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Witaj w Plejd

Dzięki prostocie tradycyjnego oświetlenia, którą uzupełnia szereg nowych możliwości, oświetlenie 
inteligentne firmy Plejd jest rozwiązaniem najczęściej wybieranym przez elektryków i użytkowników.

Bez względu na to, czy plan zakłada budowę domu, renowację pokoju, czy tylko doposażenie o oświetlenie 
inteligentne — Plejd jest idealnym wyborem. Równie łatwo jest zacząć od kilku urządzeń Plejd, jak i zainstalować 
Plejd w całej nieruchomości. Dzięki naszej technologii bezprzewodowej rozbudowywanie systemu odpowiednio 
do pojawiających się potrzeb nie wymaga żadnego wysiłku.

Plejd uzupełnia standardowe wyłączniki światła o dodatkowe sposoby na sterowanie oświetleniem, takie 
jak harmonogramy, sceny czy obsługa z poziomu apki. Plejd jest na rynku od 2016 roku. System Plejd został 
zainstalowany w ponad 700 000 domach i obiektach biznesowych i jest jednym z najczęściej instalowanych 
systemów w Szwecji.
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Wyłącznik, apka lub głos
Oświetlenie inteligentne Plejd rozszerza 
standardowe wyłączniki światła o więcej sposobów 
na sterowanie oświetleniem. Możesz sterować 
światłem z poziomu aplikacji, nie wstając z kanapy — 
także głosowo*, kiedy nie masz wolnej ręki.

* Ta funkcjonalność wymaga urządzenia Plejd Gateway.

Sceny
W aplikacji możesz łatwo konfigurować scenariusze 
na różne okazje, które w dalszej kolejności uaktywnia 
się ściennym wyłącznikiem światła albo przez 
aplikację. Możesz na przykład wyłączać wszystkie 
światła z poziomu wyłącznika w korytarzu, gdy 
wychodzisz do pracy — albo wygodnie zaczynać 
wieczorem film, nie wstając z kanapy.

Harmonogramy
Plejd umożliwia konfigurowanie światła na 
określone pory dnia lub odpowiednio do 
wschodu i zachodu słońca. Światło na zewnątrz 
może być automatycznie zapalane o zmierzchu i 
gaszone o świcie.
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Tryb wyjazdu
W okresach wyjazdów oświetlenie może być 
sterowane samoczynnie: nastaw tryb wyjazdu, a 
światło będzie się włączać i wyłączać samo. Funkcja 
imituje zachowanie osób obecnych w domu: o 
różnych porach automatycznie się zapala, ściemnia 
i gaśnie. Do korzystania z trybu wyjazdowego 
niezbędne jest urządzenie Plejd Gateway.

Bezprzewodowa wygoda
Dzięki naszej technologii bezprzewodowej Plejd 
sprawdza się zarówno w nowych obiektach, jak i w 
budynkach bądź lokalach poddawanych renowacji. 
System w razie potrzeby łatwo się rozbudowuje 
— to sprawia, że bez wahania możesz zacząć od 
pojedynczego urządzenia, by w przyszłości uzupełnić 
je o więcej produktów. 

Google Assistant nie jest dostępny we wszystkich językach bądź krajach. Google i Google Home są 
znakami towarowymi Google LLC. Apple, HomeKit oraz App Store są znakami towarowymi Apple Inc. 
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. 

Na przyszłość
Obsługa Google Home oraz Apple HomeKit® 
sprawia, że możesz łatwo integrować swój 
system Plejd z większością innych urządzeń dla 
inteligentnego domu. Stale rozszerzamy zakres 
integracji, tak by oferować system całkowicie 
przygotowany na przyszłość.
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Pierwsze kroki z Plejd
Nasze urządzenia są przeznaczone do montażu przez uprawnionych elektryków. Specjalistyczna znajomość 
rzeczy daje fachowym instalatorom wiedzę o tym, które rozwiązanie i które produkty Plejd najlepiej się 
sprawdzą w danym zastosowaniu. 

W razie jakichkolwiek pytań o Plejd i naszą ofertę nie wahaj się do nas odezwać — z przyjemnością 
doradzimy i pomożemy.

