
Simplitatea îți aduce  
  un plus de confort

TABLOU ELECTRIC INTELIGENT

SPECIALIST GLOBAL 
ÎN INFRASTRUCTURI ELECTRICE ȘI DIGITALE  

ÎN INTERIOR SUNT INCLUSE PAGINI DIN CATALOG



 Principiul unei  
instalații conectate  
 Legrand
Datorită soluțiilor noastre de tablouri 
electrice inteligente și aplicației Home 
+ Control, poți beneficia de un sistem 
complet pentru controlul instalației 
electrice în orice tip de spațiu, de 
la locuințe private la ansambluri de 
locuințe. Legrand Cloud 

găzduiește datele, 
le administrează 
și le păstrează în 
siguranță. Router

Legrand 
Cloud

Aplicația Home + Control 
poate fi utilizată pentru 
a controla instalația de 
la distanță și pentru a 
rămâne informat.



GAMA DE PRODUSE MODULARE  
PENTRU TABLOURI ELECTRICE INTELIGENTE:

Interfața: funcționează ca o interfață între 
router și produsele conectate Legrand.  
Pentru instalarea în tabloul electric
sau într-o încăpere din locuință, în funcție de 
modelul ales.

SAU

Produse conectate sau pachete disponibile în 
diferitele game de accesorii de cablare Legrand. 
Pentru instalare în diferite încăperi din locuință în 
vederea controlării iluminatului, storurilor, încălzirii 
etc.

ȘI/SAU

Tablou electric echipat 
cu produse modulare 
conectate pentru 
controlul iluminatului și 
aparatelor cu consum 
ridicat de energie 
sau pentru urmărirea 
consumului de energie 
electrică.

EMDX³ cu Netatmo  
Gateway 
Ref. 4 121 81

EMDX³ cu Netatmo - Modul 
pentru măsurare conectat 
Ref. 4 120 15

CX³ cu Netatmo 
contactor conectat 
Ref. 4 121 71

CX³ cu Netatmo 
teleruptor conectat 
Ref. 4 121 70

CX³ cu Netatmo kit Gateway + contactor conectat 
Ref. 4 121 91
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 O interfață care este ușor  
de instalat și configurat,  
care se integrează ușor în tabloul electric

MODUL DE COMANDĂ GATEWAY EMDX³ CU NETATMO

Pentru a porni o instalație conectată de la tabloul electric,  
nu trebuie decât să instalezi un modul Netatmo Gateway.

Buton de 
configurare

Cod unic necesar în timpul 
instalării în aplicația Apple 
Home Kit

Indicator de stare  
(alb/verde/roșu)

Ref. 4 121 81 Ref. 4 121 91

EMDX3 CU NETATMO
GATEWAY:

  Acest modul este esențial pentru 
orice instalație nouă și acționează ca 
o interfață între router și produsele 
conectate (comunicație radio de 2,4 
GHz). Sunt disponibile două versiuni: 
o versiune modulară în tabloul 
electric sau un modul interfață 
instalat în diferitele încăperi din 
locuință.
  Este echivalentul modulului de tip 
gateway inclus in gama Céliane™ 
cu pachetul inițial Netatmo conectat 
(sau disponibil în cadrul celorlalte 
game de aparataj de câmp, precum, 
spre exemplu Arteor/Valena/Mosaic/
cu Netatmo).
  Compatibil cu toate produsele 
Legrand conectate „cu Netatmo”.
  O singură interfață (modul Gateway) 
este suficientă pentru controlul 
întregii locuințe. Lățime:  

module 2,5 x 17,5 mm

Disponibile separat (Ref. 4 121 81)  
sau în kitul conectat  
(Ref. 4 121 91) care include și 1 contactor 
conectat.
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 O interfață care este ușor  
de instalat și configurat,  
care se integrează ușor în tabloul electric

ALIMENTARE: 100-240 V A
Modulul Gateway este montat după 
un disjunctor de protecție.

