
Ecometer with Netatmo
4 120 32/33

Ecometer lze používat offline bez připojení k internetu (přímo na obrazovce 
produktu), nebo jej lze přidat do Smart Home instalace „with Netatmo“ a 
spravovat pomocí aplikace Home+Control.

Wi-Fi Ethernet

Obsah balení
4 120 32
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4 120 33
Věnujte pozornost směru protékajícího 
proudu

U Imax F A

-5°C
+45°C

100 - 240V~
50/60Hz 80A 2,4-2,4835GHz

< 100 mW
±1% pod

63A

Ø10.2 mm

Ø26.45 mm

Směrnice CE
V souladu s následující Evropskou směrnicí:

Směrnice nízkého napětí
(LVD) 2014/35/UE

Elektromagnetická kompatibilita
(CEM) 2014/30/UE

4 120 08
Měřicí cívka

K používání ecometeru with Netatmo prostřednictvím aplikace 
Home+Control není třeba instalovat startovací balíček „with Netatmo“.
Ecometer však není komunikační bránou.
Pokud si přejete přidat další připojené produkty „with Netatmo“, budete 
muset nainstalovat startovací balíček, který obsahuje komunikační bránu, 
bránu se zásuvkou nebo jakoukoli jinou bránu „with Netatmo“.

Volitelně startovací balíček 
«with Netatmo»

nebo ...nebo

Měření

Celková Elektrické vytápění a 
klimatizace

Teplá 
užitková 

voda
Zásuvky

Ostatní (osvětlení, 
nabíjecí stanice, 

atd.)
Plyn Teplá 

voda
Studená 

voda

Imax = 80A AC
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délka kabelu: 800 mm

Startovací balíček Ecometer 
with Netatmo
Tento balíček obsahuje jeden 
Ecometer + 3 měřicí cívky

Ecometer with Netatmo
Ecometer with Netatmo musí být 
použit s měřicími cívkami
ref. 4 120 08 není součástí 
dodávky
(maximálně 5)



Charakteristika
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Total (5)

Přístroj v provozu

Instalace krok po kroku
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Vyberte umístění Ecometeru v elektrickém rozváděči
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WIFI OK
NEBO

Wi-Fi připojení
Pokud má domácnost router, zkontrolujte pomocí chytrého telefonu, zda je signál Wi-Fi dostatečně silný.
Pokud ne, zkuste umístit router blíže k elektrickému rozváděči, přidat opakovač Wi-Fi nebo připojit ecometer k 
routeru pomocí ethernetového kabelu.

4 120 32/33 Měřiče s pulzním výstupem
(není součástí dodávky)

Ethernet TIC konektor

Ecometer lze připojit na Wi-Fi nebo pomocí 
ethernetového kabelu (kabel RJ45).
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Zelená kontrolka pomalu bliká: Režim TIC 
je připojen a data přijata z TIC (přenos 
specifického francouzského energetického 
tarifu)

Zelená kontrolka rychle bliká: Režim TIC je 
odpojen nebo nejsou přijata data z TIC

Červená kontrolka svítí: produkt čeká na 
uvedení do provozu a je připojen přes 
ethernetové spojení

Zelená kontrolka bliká: produkt čeká 
na uvedení do provozu a je nebo není 
připojen přes Wi-Fi
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1 2 3 4 Total (5)

8 mm

Montáž, připojení

N, L:
MAX

1x 2,5mm²
1x 1,5mm²

Pulzní vstup
MAX

1x 1,5mm²
2x 1mm²

Pulzní vstup
N, L:

MAX : 0,5Nm

3,5 mm

Předřazený jistič
Ecometer with Netatmo musí být chráněn 2A jističem nebo pojistkou.

Věnujte pozornost směru protékajícího proudu
Šipka na cívce ukazuje správný směr proudu.