Telefon | +46 104 248 760 
E-mail | info@plejd.pl

W bezpiecznych rękach
Grunt w postaci konwencjonalnych instalacji elektrycznych i baza ponad 50 000 elektryków instalujących 
Plejd sprawiają, że zarówno użytkownicy, jak i instalatorzy mogą czuć się całkowicie bezpiecznie na każdym 
etapie procesu, od planowania po sam montaż. Nasze urządzenia są objęte kontrolą jakości, niezawodne i 
starannie testowane, tak by gwarantowały najlepsze możliwe doświadczenie użytkowania.

700 000+
Systemy Plejd

3 mln+
Zainstalowane urządzenia

50 000+
Instalatorzy
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Wszystkie oferowane przez nas produkty i usługi rozwijamy sami, wewnątrz przedsiębiorstwa. Sprawując 
kontrolę nad całym łańcuchem, od pierwszych szkiców i pomysłów po gotowy produkt, możemy rozwijać 
produkty bezpiecznie i niezawodnie, pod kątem zarówno własnych wysokich standardów, jak i wymogów 
zewnętrznych. Swoje produkty wytwarzamy w Szwecji — niektóre z nich powstają w naszym firmowym 
zakładzie produkcyjnym. Kładziemy nacisk na wysoką jakość, łatwość obsługi oraz prostotę serwisowania. 
Zasadniczą sprawą jest dla nas to, by klienci byli w pełni zadowoleni z wyboru Plejd.

Nasze produkty
Szeroki asortyment na potrzeby sterowania oświetleniem pozwala nam oferować produkty do większości 
zastosowań. Już od pierwszego urządzenia czerpiesz liczne korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi 
rozwiązaniami, takie jak możliwości elastycznego konfigurowania i harmonogramowania. Oczywiście, w 
pewnych okolicznościach w zupełności wystarczyć może jedno urządzenie — ale im więcej produktów zawrzesz 
w swoim systemie Plejd, tym więcej zalet będziesz mieć do dyspozycji. Mowa choćby o gaszeniu całego światła 
za naciśnięciem jednego przycisku, czy też o sterowaniu światłem zdalnie.* Dzięki naszej technologii solidnej, 
bezprzewodowej siatki łatwo jest zacząć skromnie, a potem rozbudowywać system z biegiem czasu — i równie 
prosto jest bezpośrednio zainstalować system od razu w całym domu lub całej firmie.

* Ta funkcjonalność wymaga urządzenia Plejd Gateway.
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DIM-01

Dimmer LED to uniwersalny ściemniacz z dwoma 
osobnymi wejściami. Urządzeniem można sterować 
bezprzewodowo przez apkę, a także za pośrednictwem 
innych produktów Plejd.

• Do 300 VA.
• Sterowanie lokalne z wykorzystaniem dwóch wejść i 

przycisku chwilowego i/lub akcesorium od Plejd.
• Regulowane poziomy minimalny, maksymalny oraz wyjściowy. 
• Funkcje harmonogramu: zegary astronomiczny i tygodniowy.
• Obsługa scenariuszy w smartfonie, w tablecie i przyciskiem.

Zainstalować urządzenie w puszce za przyciskiem/pokrywą 
albo zamocować go przy użyciu artykułu Mounting clip  
(MNT-01, niedołączony) na ścianie lub szynie DIN. 

Nie używać ze świetlówkami, transformatorami starego typu ani  
żarówkami energooszczędnymi.

Obciążenie

Halogen/Żarówka (230 V) 0–300 W
Źródło światła/Driver LED (230 V, zbocze opadające) 0–200 VA
Źródło światła/Driver LED (230 V, zbocze narastające) 0–100 VA
Transformatory elektroniczne (12 V, halogen) 0–300 VA

ZASILANIE SIECIOWE
230 V/50 Hz

TRYB GOTOWOŚCI
0,3 W 

ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA PRACY
–20 do +35°C

WYMIARY
46x46x18 mm

PRZEKRÓJ PRZEWODU
Połączenia: 0,5–4,0 mm2

TYP OBCIĄŻENIA
Zbocze opadające
Zbocze narastające

ZABEZPIECZENIE
Termiczne programowe
Termiczne sprzętowe
Przeciążeniowe programowe

RADIO
2,4 GHz, sieć
Bluetooth® 

<10 dBm

ZASIĘG ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
Ok. 10 m w pomieszczeniach. 
Technologia siatki Plejd zwiększa zasięg 
łączności, umożliwiając jednostkom 
wzajemną komunikację.