CABLAJ
Modulul Gateway este format dintr-o bază fixă și o secțiune demontabilă, 
pentru a facilita cât mai mult posibil operațiunea de cablare.

N (nul) = albastru
L (fază) = orice culoare, exceptând albastru și verde/
galben

Se conectează modulul 
(terminale cu șurub)

Se desface secțiunea 
demontabilă de pe bază

Se clipsează secțiunea 
demontabilă pe bază

Profilul produsului și poziționarea 
terminalelor permit conectarea 
echipamentelor prin barete de 
conexiune. Acest lucru permite 
alegerea liberă a amplasării 
modulului Gateway pe rând.
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Urmărește cu ușurință 
  consumul de energie 

MODUL CONECTAT, PENTRU MĂSURAREA CONSUMULUI 
DE ENERGIE ELECTRICĂ

Pentru instalare în tabloul electric în 
vederea contorizării consumului total al 
instalației sau cel al unei linii specifice.

MODULUL PENTRU MĂSURARE 
PERMITE UTILIZATORULUI SĂ:

  Vizualizeze puterea totală instantanee din 
locuință.
 Verifice istoricul consumului total de 
energie electrică pentru clădirea sau 
circuitul cu care este asociat modulul de 
măsurare (încălzire, apă caldă, prize de 
curent etc.) în regim zilnic/săptămânal/
lunar/anual.
  Trimită o notificare în cazul în care este 
atins un prag reglabil de putere totală 
instantanee (se configurează în modul 
„urmărire consum total”).

 Instaleze module conectate pentru 
măsurare suplimentare, pentru a obține 
o contorizare detaliată a consumului mai 
multor circuite.
  Furnizat cu 1 bobină de contorizare 
închisă de max. 80 A

Racord de alimentare cu 
energie electrică  
(prin intermediul 
unui conector  
dedicat

Transformator de curent

Suport de etichetă pentru 
identificarea facilă a 
circuitului asociat

Racordul bobinei  
(conector cu fast-on)

Indicator de stare

Buton de resetare

Necesită instalarea prealabilă a unui 
kit conectat „cu Netatmo”, versiunea 
pentru 4șine Ref. 4 121 81 / 91 sau 
versiunea Céliane/Arteor/Valena/
Mosaic cu Netatmo.

Lățime: modul 1 x 17,5 mm
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ALIMENTARE: 100-240 V A
Modulul de măsurare este montat 
după un disjunctor de protecție.

Profilul produsului și poziționarea 
terminalelor permit conectarea 
echipamentelor prin barete de 
conexiune. Acest lucru permite 
alegerea liberă a amplasării 
modulului Gateway pe rând.

N (nul) = albastru
L (fază) = orice culoare, exceptând 
albastru și verde/galben

CABLAJ
Modulul de măsurare și 
transformatorul de curent 
sunt cuplate prin intermediul 
conectorului de blocare rapidă din 
partea superioară a produsului (A).

Conectorul negru detașabil de pe 
partea inferioară a modulului de 
măsurare este utilizat pentru a 
conecta sursa de alimentare (B).

A B
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works with

Poți controla luminile de la distanță 
fără să fie necesară modificarea instalației

TELERUPTOR CONECTAT

TELERUPTORUL CONECTAT PERMITE 
UTILIZATORULUI SĂ:

  Controleze circuitele de iluminat acționate cu 
butoane la nivel local sau de la distanță (spre 
exemplu, luminile dintr-un coridor sau de pe casa 
scărilor).
 Asocieze cu butoane cu fir și/sau întrerupătoare 
wireless în gamele conectate Legrand „cu Netatmo”.
  Sarcini max.: 
- lămpi incandescente și cu halogen: 3840 W 
- lămpi cu LED-uri și lămpi compacte fluorescente: 
650 W 
- lămpi cu transformatoare feromagnetice și 
electronice: 3000VA.
  Integreze circuitele de iluminat în programe sau 
scenarii personalizate.
 Monitorizeze consumul circuitului de iluminare 
controlat prin intermediul aplicației Home + Control.
  Controleze luminile vocal prin intermediul 
asistentului vocal.

