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Startovací balíček CX3 with Netatmo: Komunikační brána + Stykač
4 121 91

Obsah balení
Tento produkt umožňuje vytvořit Smart Home instalaci vaší domácnosti.

Nutné bezpečnostní opatření

Komunikační brána 
EMDX3 with Netatmo

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

spotřeba

-5°C
+45°C

100-240V~
50/60Hz

2W MAX 2,4-2,4835Ghz
<100 mW

-5°C
+45°C

100-240V~
50/60Hz

20A 
MAX

2,4-2,4835Ghz
<100 mW

Tichý
< 10dB

Plánování Měření 4800W 2400VA Nabíjení 
elektromobilů

Stykač CX3 with Netatmo

Dovolené ovládací zapojení

Interně chráněný
VÝSTUPAUTO

Jistič



HomeKit (použití House aplikace)
Pro ovládání tohoto HomeKitu je doporučené mít aktuální verzi iOs nebo iPadOS.
Pro ovládání tohto HomeKitu automaticky a vzdáleně mimo domácnost je vyžadováno nastavení HomePod, Apple 
TV nebo iPad jako home hub. Je doporučený update na nejnovější verzi software a operačního systému.

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.

Váš produkt je kompatibilní s technologií Apple HomeKit pro ovládání vaší Smart Home instalace. 
Toto vám umožňuje ovládat vaše produkty hlasem pomocí Siri hlasového asistenta pro iPhone, iPad, 
HomePod nebo Apple Watch.

Apple HomeKit: Během instalace mobilní aplikace iOS bude vyžadován tento kód.

Legrand s.r.o
www.legrand.cz

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

www.legrand.com/ecatalogue/

Unikátní kód pro instalaci Apple HomeKit (uschovejte)
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OFF

Vypněte napájení hlavním 
jističem

Zapojte komunikační 
bránu za předřazený jistič

Instalace komunikační brány do elektrického rozváděče

Instalace krok za krokem

Pokud je v domácnosti instalovaný WiFi router, zkontrolujte pomocí chytrého telefonu 
kvalitu signálu v místě elektrického rozváděče. Pokud signál není dostatečně kvalitní, 
zkuste WiFi router umístit blíže rozváděči nebo použijte WiFi repeater.

Umístěte komunikační bránu do elektrického rozváděče.
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OFF

Vypněte napájení
hlavním jističem

Přidání Stykače do Smart Home instalace

Příklady zapojení
Díky integrované ochraně není potřeba dodatečné jištění ovládacího obvodu mezi svorky C1 a C2. 
Je vyžadováno předepsané jištění spínané zátěže.

* : Měření spotřeby elektrické energie není funkční při ovládání jednopólového nebo třípólového 
výkonového stykače.

N (neutral) = modrý
L (Line) = fázový
Fázový vodič za kontaktem

Ovládání signálem z elektroměru 
od dodavatele el. energie

Ovládání ohřívačů přes instalovanou 
centrální jednotku

Bazénové čepadlo a jiné motorové 
záteže

Ovládání výkonového jednopólového 
stykače přes stykač CX3 with Netatmo *

Ovládání výkonového třípólového 
stykače přes stykač CX3 with Netatmo *

Nabíjení elektromobilů
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Dokončete vaši Smart Home instalaci přidáním dalších Legrand Smart Home 
produktů (není součástí tohoto balení):

Pro zapojení jednotlivých přístrojů využijte instalační návody, které jsou součástí každého 
balení.
Legrand aplikace Home+Control se neustále vyvíjí. Pro aktuální informace neváhejte 
pravidelně kontrolovat webové stránky legrand.cz

Modulární přístroje 
do elektrického 
rozváděče

Zásuvky, vypínače a 
mikromoduly

Příslušenství a 
bezdrátová tlačítka



Dokončení instalace

Stiskněte a podržte tlačítko na komunikační bráně, dokud se LED kontrolka 
nerozsvítí zeleně, poté tlačítko uvolněte.

Konfigurační LED přístrojů «with Netatmo» musí svítit zeleně.

Krátce stiskněte parametrizační tlačítko na 
komunikační bráně k dokončení instalace. 
LED kontrolky na všech přístrojích zhasnou.

> 3 s

> 30 s

< 1 s

Konfigurace Komunikační brány a Stykače

OFF

Vypněte napájení 
hlavním jističem

Po dokončení a kontrole 
instalace zapněte hlavní 
jistič

ON

6



7

Stažení aplikace

Nyní můžete stáhnout Legrand aplikaci Home+Control k dokončení instalace a začít 
vzdálené ovládání vašich připojených přístrojů.

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/

Legrand s.r.o
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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


