
«Připojený» kabe-
lový výstup

x 1 x 1  
nebo více

1násobný nebo 2násobný bezdrátový spínač pro další místa 
odkud budete kabelový vývod ovládat (nejsou součástí 
balení)

«Připojený» kabelový 
výstup

A

x 1  
nebo více

A/
NEBO

+ 45° C

+ 5° C

200 000
sepnutí

50/60 Hz 2,5 mm2

230 Vac Max. 3000 W

Technické parametry

Krytka

Obvod musí být jištěn jističem 16 A

Obsah balení

Pro správnou funkci přístroje je nutné nejdříve instalovat startovac «...s Netatmo».

Než začnete: upozornění na kabeláž
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«Připojený» kabelový výstup 
0 648 47/51/63/79/82/83/98



 Odstraňte stávající kabelový výstup
(s nebo bez pilotního vodiče)

14
A

 2
30

V
~

2,5 mm2 plný vodič
(doporučeno)

14 A - 230 V~
3000 W maxi

OFF

Vypněte hlavní jistič

Před započetím práce 
zkontrolujte zda je instalace 
skutečně bez napájení.

PŘÍKLAD Č. 1 - Aplikace bez pilotního vodiče
(Odpovídá továrnímu nastavení)
Poznámka: v případě že «připojený» kabelový vývod je ovládaný 
bezdrátovými spínači

 
Důležitá bezpečnostní opatření

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz Výstupní výkon: 
< 100 mW 

N (nulový) = modrý
L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či 

zelený
 (ochranný či zemnící) = zelenožlutý

 Připojte kabelový výstup na kabeláž
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9 
m

m

Ø 3.7 min Ø 12.5 max

N FP

Zátěž bez pilotního vodiče

Povolené kabely H05 VVF nebo H07 RNF
Pro kabely
Ø maxi. 12,5 mm
Ø mini. 3,7 mm

 Připojte zátěž k «připojenému» kabelovému výstupu
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 Odstraňte stávající kabelový výstup

Odstraňte stávající kabelový výstup

OFF

Vypněte hlavní jistič

Před započetím práce 
zkontrolujte zda je instalace 
skutečně bez napájení.

PŘÍKLAD Č. 2
Zátěž (přístroj) instalovaná s pilotním vodičem(*) a bez energy

manažeru
Funkci pilotního vodiče lze aktivovat v aplikaci Home + Control.
Poznámka: při aktivované funkci pilotního vodiče nelze kabelový 
výstup ovládat pomocí bezdrátových spínačů.

 
(*) Pilotní vodič 4/6 (čtěte návod k připojenému přístroji)
Důležitá bezpečnostní opatření
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Přístroj (zátěž) instalovaný bez pilotního vodiče (*) a bez energy 
manageru

9 
m

m

Ø 3.7 min Ø 12.5 max

N FP

FP (*)

Povolené kabely H05 VVF nebo H07 
RNF
Pro kabely Ø max. 12,5 mm
Ø min. 3,7 mm

 Připojte přístroj na kabelový výstup

 «Připojený» kabelový výstup připojte na kabeláž

2,5 mm2 pevný vodič
(doporučeno)

14 A - 230 V~
3000 W max.

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz Výstupní výkon: 
< 100 mW 

N (nulový) = modrý
L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či 

zelený
 (ochranný či zemnící) = zelenožlutý
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 Odstraňte stávající kabelový výstup (viz § 3 str 2)

 Zapojte «připojený» kabelový výstup

14
A

 2
30

V
~

 Před započetím 
práce zkontrolujte 

zda je instalace skutečně 
bez napájení.

φ

03
8 

21

Vypněte napájení energy 
manažeru vypnutím jeho 
jističe

OFF

Vypněte hlavní jistič

A

OFF

PŘÍKLAD Č.3

Přístroj instalovaný s pilotním vodičem(*) a s energy manažerem
Funkci pilotního vodiče lez aktivovat v aplikaci Home+Control
Poznámka: při aktivaci funkce pilotního vodiče nelze kabelový výstup,ovládat 
bezdrátovými spínači. 

 
(*) Pilotní vodič 4/9 (čtěte návod k zapojenému přístroji)

Důležitá bezpečnostní opatření

2,5 mm2 plný vodič 
(doporučeno)

14 A - 230 V~
3000 W max.

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz Výstupní výkon: 
< 100 mW 

N (nulový) = modrý
L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či 

zelený
 (ochranný či zemnící) = zelenožlutý
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 Zapojte přístroj do «připojeného» kabelového výstupu

Přístroj instalovaný s pilotním vodičem(*)
9 

m
m

Ø 3.7 min Ø 12.5 max

N FP

FP (*)

Ujistěte se že pilotní vodič je izolován od energy manažeru 
(například svorkou - není součástí dodávky).

Naklapněte krytku na kabelový výstup

Povolené kabely H05 VVF nebo H07 
RNF
Pro kabely Ø max. 12,5 mm
Ø min. 3,7 mm

ON
Znovu zapněte napájení

 Kabelový výstup nahradí nahradí pro zapojené 
přístroje funkce energy manažeru.
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 Bezpečnostní pokyny
Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz 
elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek 
instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky Legrand smí 
otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověření společností Legrand. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech 
odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky Legrand.

Legrand - technická podpora tel.:246 007 607
e-mail.: technicka.podpora@legrandcs.cz

www.legrand.cz

Pro přidání «připojeného» přístroje do vaší «připojené» instalace 
následujte pokyny:
- v aplikaci Legrand Home + Control (Nastavení/Přidat nový přístroj)
- nebo čtěte manuál na legrand.cz

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, 

Legrand
prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované v tomto návodu 

odpovídá nařízení 2014/53/EU. Plný text tohoto EU prohlášení je dostupný na 
stránce: www.legrandoc.com

www.legrandoc.com