Pentru instalarea în tabloul electric fără a fi 
necesară protecția asociată (fără disjunctor 
de protecție pe circuitul de comandă) în 
cazul înlocuirii unui teleruptor existent 
(renovare)  sau pentru a realiza/finaliza o 
instalație conectată.

Suport de etichetă pentru 
identificarea facilă a 
circuitului asociat
Buton principal pentru 
controlul manual al 
teleruptorului + indicator 
de stare

Terminal de ieșire pentru 
fază după contact,  
către sarcină (SARCINĂ)

Terminale de intrare pentru 
nul (N) și fază (L)

Marcaj care indică 
schemele electrice

Buton de configurare și 
indicator

Terminale de intrare și 
ieșire pentru control 
(fază autoprotejată*) cu         
marcaj         pentru prevenirea 
erorilor de cablare

Releu de blocare silențios (< 10 dB)

Lățime: modul 1 x 17,5 mm

Necesită instalarea prealabilă a unui kit 
conectat „cu Netatmo”, versiunea pentru 4șine 
Ref. 4 121 81 / 91 sau versiunea Céliane/Arteor/
Valena/Mosaic cu Netatmo.

*Tehnologie brevetată Legrand
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ALIMENTARE: 100-240 V A
Circuitul de comandă dispune de 
o sursă de alimentare și protecție 
integrate.

Instalație cu butoane cu fir (fără indicator 
luminos)

Instalație mixtă cu butoane cu fir (fără 
indicator luminos) și întrerupătoare fără fir 
„cu Netatmo”.

Instalație wireless cu mai multe 
întrerupătoare wireless „cu Netatmo”.

Instalație cablată cu butoane cu fir (fără 
indicator luminos) și doză de racordare.

N (nul) = albastru
L (fază) = orice culoare, exceptând albastru și verde/
galben
Fază după contact = de obicei, mov, portocaliu etc.

butoane 
butoane

butoane 
butoane

doză de 
racordare

întrerupătoare wireless în gamele conectate 
„cu Netatmo”

EXEMPLE DE CABLAJE

Profilul produsului și poziționarea 
terminalelor permit conectarea 
echipamentelor prin barete de 
conexiune. Acest lucru permite 
alegerea liberă a amplasării 
modulului Gateway pe rând.

întrerupătoare wireless în  
gamele conectate „cu Netatmo”
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works with

Pentru instalarea în tabloul electric 
fără a fi necesară protecția asociată 
(fără disjunctor de protecție pe circuitul 
de comandă) în cazul înlocuirii unui 
contactor existent sau pentru a realiza/
finaliza o instalație conectată.

Controlează sau programează de la 
distanță funcționarea aparatelor cu un consum 
ridicat de energie electrică

CONTACTOR CONECTAT

Suport de etichetă pentru 
identificarea facilă a 
circuitului asociat
Buton principal pentru 
controlul manual al 
contactorului + indicator 
de stare

Terminal de ieșire pentru 
fază după contact,  
către sarcină (SARCINĂ)

Terminale de intrare pentru 
nul (N) și fază (L)

Marcaj care indică 
schemele electrice

Buton de configurare și 
indicator

Terminale de intrare și 
ieșire pentru comandă 
(fază autoprotejată*) cu         
marcaj         pentru prevenirea 
erorilor de cablare

*Tehnologie brevetată Legrand
** Tarif de „valoare maximă/în afara valorii maxime” (specific pentru Franța). 
Contactorul este controlat prin intermediul semnalului trimis de furnizorul de 
energie electrică, pentru a alimenta sarcina numai în intervalele de timp cu un 
tarif mai mic.