Nutné bezpečnostní opatření

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

Vypněte napájení 
hlavním
jističem

OFF
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Instalace bez připojení TIC
Pokud není připojen TIC (přenos specifického francouzského energetického tarifu) (výchozí scénář): 
měření celkové spotřeby bude realizováno z cívky připojené ke vstupu „Total (5)“.
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Instalace s připojením TIC
Je-li TIC (specifický francouzský energetický tarifní přenos) připojený a funkční: celková spotřeba bude 
pocházet z TIC. Cívka připojená ke vstupu „Total (5)“ pak může zpětně dodávat údaje o spotřebě ze 
samostatného okruhu.
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Pozn.: Každý vstup lze snadno přiřadit k položce vlastní spotřeby v aplikaci Home+Control.



Stáhněte si aplikaci Home+Control.
Vytvořte si účet a postupujte podle pokynů.

Poznámka: Pokud již máte Smart Home instalaci „with Netatmo“, jednoduše přejděte do Nastavení a 
poté do sekce „Přidat produkt“ v aplikaci Home+Control.

Offline instalace Ecometeru
Pokud nemáte chytrý telefon nebo nechcete svůj Ecometer připojit k internetu, můžete jej nainstalovat 
v režimu offline postupem níže. Poté musíte zařízení nakonfigurovat lokálně procházením různých 
obrazovek pomocí kolečka na přední straně zařízení:
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OKNavigace

Poznámka: Volba offline instalace vám nebrání v pozdějším přidání ecometeru do Smart Home instalace 
v aplikaci Home+Control.

Přejděte do MENU 
kliknutím na kolečko

Sekce «Nastavení» Sekce «Datum a čas»

ECOMETER 0:00

Today
2020/6/6

12 kWh  |  $1.67
  

SETTINGSECOMETER DATE & TIME

Nastavit datum a čas

Dokončení instalace v aplikaci Home + Control

Nastavení data a času
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Nastavení měny a tarifů

Vedení spotřeby elektřiny

Vstup plyn

Vstupy teplé a studené vody

Tarify elektřiny

SETTINGS INPUTS Line 1 Line 1

VALIDATE

Line 1__________________

Přejděte do sekce „Vstupy“. Pokud chcete, přejmenujte řádky spotřeby elektřiny (řádky 1 až 5)

Nastavte koeficient pulzů pro váš plynoměr.
Tyto informace jsou obvykle uvedeny na vašem účtu za plyn.

INPUTS Gas GAS COEF.

Enter gas quantity
by pulse

00,25 dm3/imp

COLD WATER COEF.

Enter cold water 
quantity by pulse

01.00   L/imp 

INPUTS

Nastavte koeficient pulzů pro váš vodoměr.
Tento údaj bývá uveden na ventilu vodoměru.

SETTINGS CURRENCY & PRICES

Přejděte do sekce „Měna 
a ceny“.

Vyberte požadovanou 
měnu (€ nebo $)

CURRENCY & PRICES

CONTRACT TYPE

PRICES

BASE PRICE

Enter electricity
base price

0,1500 $/kWh

Chcete-li nastavit smluvní tarif elektřiny, vyberte „Ceny“ a 
poté „Elektřina“.

Nastavte základní cenu zadáním ceny za kWh uvedené 
například na vaší smlouvě o elektřině, na některém z vašich 
účtů nebo na online rozhraní vašeho dodavatele energie.

Přizpůsobení vstupů
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Pokud máte smlouvu rozdělenou na vysoký/nízky tarif, cena elektřiny se liší podle denní doby. Zadejte tarify za kWh a poté 
vytvořte tolik časových úseků, kolik je potřeba k vyplnění časů pro nízký tarif dle vaší smlouvy na elektřinu. Tyto informace 
jsou obvykle uvedeny na vaší smlouvě, na jednom z vašich účtů nebo na online rozhraní vašeho dodavatele energie.

