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С този комплект можете да изградите управляем електрически контакт в дома 
си. Можете да разширите инсталацията си със съвместими продукти от серия 
Valena Life с Netatmo: ел. контакти, ключове за осветление, микромодули и 
безжични ключове,които се продават отделно.

Kомплектът съдържа

 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.

Декоративна рамка
Защита

Предварително сдвоен с безжичен ключ 
електрически контакт.

Предварително сдвоен с ел.контакт 
безжичен ключ

Двойнозалепващи 
ленти

x 4x 2

Готови за монтаж: създаване на управляем електрически 
контакт
7 521 53 - 7 522 53 - 7 523 53
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Преди да започнете: предпазни мерки

И

Безжичен ключ (Комплектът съдържа 
един безжичен ключ)

x 1 x 1  
или няколко

За управление на електрическите контакти трябва да използвате следните 
продукти:

Ел. контакт (съдържа се в комплекта)

Съвет: ако сменяте 
съществуващ ключ, 
монтиран в конзола 
(сменен с безжичен 
ключ)

Използвайте клема, за да 
свържете проводниците.

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

Във веригата трябва да има 
автоматичен предпазител от 16А.
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Необходими предпазни мерки

OFF
Изключете електричеството от главния 

прекъсвач.

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

Инсталиране на електрическия контакт.

Опроводяване на електрическия контакт

2.5 mm2 едножилен 
проводник (препоръчва се)

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>

Честотен обхват: 2.4 - 2.4835 GHz
Ниво на мощност < 100 mW 
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Включване на електрическия контакт

Индикаторът на ел.контакта започва да примигва в оранжево.

Задължителни стъпки при монтажа:

ON

Включете отново електричеството от 
главния прекъсвач.
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За кратко натиснете в средата безжичният ключ, за да го активирате. 
Индикаторът ще светне в зелено, а след това постоянно в оранжево и ще 
изключи.

Индикаторът на електрически контакт от комплекта се изключва.

Сега управлението на електрическия контакт функционира.

Монтирайте безжичния ключ, който се съдържа в комплекта

Вземете безжичния ключ, който се съдържа в комплекта.
Извадете защитната лента от батерията, за да включите ключа.
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Когато искате да добавите един или повече ключове, преминете отново 
през стъпка 8.

Когато искате да добавите един или повече свързани жични 
продукта

Микромодул за 
осветление

Ключ за осветление 
+компенсатор

Електрически 
контакт

Инсталирайте продуктите, като използвате техните инструкции за употреба, които 
са предоставени в опаковката на всеки от тях.

Индикаторът на допълнително свързаните продукти 
свети непрекъснато в червено. Само индикаторът на 
електрическия контакт от комплекта изгасва. 

Включване на опроводените продукти

ON

Включете отново електричеството в 
основния прекъсвач.

Вие трябва да включите всички опроводени продукти едновременно. 
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Започнете да инсталирате допълнителните свързани жични 
продукти.

Индикаторът на всички продукти ще светне непрекъснато в оранжево.

Завършете инсталирането.

Натиснете и задръжте вече монтирания безжичен ключ (той е включен в 
първоначалния комплект) в средата, докато за кратко светне в оранжево, 
след това освободете.

Системата за централизиран контрол сега функционира. Всеки от безжичните 
ключове сега може да управлява всички свързани жични продукти.

Всички светлинни индикатори на продуктите изгасват.

За кратко натиснете в средата на 
безжичния ключ два пъти..

x 2

1

2

3
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Системата за централизиран контрол сега функционира. Всеки от безжичните 
ключове сега може да управлява всички свързани жични продукти.

Всички светоиндикатори на прокудите ще изгаснат.

За кратко натиснете в средата всеки от 
безжичните ключове, два пъти.

x 2

За кратко натиснете в средата всеки от безжичните 
ключове, за да ги активирате. Индикаторът ще светне 
в зелено, а след това постоянно в оранжево и ще 
изключи.

Инсталиране на допълнителни свързани жични продукти.

Извадете защитната лента от 
всички безжични ключове.

Натиснете и задръжте бутона на вече монтирания безжичен ключ (той е 
включен в първоначалния комплект) в средата, докато за кратко светне в 
оранжево, след това пуснете.

Завършете монтирането.

1

2 3

4
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Закрепете безжичните ключове.

Преди да закрепите 
безжичките 
ключове с 

двойнозалепващите 
ленти е необходимо да ги 
изпробвате на скрита част 
на стената.

Закрепете безжичните ключове на избраното място.

Може да закрепите безжичните ключове на стената за постоянно с 
винтове.

Поставете двойнозалепващите ленти на място.

Монтирайте декоративните рамки.

Поставете декоративните рамки на всички монтирани продукти.



www.legrand.bg

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

Смяната на батерия на безжичен ключ.

Литиева
CR 2032

3 V

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