Necesită instalarea prealabilă a unui kit 
conectat „cu Netatmo”, versiunea pentru 4șine 
Ref. 4 121 81 / 91 sau versiunea Céliane/Arteor/
Valena/Mosaic cu Netatmo.

Contactor silențios (< 10 dB)

Lățime: modul 1 x 17,5 mm

CONTACTORUL CONECTAT PERMITE 
UTILIZATORULUI SĂ:

  Controleze funcționarea aparatelor cu consum 
ridicat de energie electrică la nivel local sau de 
la distanță (boiler electric, pompă pentru piscină, 
încălzire electrică, priză de încărcare pentru un 
vehicul electric etc.).  
- Pentru aparate electrocasnice de până la 4800 W 
sau motoare de până la 2400 VA.
  Integreze aparatele controlate în programe (în 
locul unui întrerupător temporizat) sau în scenarii 
personalizate.
 Monitorizeze consumul circuitului controlat prin  
intermediul aplicației Home + Control.
  Aleagă între funcționarea în modul automat 
la valoare de vârf/în afara valorii de vârf** și 
funcționarea ca un contactor convențional (prin 
intermediul aplicației Home + Control).
  Controleze sarcinile vocal prin intermediul unui 
asistent vocal.
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EXEMPLE DE CABLAJE
Controlul diferitelor sarcini cu consum 
ridicat de energie.

Controlul unui sistem electric de încălzire 
prin intermediul unei unități centrale de 
comandă.

N (nul) = albastru
L (fază) = orice culoare, exceptând albastru și verde/
galben
Fază după contact = de obicei, mov, portocaliu etc.

ALIMENTARE: 100-240 V A
Circuitul de comandă dispune de o sursă de 
alimentare și protecție integrate.

SAU SAU

Controlul unui contactor electric monofazat cu 
un contactor conectat.

Controlul unui contactor electric trifazat cu un 
contactor conectat.

Profilul produsului și poziționarea 
terminalelor permit conectarea 
echipamentelor prin barete de 
conexiune. Acest lucru permite 
alegerea liberă a amplasării 
modulului Gateway pe rând.

Controlul unui contactor electric monofazat sau trifazat (In> 20 A) cu 
un CX³ cu contactor conectat Netatmo.
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works with

Aplicația poate fi utilizată pentru  
controlul de la distanță folosind 
un smartphone și/sau vocal (prin 
intermediul unui asistent vocal), 
luminile, storurile, echipamentele 

de încălzire și aparatele electrocasnice. De 
asemenea, oferă utilizatorilor posibilitatea 
de a-și personaliza confortul cotidian, de a 
programa funcționarea aparatelor, de a urmări 
în detaliu consumul și de a seta alerte pe un 
smartphone.

   Home + Control  
o singură aplicație  
îți permite să controlezi totul

Instalația este controlată, iar consumul poate fi urmărit 
prin intermediul aplicației unice: Home + Control.

Aplicația Home + Control este absolut 
gratuită și disponibilă pe App Store și 
Google Play.

TELECOMANDĂ

UȘURINȚA 
PROGRAMĂRII

GESTIONAREA  
INTELIGENTĂ A ENERGIEI

CONTROL 
VOCAL
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Datorită tuturor produselor conectate, 
Legrand și Netatmo, locuința devine 
o extensie a ta, a familiei tale. 
  
Pentru lumini, încălzire, detectorul de fum,  
sistemul de acces audio sau video, utilizatorii 
pot prelua controlul într-un mod simplu și 
intuitiv.

Întrerupătoare pentru 
storuri

Întrerupătoare pentru 
sistemele de iluminare

Prize conectate

Controlul încălzirii

AFLĂ INFORMAȚII ȘI DESPRE 
CELELALTE SOLUȚII CONECTATE 
PROPUSE  
DE LEGRAND.