Dimmer LED
DIM-01
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DIM-02
• Do 100 VA na kanał.
• Sterowanie lokalne z wykorzystaniem dwóch wejść i 

przycisku chwilowego i/lub akcesorium od Plejd.
• Regulowane poziomy minimalny, maksymalny oraz wyjściowy.  
• Funkcje harmonogramu: zegary astronomiczny i tygodniowy.
• Obsługa scenariuszy w smartfonie, w tablecie i przyciskiem.

Nie używać ze świetlówkami, transformatorami starego typu ani  
żarówkami energooszczędnymi.

Obciążenie na wyjście (maksymalne, całkowite - 200 VA)

Halogen/Żarówka (230 V) 0–100 W
Źródło światła/Driver LED (230 V, zbocze opadające) 0–100 VA
Źródło światła/Driver LED (230 V, zbocze narastające) 0–50 VA
Transformatory elektroniczne (12 V, halogen) 0–100 VA

2-channel dimmer LED to uniwersalny ściemniacz 
z wyjściem na dwa różne obciążenia. Urządzeniem 
można sterować bezprzewodowo przez apkę, a także 
za pośrednictwem innych produktów Plejd.

ZASILANIE SIECIOWE
230 V/50 Hz

TRYB GOTOWOŚCI
0,3 W 

ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA PRACY
–20 do +35°C

WYMIARY
46x46x18 mm

PRZEKRÓJ PRZEWODU
Połączenia: 0,5–4,0 mm2

TYP OBCIĄŻENIA
Zbocze opadające
Zbocze narastające

ZABEZPIECZENIE
Termiczne programowe
Termiczne sprzętowe
Przeciążeniowe programowe

RADIO
2,4 GHz, sieć
Bluetooth® 

<10 dBm

ZASIĘG ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
Ok. 10 m w pomieszczeniach. 
Technologia siatki Plejd zwiększa zasięg 
łączności, umożliwiając jednostkom 
wzajemną komunikację.

Zainstalować urządzenie w puszce za przyciskiem/pokrywą 
albo zamocować go przy użyciu artykułu Mounting clip  
(MNT-01, niedołączony) na ścianie lub szynie DIN.

2-channel dimmer LED
DIM-02
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REL-01-2P
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REL-01-2P

1-pol brytning av L och N 2-pol brytning av L och N

ZASILANIE SIECIOWE
230 V/50 Hz

TRYB GOTOWOŚCI
0,3 W 

ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA PRACY
–25 do +35°C

WYMIARY
46x46x18 mm

PRZEKRÓJ PRZEWODU
Połączenia: 0,5–4,0 mm2

TRYB PRZEŁĄCZANIA
Przekaźnik, mikroszczelina  
(micro gap) (μ)

ZABEZPIECZENIE
Termiczne programowe
Przełączanie w zerze (przerywacz)

RADIO
2,4 GHz, sieć
Bluetooth® 

<10 dBm

ZASIĘG ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
Ok. 10 m w pomieszczeniach. 
Technologia siatki Plejd zwiększa zasięg 
łączności, umożliwiając jednostkom 
wzajemną komunikację.

Relay 16 A to przekaźnik z opcjami przełączania 
1- i 2-biegunowego. Urządzeniem można sterować 
bezprzewodowo przez apkę, a także za pośrednictwem 
innych produktów Plejd.

• Do 16 A przy wyłączaniu samego przewodu pod napięciem 
(L), albo 13 A przy wyłączaniu 2-biegunowym.

• Sterowanie lokalne z wykorzystaniem dwóch wejść 
i przycisku chwilowego, włącznika światła i/lub 
akcesorium od Plejd.

• Przełączanie w zerze.
• Funkcje harmonogramu: regulator czasowy oraz zegary 

astronomiczny i tygodniowy.
• *Obsługa scenariuszy w smartfonie, w tablecie i przyciskiem.

*3 000 W/13 A przy wyłączaniu 2-biegunowym.

