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Този комплект е свързан аксесоар, който изисква монтиране на Valena Allure с 
стартов комплект Netatmо.

Комплектът съдържа

 Safety instructions
<p><span class=»ql-placeholder-content» data-id=»JD1Content» data-label=»JD1Content» spellcheck=»false»><span contenteditable=»false»>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 <strong>Legrand</strong> 
products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by <strong>Legrand</strong>. Any unauthorised opening 
or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only <strong>Legrand</strong> brand accessories.</
span></span></p>

Декоративна рамкаЗащита

Свързан електрически 
контакт

Свързан ключ за осветление 
(с опция димиране) + 
компенсатор

Безжичен ключ

Двойнозалепващи 
ленти

x 4x 3x 2

0 401 49

100/240 V~

50/60 Hz

11 mA

- 5° C  + 55° C

Този продукт може да управлява само ${undefined} с 
ключове за осветление Netatmo ( с опция димиране), 
микромодули за осветление и свързани електрически 

Свързан разширителен комплект
7 525 17 - 7 526 17 - 7 527 17 - 7 528 17 - 7 529 17



Преди да започнете: предпазни мерки при свързване

Когато искате да монтирате девиаторни ключове или контакти, прочетете следните 
инструкции:
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Когато искате да управлявате една и съща точка за осветление с два или повече 
ключа,
използвайте само следните продукти:

Не използвайте: два свързани ключа ( с опция димиране), за да 
управлявате една и съща точка за осветление.

Съвет ако подменяте 
девиаторен ключ: 
старият монтиран в 
конзола ключ се подменя 
от нов безжичен ключ.
Използвайте клема, за 
да свържете всички три 
проводника (Проводник 
1 и 2 и проводника 
отиващ към лампата)

И

Проводник отиващ 
към лампата

<p>Проводник 2</p>

Безжични ключове за всички 
контролни точки (Комплектът 
съдържа един безжичен ключ)

Проводник 
1

x 1 x 1  
или няколко

Свързан ключ за осветление ( с опция 
димиране) + компенсатор
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Преди да започнете: предпазни мерки при свързване (продължение)

За управление на електрическия контакт, използвайте само следните 
продукти:

Не използвайте: свързан ключ за осветление (с опция димиране) + 
компенсатор,
за да управлявате свързани електрически контакт или традиционен 

Поставете клема, ако 
подменяте ключ:
стария монтиран 
в конзола ключ се 
подменя с безжичен 
ключ.

Използвайте клема,за 
да свържете двата 
проводника

x 1 x 1  
или няколко

Безжични ключове за всички 
контролни точки (Комплектът 
съдържа един безжичен ключ)

Свързан електрически контакт

Когато подменяте ел. контакт, който се управлява от ключ:

И

Веригата трябва да бъде защитена от 16А автоматичен предпазител



Преди да започнете: предпазни мерки при свързване (продължение)
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За монтиране на свързани продукти за управление на осветлението трябва 
да използвате тези продукти:

Не използвайте: свързан ключ за осветление (с опция димиране) + 
компенсатор,
за да управлявате свързания микромодул за осветление. 

x 1

Свързан микромодул за осветление
(не е включен в комплекта)

Можете да запазите съществуващите бутони или да ги 
замените с безжични ключове.
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Необходими предпазни мерки 

OFF
Изключете електричеството от главния 

прекъсвач.

Уверете се, че 
електричеството е 
изключено преди 
монтирането. 

Монтирайте свързания електрически контакт.

Опроводете свързания електрически контакт.

2.5 mm2 едножилен 
проводник

Деинсталирайте съществуващия 
електрически контакт.

16 A - 230 V~
3680 W max

cos 0.8

N (неутрален/нула) = син
L (фазов) = всякакъв с изключение на син и зелен/жълт

 <p>(заземителен) = зелен/жълт</p>

Честотни обхвати 2.4 - 2.4835 GHz
Ниво на мощност: < 100 mW
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Монтирайте свързания ключ за осветление ( с опция димиране)

Опроводете свързания ключ за осветление

Задължително свържете компенсатора (в 

> 5 W
< 300 W

За да сте сигурни, че свързаният ключ (с опция димиране) работи правилно, вие 
трябва да свържете компенсатора възможно най-близо до товара и да поставите 
крушката в него преди да включите електричеството.

N (неутрален/нула) = син
L (фазов) = всякакъв с 
изключение на син и зелен/
жълт

 (заземителен) = зелен/
жълт

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

Деинсталирайте съществуващия ключ

  Свързания ключ (с опция димиране) работи със стандартни крушки или 
регулируеми крушки, включително LED с мощност над 5W

Използването на регулируеми LED крушки е задължително за оптимален 
резултаt.

<p>Когато сте свързали компенсатора, но използвате нерегулируеми LED 
крушки, е възможно&nbsp;крушките ви да не изгаснат напълно или да трептят. 
В такъв случай вижте таблицата с препоръчаните крушки на уеб сайта legrand.
fr.</p>
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Завършете инсталацията с допълнителни продукти (не са 
включени в тази опаковка):

Свързан ключа за ел.щори/завеси. Свързан микромодул за осветление

Свързвайте жичните продукти, като използвате техните инструкции за употреба, 
които са предоставени в опаковката на всеки от тях.

<p><strong>Безжичните ключове ще бъдат монтирани по-късно.</strong></p>

Безжичен сценариен ключ Събуждам се/
Заспивам.

Безжичен ключ за ел.щори/завеси.

Монтирайте свързания ключ за осветление ( с опция димиране) 
(продължение)

В стандартен режим (включване/изключване) този ключ е съвместим със следните видове 
електрически крушки:

LED
Dimmable

100-240 VAC
50/60 Hz

2 x 2,5 mm2

240 VAC Max. 300 W (*)60 W 60 W 300 VA 300 VA
Min. 7 W 5 W 9 W 10 VA 35 VA

100 VAC Max. 150 W (*)30 W 30 W 150 VA 150 VA
Min. 7 W 5 W 9 W 10 VA 35 VA

(*)   Или 10 крушки максимум. За по-комфортно осветление, ние препоръчваме използването на 
крушки от еднакъв тип и марка.

(**)    Използвайте само трансформатори, които са предназначени за функциониране с електронни 
ключове. Трябва да отчетете и трансформаторните загуби при изчисляване на мощността. 
Трансформаторите трябва да бъдат натоварени с над 60% от тяхната мощност.

В режим на функциониране с опция димиране (активира се чрез 
приложението Home + Control)
този ключ работи само с регулируеми крушки

+ 45°C

+ 5°C

(**)



Можете да добавите продукти към свързаната инсталация, 
като спазвате инструкциите:

-- 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

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

www.legrand.bg

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

Смяна на батериите

Литиева
CR 2032

3 V