PROGRAM ELIOT FURNIZAT DE LEGRAND PENTRU DISPOZITIVE CONECTATE 
Prezența acestei sigle certifică faptul că produsul conectat în cauză îți oferă 
un avantaj veritabil în calitate de instalator sau specificator (întreținere etc.) 
și, de asemenea, pentru clientul tău, precum și faptul că este  
asigurată confidențialitatea datelor și că totul este realizat pentru satisfacție 
pe termen lung.
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Tablou electric inteligent
kituri conectate

Tablou electric inteligent
EMDX³ with Netatmo - modul de măsurare conectat

Pentru caracteristici tehnice, consultați catalogul electronic

Permite utilizatorului să controleze o instalație de la distanță folosind un 
smartphone prin intermediulaplicației Home + Control de la Legrand și/
sau prin intermediul unui asistent vocal.
Pentru orice instalație conectată trebuie să comanzi fie un modul 
interfață (Gateway), fie un kit conectat, fie un kit disponibil în gamele de 
aparataj de câmp conectate "cu Netatmo".  
Instalația poate fi completată cu alte produse conectate pentru tablouri 
electrice inteligente sau disponibile în gamele de aparataj de câmp 
conectate. Este necesară o conexiune Wi-Fi de 2,4 GHz 

Pachet Nr. cat. Interfață (Gateway)
1 4 121 81 Poate fi folosit pentru a crea o instalație conectată

Conectează modulele (modul pentru măsurare, 
teleruptor, contactor) la rețeaua Wi-Fi din locuință
Se instalează în tabloul electric
Se pot utiliza barete de conexiune
100 - 240 VA - 50/60 Hz
Consum: maximum 2W
Conexiune prin terminale cu șurub
Lățime: module 2,5 x 17,5 mm

CX³ cu pachet inițial conectat Netatmo
1 4 121 91 Poate fi folosit pentru a crea o instalație conectată

Pentru instalare în tabloul electric
Conectează modulele conectate la rețeaua
Wi-Fi din locuință
Se pot utiliza barete de conexiune
Conținut:
- 1 modul Gateway Cat. Nr. 4 121 81,
100 - 240 VA - 50/60 Hz
Consum: maximum 2W
Lățime: module 2,5 x 17,5 mm
- 1 contactor conectat Cat. Nr 4 121 71,
multifuncțional, silențios (< 10 dB), 20 A,
100 - 240 VA - 50/60 Hz
Lățime: modul 1 x 17,5 mm
Conexiune prin terminale cu șurub

Pentru caracteristici tehnice, consultați catalogul electronic

Pentru orice instalație controlată de la distanță folosind un smartphone 
prin intermediul aplicației Home + Control de la Legrand și/sau prin 
intermediul unui asistent vocal.

Pachet Nr. cat. Modul pentru măsurare conectat
1 4 120 15 Este necesară instalarea prealabilă a unei interfețe 

conectate, versiunea pentru montaj în tabloul 
electric, un kit conectat sau o interfață prezentă 
în kitul disponibil în gamele de aparataj de câmp 
conectate.
Permite utilizatorului să:
- măsoare consumul total de putere instantanee din 
locuință
- urmărească istoricul zilnic/săptămânal/lunar/
anual al întregului consum din locuință sau din 
circuitul cu care este asociat (în kWh și ca o valoare)
- trimită o notificare în cazul în care este atins un 
prag reglabil al puterii instantanee totale
100 - 240 VA - 50/60 Hz
Furnizat cu 1 transformator de curent de max. 80 A
Lățime: modul 1 x 17,5 mm

4 121 914 121 81 4 120 15

Home + Control
LEGRAND

Home + Control
LEGRAND
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Tablou electric inteligent
CX³ with Netatmo -  teleruptor conectat

Tablou electric inteligent
CX³ with Netatmo - contactor conectat

Pentru caracteristici tehnice, consultați catalogul electronic

Pentru orice instalație controlată de la distanță folosind un smartphone 
prin intermediul aplicației Home + Control de la Legrand și/sau prin 
intermediul unui asistent vocal.

