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1. Описание - Употреба 

Употреба: 

 
В инсталация с Home + Control, дава възможност да се 
създаде безжична мрежа от свързани умни устройства и 
да функционира като gateway с IP мрежа през Wifi. 
 

Технологии: 

. Модулен gateway Wifi RF между IP мрежата и 
мрежата от свързани устройства " ... with Netatmo ". 

. За инсталация в електрическо табло. 

 

2. СЕРИЯ 

 

Размер: 
. 2,5 модула. 45 mm ширина 
 

Консумирана мощност: 
. 2W Max 
 
Номинално напрежение: 
. 100 до 240V AC 
 

Номинална честота: 
. 50Hz / 60Hz 
 

Конфигурация и употреба: 

- Legrand приложение за смартфон  

" HOME + CONTROL"  

 

 

 

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

Apple Home Kit: 

 
Технологията Apple Home Kit е съвместима за управление 
от разстояние на свързания дом. Тя ви позволява да 
управлявате устройства гласово, например, като 
използвате гласовия асистент Siri от вашия iPhone, iPad, 
Home Pod или Apple Watch. 

 3. РАЗМЕРИ 

 

 

4. ПОДГОТОВКА - СВЪРЗВАНЕ 

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

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

Позициониране на реда: 

 
. 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. 

 

 

 

Окабеляване на захранването:  
 

 

 

 

 

 

4. ПОДГОТОВКА - СВЪРЗВАНЕ (продължение) 

 

Окабелете gateway модула след прекъсвача 

 
Препоръчителни инструменти: 
. Плоска отвертка 3.5 mm 
  
 

Свързване: 

 
. Винтови клеми: 
  - Тип клеми: тунелни 
  - Дълбочина: 9 mm 
  - Глава на винта: с прорез 3,5 mm 
  - Сила на затягане: 0.5 Nm 
 

Тип проводник: 
. Медни проводници 

 Без накрайник С накрайник 

Твърд 
проводник 

1x (1 to 2.5mm²) 

2 x (1 to 2.5mm²) 
- 

Гъвкав 
проводник 

1x (1 to 2.5mm²) 

2 x (1 to 2.5mm²) 

1 x (1 to 2.5mm²) 
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1. Натиснете 
отгоре/отдолу 
капака за да го 
освободите и 
след това 
дръпнете 
напред. 

Фаза -  захранваща 
клема  

Нула - захранваща 
клема 

3. Закрепете 
капака към 
основата 

2. Окабеляване на 
захранването на 
gateway модула 
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 4. ПОДГОТОВКА - СВЪРЗВАНЕ (продължение) 

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

 
 

Цвят Статус Значение 

 

ИЗКЛ Нормален режим на работа 

бяло 

Фиксира
но 

Преходно състояние. Начална 
фаза 

 
Зелено 

Фиксира
но 

Преходно състояние. Отворете 
мрежа за сдвояване на свързани 
устройства 

 
Червено 

Фиксира
но 

Преходно състояние. Фаза на 
инициализация на 
конфигурацията (фабрично 
нулиране) 

 

Инсталация на модула (няколко стъпки): 

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

 gateway модул 

 

 Свързани умни устройства (вижте раздел 7 допълнителни 
модули и аксесоари) 

. 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. 

 

 

4. ПОДГОТОВКА - СВЪРЗВАНЕ (продължение) 

Инсталация на модула (няколко стъпки): 

. 3/ Натиснете и задръжте бутона за настройки на gateway 
модула за повече от 3 секунди, 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/ За да завършите инсталацията, натиснете за кратко бутона 
за настройка на модула Gateway 

 

 

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

 

Свързана система: 
. Максимален брой радио устройства, свързани към gateway 
модул: 100 
 

Нулиране на Gateway модула: 
. Натиснете и задръжте за повече от 5 секунди бутона за 
настройка, докато LED индикаторът на предната страна светне 
в червено. 
 

Други конфигурации & действия 
. Всички други функции и настройки като; сценарии и т.н. ... са 
обяснени стъпка по стъпка в приложението за смартфон. 
 

5. Основни характеристики 

Маркировка на Gateway модула: 
 
Маркировки в предната част на модула: 
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Икона, за лесно 
разпознаване на 
свързано устройство 
в електрическото 
табло 
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 5. Основни характеристики (продължение) 
Странична маркировка 
 

               
Влияние на надморската височина: Характеристики на 
радиоинтерфейса 
 
 Стандарт IEEE 802.15.4 
. Честота 2,4 до 2,4835Ghz 
. Изходна мощност на предавателя  <100mW 
. Няма влияние до 2 000 m 

Честота на захранващото напрежение: 
. 50 / 60Hz 

Номинално напрежение на употреба (Ue): 
. Ue = 100 до 240 V ~  
 

Препоръки: 
. За защита на устройството срещу късо съединение се 
препоръчва да се използва прекъсвач или предпазител gG 
номинален ток 16 A. 

 

Характеристики на радиоинтерфейса: 

 
. Стандарт IEEE 802.11 
. Стандарт IEEE 802.15.4 
. Честоти 2,4 до 2,4835Ghz 
. Изходна мощност на предавателя  <100mW 
. Максимално разстояние между 2 радиоустройства: 50 м на 
открито 
 

Степен на защита: 
. Индекс на защита на клемите срещу директни контакти: IP2X 
(IEC/EN 60529) 
. Индекс на защита на предната страна срещу директни контакти: 
IP3XD  (IEC/EN 60529) 
. Клас II, преден панел с плоча. 

Пластмасов материал:  
. Самогасящ се поликарбонат. 

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

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

 

5. Основни характеристики (продължение) 

Приблизително тегло: 
. Тегло. = 86g 

Обем на опакован продукт: 
. 0,62 dm3. 

Профил на околната среда: 
. Наличен PEP документ 
 
Инсталационен софтуер: 
. XL PRO3 
 

6. Съответствия 

В съответствие със стандарти: 
EN 301 489-1 
 

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): 

. Съответства на EN 301 489-1: 

Пластмасови материали: 

. Безхалогенни пластмаси. 

. Маркиране на части съгласно ISO 11469 и ISO 1043. 

. ISO 7000: 2004, Графични символи, които ще се 
използват върху оборудването - Индекс и резюме 

Опаковка: 
. Проектиране и производство на опаковки в 
съответствие с Указ 98-638 от 20/07/98 и Директива 
94/62 / ЕО. 

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ И АКСЕСОАРИ 
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