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Vyžadováno pro instalaci

Komunikační brána

Stykač CX3 with Netatmo

Startovací sada «with Netatmo»

Zásuvky a kabelové výstupy z řady «with Netatmo»

Instalace alespoň jednoho z těchto produktů je nezbytná pro provoz přednostního relé with 
Netatmo

NEBO

Kompatibilní přístroje pro přednostní funkce:

Obsah balení

Např. trouba, sporák, atd. Např. elektrické vytápění, koupelnový 
žebřík, atd.

Např. ohřev vody, nabíjecí stanice 
elektromobilu, bazénové čerpadlo, atd.

Měřicí cívkaPřednostní relé

Směrnice CE
V souladu s následující Evropskou směrnicí:

Směrnice nízkého napětí
(LVD) 2014/35/UE

Elektromagnetická kompatibilita
(CEM) 2014/30/UE

měřené

Přesnost Priorita

-5°C
+45°C

100-240V~
50/60Hz

80A 
MAX

2,4-2,4835Ghz
<100 mW

+/-1%
pod 63A

Délka kabelu: 800mm

Přednostní relé CX3 with Netatmo
4 121 72

Dávejte pozor na 
směr proudu
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Montáž, připojení

Zapojení

Připojení měřicí 
cívky

Připojení 
napájecího napětí

Směr proudu 
vyznačený na cívce

Je nutné zajistit předřazené jištění napájecí části přednostního relé.

Měřicí cívka

Hlavní elektrický přívod

*: Nepoužívejte v třífázové síti.
Pokud produkt není zapojen do fáze, ze které sleduje spotřebu, bude signalizační LED blikat oranžově.

N (neutral) = modrý L (Line) = fázový

Précaution impérative de sécurité

Nedodržení podmínek pro instalaci a použití může mít za následek riziko úrazu 
elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

OFF

Vypněte napájení 
hlavním
jističem



NEBO

NEBO

Přidání Přednostního relé do Smart Home instalace

Dokončení instalace v aplikaci Home + Control 

Dokončení instalace

Stiskněte a podržte tlačítko na komunikační bráně, nebo střed hlavní bezdrátové jednotky 
dokud se LED kontrolka nerozsvítí zeleně, poté tlačítko uvolněte.

OFF

Vypněte napájení 
hlavním jističem

Konfigurační LED přístrojů «with Netatmo» musí svítit zeleně.

Krátce stiskněte parametrizační tlačítko na 
komunikační bráně (nebo střed hlavní bezdrátové 
jednotky) k dokončení instalace.
LED kontrolky na všech přístrojích zhasnou.

Chcete-li přidat přístroje with Netatmo do Smart Home instalace, postupujte podle
pokynů:
• Aplikace Home+Control (Nastavení/přidat produkt)
• nebo montážních návodů na legrand.com/ecatalogue/

Po dokončení a kontrole 
instalace zapněte hlavní jističON

> 3 s > 3 s

> 30 s

< 1 s < 1 s
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Reset a odstranění přednostního relé ze Smart Home instalace

Legrand s.r.o
www.legrand.cz

www.legrand.com/ecatalogue/

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, 

Legrand 
prohlašuje, že rádio elektronické zařízení popisované v tomto návodu 

odpovídá nařízení 2014/53/UE. 
Úplné znění tohoto EU prohlášení je dostupné na stránce: 

www.legrandoc.com

Stiskněte a podržte tlačítko na přednostním relé po 
dobu více než 5 sekund (dokud se LED nerozsvítí 
červeně).
Následně již přístroj není přidružen komunikační 
bráně / hlavní jednotce.

>5s