Pachet Nr. cat. Teleruptor conectat
1 4 121 70 Este necesară instalarea prealabilă a unei interfețe 

conectate, versiunea pentru montaj în tabloul 
electric, un kit conectat sau o interfață prezentă 
în kitul disponibil în gamele de aparataj de câmp 
conectate.
Teleruptor silențios (< 10 dB)
Monopolar, 16 A, 100 - 240 VA - 50/60 Hz
Conform standardului: IEC/EN 60669-2-1
Prin intermediul aplicației Home + Control Legrand 
permite utilizatorului să:
- controleze dispozitivul de la distanță (control unic 
sau integrat într-un scenariu cu unul sau mai multe 
puncte de iluminare)
- măsoare și să urmărească consumul (kWh)
circuitului controlat
- programeze dispozitivele în baza unui program
zilnic și/sau săptămânal
Poate fi controlat prin butoane conectate standard
și/sau în combinație cu Arteor/Céliane/
Mosaic/Valena cu întrerupătoare Netatmo conectate
wireless
Terminale de comandă cu autoprotecție: nu este 
necesară protecția printr-un disjunctor 2A sau 
o siguranță (scoateți disjunctorul dacă este deja 
prezent atunci când înlocuiți un contactor standard)
Se pot utiliza barete de conexiune
Terminale cu șurub
Lățime: modul 1 x 17,5 mm

Pentru caracteristici tehnice, consultați catalogul electronic

Pentru orice instalație controlată de la distanță folosind un smartphone 
prin intermediul aplicației Home + Control de la Legrand și/sau prin 
intermediul unui asistent vocal.

Pachet Nr. cat. Contactor conectat
1 4 121 71 Este necesară instalarea prealabilă a unei interfețe 

conectate, versiunea pentru montaj în tabloul 
electric, un kit conectat sau o interfață prezentă 
în kitul disponibil în gamele de aparataj de câmp 
conectate.
Contactor multifuncțional, silențios (< 10 dB)
20 A, 100 - 240 VA - 50/60 Hz
Conform standardului IEC/EN 60669-2-1
Poate fi utilizat pentru a controla (PORNIRE/OPRIRE) 
orice tip de sarcină de la distanță (boiler, încălzire, 
pompa piscinei, pompă, priză de încărcare pentru un 
vehicul electric etc.)
Funcție cu valoare maximă/în afara valorii maxime
Prin intermediul aplicației Home + Control Legrand
permite utilizatorului să:
- acceseze modul de operare al contactorului 
(valoarea maximă/în afara valorii maxime
sau PORNIRE/OPRIRE) în funcție de tipul de sarcină
(încălzitor de apă sau altă sarcină)
- măsoare și să urmărească consumul (kWh)
circuitului controlat
- controleze un alt contactor monofazat sau trifazat  
> 20 A
- controleze direct aparatul electric de până la 4800 W
sau motoare de până la 2400 VA sau prize pentru 
vehicule electrice de până la 16 A VE
Terminale de comandă cu autoprotecție: nu este 
necesară protecția printr-un disjunctor 2A sau o 
siguranță (scoateți disjunctorul dacă este deja prezent 
atunci când înlocuiți un contactor standard)
Se pot utiliza barete de conexiune
Terminale cu șurub
Lățime: modul 1 x 17,5 mm

4 121 70

Home + Control
LEGRAND

Home + Control
LEGRAND

4 121 71

În conformitate cu politica sa de îmbunătățire continuă, compania își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile și designul produselor sale fără avertisment.
Toate ilustrațiile, descrierile, dimensiunile și greutățile indicate în acest catalog sunt prezentate strict în scop informativ, iar compania nu poate fi trasă la răspundere pentru exactitatea acestora.
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