 
 

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ И АКСЕСОАРИ 
Изисква се първоначална инсталация на свързан стартов пакет или свързан gateway модул. 
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