Obciążenie

Halogen/Żarówka (230 V)
Obciążenia LED
Świetlówka niekompensowana
Świetlówka kompensowana
Niskonapięciowy halogen elektroniczny
Niskonapięciowy halogen starego typu
Żarówki energooszczędne

PF

1
0,9
0,3

0,85
0,8

0,95
0,6

Moc 
znamionowa

3 500 W
800 W
700 W

1 500 W
1 500 W
1 200 W

500 W

VA

3 500
1 000
2 300
1 750
1 750
1 200

800

Zainstalować urządzenie w puszce za przyciskiem/pokrywą 
albo zamocować go przy użyciu artykułu Mounting clip  
(MNT-01, niedołączony) na ścianie lub szynie DIN.

REL-01-2P

Relay 16 A

Przełączanie 1-biegunowe: 
przewód pod napięciem (L)

A

16 
4 

10 
8 
8 
5 
4 

* 

Przełączanie 2-biegunowe: przewody 
pod napięciem (L) i neutralny (N)
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ZASILANIE SIECIOWE
230 V/50 Hz

TRYB GOTOWOŚCI
0,3 W 

ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA PRACY
–25 do +35°C

WYMIARY
46x46x18 mm

PRZEKRÓJ PRZEWODU
Połączenia: 0,5–4,0 mm2

TRYB PRZEŁĄCZANIA
Przekaźnik, mikroszczelina 
(micro gap) (μ)

ZABEZPIECZENIE
Termiczne programowe
Przełączanie w zerze (przerywacz)

RADIO
2,4 GHz, sieć
Bluetooth® 

<10 dBm

ZASIĘG ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
Ok. 10 m w pomieszczeniach. 
Technologia siatki Plejd zwiększa zasięg 
łączności, umożliwiając jednostkom 
wzajemną komunikację.

2-channel relay ma dwa przekaźniki na potrzeby 
odłączania dwóch osobnych obciążeń. Urządzeniem 
można sterować bezprzewodowo przez apkę, a także  
za pośrednictwem innych produktów Plejd.

• Dwa wyjścia przekaźnikowe do sterowania obciążeniami bez 
ściemniania z łączną zdolnością wyłączania do maksymalnie 
16 A (np. 10 A + 6 A).  

• Sterowanie lokalne z wykorzystaniem dwóch wejść 
i przycisku chwilowego, włącznika światła i/lub 
akcesorium od Plejd.

• Przełączanie w zerze.
• Funkcje harmonogramu: regulator czasowy oraz zegary 

astronomiczny i tygodniowy.
• *Obsługa scenariuszy w smartfonie, w tablecie i przyciskiem.

Obciążenie

Halogen/Żarówka (230 V)
Obciążenia LED
Świetlówka niekompensowana
Świetlówka kompensowana
Niskonapięciowy halogen elektroniczny
Niskonapięciowy halogen starego typu
Żarówki energooszczędne

PF

1
0,9
0,3

0,85
0,8

0,95
0,6

VA*

3 500
1 000
2 300
1 750
1 750
1 200

800

A*

16 
4 

10 
8 
8 
5 
4 

Zainstalować urządzenie w puszce za przyciskiem/pokrywą 
albo zamocować go przy użyciu artykułu Mounting clip  
(MNT-01, niedołączony) na ścianie lub szynie DIN.

2-channel relay
REL-02

*Rozkład na oba wyjścia.

Moc
znamionowa*

3 500 W
800 W
700 W

1 500 W
1 500 W
1 200 W

500 W
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ZASILANIE SIECIOWE
230 V/50 Hz

TRYB GOTOWOŚCI
<0,5 W 

ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA PRACY
–20 do +35°C

WYMIARY
46x46x18 mm

PRZEKRÓJ PRZEWODU
Połączenia: 0,5–4,0 mm2

TRYB PRZEŁĄCZANIA
Przekaźnik, mikroszczelina  
(micro gap) (μ)

ZABEZPIECZENIE
Termiczne programowe
Przełączanie w zerze (przerywacz)

RADIO
2,4 GHz, sieć
Bluetooth® 

<10 dBm

ZASIĘG ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
Ok. 10 m w pomieszczeniach. 
Technologia siatki Plejd zwiększa zasięg 
łączności, umożliwiając jednostkom 
wzajemną komunikację.