OFF PEAK RANGE

From 00 h 00 AM

To 08 h 00 AM

OFF PEAK RANGES

Zadejte cenu za m3 vody 
uvedenou na vaší smlouvě.
(pole přístupné z nabídky Ceny)

Zadejte cenu za m3 plynu 
uvedenou na vaší smlouvě.
(pole přístupné z nabídky 
Ceny)

GAS PRICE

Enter the price of 1m³ 
of gas

0,00 $/m³

WATER PRICE

Enter the price of 1m³ 
of water

0,00 $/m³

ECOMETER 0:00

Today
2020/6/6

12 kWh  |  $1.67
  

Přímý výčet hondot na obrazovce

Domovská obrazovka

Celková spotřeba elektřiny 
(kWh) ve vybraný den

Celková spotřeba elektřiny 
(€) ve vybraný den

Vybraný den

Otočením ovládacího 
kolečka vyberte den

CONSUMPTIONECOMETER

Podrobná spotřeba (na zdroj)

Okamžitý výkon

Podívejte se na svou denní, měsíční nebo roční celkovou spotřebu.

ECOMETER POWER

Line 1

Line 1  

2021/7/1
9,6 kWh

<        $1,44       >
  

CONSUMPTION

Váš ecometer je připraven!

Smluvní tarif spotřeby vody Smluvní tarif spotřeby plynu
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CONTRACT TYPE

Electricity price
at off peak hours

0,1350 $/kWh

OFF PEAK HOURS PRICE PEAK HOURS PRICE

Electricity price
at peak hours

0,1650 $/kWh



K ovládání tohoto příslušenství kompatibilního s HomeKit doporučujeme používat nejnovější verzi iOS 
nebo iPadOS. Abyste mohli toto příslušenství HomeKit ovládat automaticky a mimo domov, potřebujete 
HomePod, Apple TV nebo iPad nakonfigurovaný jako rozbočovač.
Doporučuje se aktualizovat na nejnovější verzi softwaru i operačního systému.

HomeKit

Právní upozornění

Používání produktů, které nesou označení Apple HomeKit znamená, že elektronické příslušenství bylo 
navrženo, aby bylo specificky připojeno k zařízením iPod, iPhone nebo iPad, a bylo certifikováno vývojáři, 
aby splňovalo standardy výkonu Apple.
Apple neodpovídá za správné fungování zařízení nebo za skutečnost, zda splňuje bezpečnostní a 
regulační normy. Berte v úvahu, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone nebo iPad 
může ovlivnit bezdrátový výkon.
iPhone, iPod a iPad jsou obhcodní značky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
App Store je značka služeb společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích.
HomeKit a iPadOS jsou obchodní značky společnosti Apple Inc. 
iOS je obchodní značka společnosti Cisco registrované v USA a dalších zemích a je licenčně chráněná.
Android, Google Play a Google Play badge jsou obchodními značkami společnosti Google LLC.

Naskenujte svůj kód HomeKit
Při instalaci mobilní aplikace pro iOS budete požádáni o tento kód.

SETTINGSECOMETER 0:00

Today
2020/6/6

12 kWh  |  $1.67
  

ECOMETER

Přejděte do MENU kliknutím 
na kolečko

Sekce «Nastavení» Sekce «Apple HomeKit Code» Naskenujte svůj QR kód 
HomeKit nebo ručně zadejte 
kód uvedený na obrazovce

Poznámka: kód v této příručce nepředstavuje váš kód HomeKit (jedná se pouze o příklad)
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Reset ecometeru
Prostřednictvím aplikace Home+Control
Chcete-li vymazat svůj ecometer a obnovit jeho tovární nastavení, přejděte do Nastavení v aplikaci 
Home+Control, část „Spravovat můj domov“ a zařízení odstraňte.

Prostřednictvím offline módu
Pokud nemáte přístup k chytrému telefonu, můžete svůj ecometer resetovat přímo na zařízení pomocí 
následujících kroků:

ECOMETER SETTINGS SYSTEM CONFIRMATION

Yes No

www.legrand.com/ecatalogue/

Legrand s.r.o
www.legrand.cz

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


