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Smart Elektromer
4 120 15

Vyžaduje sa inštalácia:

Obsah balenia

Bezpečnostné opatrenia

Smart Modul s bránou

Smart Elektromer Merací transformátor

Dĺžka kábla: 800mm

CE nariadenie
V súlade s Európskym nariadením

Low voltage directive
(LVD) 2014/35/UE

Pozor na 
správny smer 
umiestnenia 
meracieho 
transformátora

Elektromagnetická kompatibilita
(CEM) n°2014/30/UE

Štartovací balík pre Legrand Smart Home 
inštaláciu

Alebo

Nedodržanie podmienok pre inštaláciu a použitie môže mať za následok úraz elektrickým 
prúdom, alebo vznik požiaru.

Meranie

Presnosť Meranie

-5°C
+45°C

100-240V~
50/60Hz

80A 
MAX

2,4-2,4835Ghz
<100 mW

+/- 1%
do 63A

Spolu a na 
obvod*

*Funkcia je k dispozícii ak sú nainštalované viaceré Smart elektromery

Smart zásuvka s 
bránou NETATMO



OFF

Vypnite hlavný vypínač/
istič

Príprava, zapojenie

2

Príklady zapojenia

*: Nepoužívajte pre meranie 3-fázovej sústavy.

N (neutral) = modrý
L (Line) = fázový vodič

Je vyžadované predpísané istenie napájania.

Zapojenie 
meracieho 
transformátora

Zapojenie 
napájania

Smer el. prúdu je 
indikovaný na cievke

Merací transformátor



Alebo

Alebo

Pridanie SmartElektromera do Legrand Smart Home inštalácie

Dokončenie inštalácie v aplikácii Legrand Home + Control

Dokončenie inštalácie

Stlačte a podržte ovládacie tlačidlo na Smart module s bránou, alebo stred «Doma / Mimo domu» 
hlavnom bezdrôtovom vypínači kým sa LED kontrolka nerozsvieti na zeleno, potom uvoľnite 
tlačidlo
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OFF

Vypnite hlavný 
vypínač/istič

Konfiguračné LED kontrolky ostatných Legrand Smart zariadení svietia neprerušovaným zeleným svetlom

Krátko stlačte ovládacie tlačidlo na Smart Module 
s bránou (alebo stred Doma / Mimo domu hlavnom 
bezdrôtovom vypínači) na dokončenie inštalácie.
LED kontrolky na všetkých zariadeniach v Legrand 
Smart Home inštalácii zhasnú.

Na pridanie tohto Smart produktu a periférnych zariadení do Legrand Smart Home 
inštalácie, musíte dodržať pokyny a inštrukcie v:
• Legrand Home + Control aplikácie (Nastavenia/Pridať zariadenie)
• alebo montážne návody na legrand.sk

Po fyzickom nainštalovaní a 
kontrole zapojenia zapnite 
hlavný vypínač/ističON

> 3 s > 3 s

> 30 s

< 1 s < 1 s



Zresetovanie Smart Elektromera pre odstránenie z Legrand Smart Home inštalácie

Legrand Slovensko s.r.o. 
www.legrand.sk

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

www.legrand.sk

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Nižšie podpísaný 

Legrand 
vyhlasuje, že rádiové zariadenie, ku ktorému prislúcha tento návod je v zhode 

s nariadením 2014/53/UE.
Úplné znenie EU vyhlásenia o zhode je dostupné na nasledujúcej stránke: 

www.legrandoc.com

Držte stlačené konfiguračné tlačidlo Elektromera 
(> 5 sekúnd) kým LED kontrolka nezačne svietiť 
neprerušovaným červeným svetlom.
Modul už nie je spárovaný so Smart Modulom s 
bránou / Zásuvkou s bránou