Dimmer 1–10 V może służyć do wyłączania 
przekaźnikiem lub do sterowania urządzeniami innych 
producentów — z wykorzystaniem wejść 0–10 V oraz 
1–10 V — na przykład driverów LED albo statecznika 
wysokiej częstotliwości. Urządzeniem można sterować 
bezprzewodowo przez apkę, a także za pośrednictwem 
innych produktów Plejd.

• Wyjście przekaźnikowe do sterowania obciążeniem bez 
ściemniania ze zdolnością wyłączania do maksymalnie 16 A. 

• Sterowanie lokalne z wykorzystaniem dwóch wejść 
i przycisku chwilowego, włącznika światła i/lub 
akcesorium od Plejd.

• Przełączanie w zerze.
• Funkcje harmonogramu: regulator czasowy oraz zegary 

astronomiczny i tygodniowy.
• *Obsługa scenariuszy w smartfonie, w tablecie i przyciskiem. Złącze dla szyny 0–10 V

(bez zwalniania obciążenia 
do zasilania)

Złącze dla szyny 1–10 V
(ze zwalnianiem obciążenia  

do zasilania)

Złącze dla obciążenia bez 
możliwości ściemniania

(tylko zwalnianie 
obciążenia do zasilania)

Zainstalować urządzenie w puszce za przyciskiem/pokrywą 
albo zamocować go przy użyciu artykułu Mounting clip  
(MNT-01, niedołączony) na ścianie lub szynie DIN.

Dimmer 1–10 V
CTR-01

Szyna 0–10 V Szyna 1–10 V

ObLciążenie
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DALI Broadcast służy do transmisji sterowania 
driverami i światłem za pośrednictwem szyny DALI. 
Urządzeniem można sterować bezprzewodowo 
przez apkę, a także za pośrednictwem innych 
produktów Plejd.

• Wbudowany zasilacz do szyny DALI na maksymalnie 
128 mA — obsługuje do 64 odbiorników.

• Sterowanie lokalne z wykorzystaniem dwóch wejść 
i przycisku chwilowego i/lub akcesorium od Plejd.

• DALI-2 z obsługą korekty barwowej — Device Type 8 (DT8).
• Funkcje harmonogramu: zegary astronomiczny i tygodniowy.
• Obsługa scenariuszy w smartfonie, w tablecie i przyciskiem.

Zainstalować urządzenie w puszce za przyciskiem/pokrywą 
albo zamocować go przy użyciu artykułu Mounting clip  
(MNT-01, niedołączony) na ścianie lub szynie DIN.

ZASILANIE SIECIOWE
230 VAC/50 Hz, maks. 0,05 A

TRYB GOTOWOŚCI
0,4 W 

ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA PRACY
–25 do +35°C

WYMIARY
46x46x18 mm

SZYNA DALI
Maks. 64 obciążeń DALI 
Gwarantowany prąd zasilający 128 mA. 
Maksymalny prąd zasilający 150 mA. 
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe  
załącza się po 2 sekundach, przywraca 
zasilanie po 13 sekundach.
Podstawowa izolacja
Maks. długość przewodu 300 m (1,5 mm2)

PRZEKRÓJ PRZEWODU
Połączenia: 0,5–4,0 mm2

ZABEZPIECZENIE
Termiczne programowe
Przeciwzwarciowe

RADIO
2,4 GHz, sieć
Bluetooth® 

<10 dBm

ZASIĘG ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
Ok. 10 m w pomieszczeniach. 
Technologia siatki Plejd zwiększa zasięg 
łączności, umożliwiając jednostkom 
wzajemną komunikację.

DALI Broadcast
DAL-01
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LED

LED-10

• Ściemnianie 1–100%.
• Sterowanie lokalne z wykorzystaniem dwóch wejść 

i przycisku chwilowego i/lub akcesorium od Plejd.
• Funkcje harmonogramu: zegary astronomiczny i tygodniowy.
• Obsługa scenariuszy w smartfonie, w tablecie i przyciskiem.

LED Driver 10 W z zintegrowaną funkcją ściemniacza 
do jednej lub większej liczby opraw LED (150–700 mA) 
lub taśm LED (12/24 V) do 10 W. Urządzeniem można 
sterować bezprzewodowo przez apkę, a także za 
pośrednictwem innych produktów Plejd.

Obciążenie 
(stałoprądowe)

150 mA 1–4 W
350 mA 1–9 W
500 mA 1–10 W
700 mA 1–10 W

Obciążenie 
(stałonapięciowe)

12 V (DC) 0–8 W
24 V (DC) 0–10 W

ZASILANIE SIECIOWE
230 VAC/50 Hz, maks. 0,15 A

TRYB GOTOWOŚCI
0,3 W 

ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA PRACY
–20 do +35°C 

WYMIARY
46x46x18 mm

PRZEKRÓJ PRZEWODU
Połączenia: 0,5–4,0 mm2

ZABEZPIECZENIE
Termiczne programowe
Przeciwzwarciowe

WSPÓŁCZYNNIK MOCY (PF)
0,6

U WYJ
3–28 V DC

RADIO
2,4 GHz, sieć
Bluetooth® 

<10 dBm

ZASIĘG ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
Ok. 10 m w pomieszczeniach. 
Technologia siatki Plejd zwiększa zasięg 
łączności, umożliwiając jednostkom 
wzajemną komunikację.

Stosować tylko do obciążeń LED (DC).

Zainstalować urządzenie w puszce za przyciskiem/pokrywą 
albo zamocować go przy użyciu artykułu Mounting clip  
(MNT-01, niedołączony) na ścianie lub szynie DIN.

LED Driver 10 W
LED-10
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• Wbudowany ściemniacz.
• Sygnał wejściowy sterowania lokalnego pochodzi, np. 

z przycisku chwilowego lub czujnika ruchu.
• Wsparcie regulowania bieli (tunable white) dla taśm LED 

ze wspólną anodą.
• Funkcje harmonogramu: zegary astronomiczny i tygodniowy.
• Obsługa scenariuszy w smartfonie, w tablecie i przyciskiem.

Sterownik LED do taśm LED 12/24 V DC do 
obciążeń maks. 75 W. Urządzeniem można 
sterować bezprzewodowo przez aplikację, a także 
za pośrednictwem innych produktów Plejd.

ZASILANIE SIECIOWE
230 V/50 Hz, maks. 0,5 A

TRYB GOTOWOŚCI
Pobór mocy bez obciążenia (Pno): -
Pobór mocy w trybie gotowości (Psb): 0,35 W
Pobór mocy w trybie czuwania sieci (Pnet): 
0,35 W

WYDAJNOŚĆ PRZY PEŁNYM OBCIĄŻENIU
90%

CAŁKOWITA WAGA PRODUKTU
295 g

ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA 
PRACY
–25 do +40°C 
Nie kondensuje

WYMIARY
162x62x34 mm

PRZEKRÓJ PRZEWODU
Połączenia: 0,5–2,5 mm2

ZABEZPIECZENIE
Termiczne programowe
Przeciwzwarciowe

STOPIEŃ OCHRONY (IP)
IP20

RADIO
2,4 GHz, sieć
Bluetooth® 

<10 dBm

ZASIĘG ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
Ok. 10 m w pomieszczeniach. 
Technologia siatki Plejd zwiększa zasięg 
łączności, umożliwiając jednostkom 
wzajemną komunikację.

LED Driver 75 W
LED-75

Produkt nadaje się do montażu na ścianie za pomocą 
dwóch śrub (brak w zestawie).

Obciążenie (stałonapięciowe)  

12 V DC
24 V DC

Jeżeli źrodło światła nie jest regulowane, podłączyć je 
można do dowolnego z zacisków ujemnych (-).

1–40 W
1–75 W

LED-75

N

N
L

L1
Cold

Warm

+ ––

Ciepła 
Chłodna
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EXT-01 może pełnić funkcje urządzenia zwiększającego 
zasięg sieci Plejd, a także urządzenia wejściowego do 
bezprzewodowego sterowania innymi produktami 
Plejd. Ponadto służy jako rezerwowy akumulator dla 
systemu, ponieważ ma zintegrowany moduł BAT-01 
(Battery backup).

• Zwiększa zasięg, będąc częścią sieci Plejd.
• Zachowuje harmonogramy — np. zegar astronomiczny — na 

wypadek przerwy w dostawie prądu (wbudowany BAT-01).
• Umożliwia bezprzewodowe sterowanie innymi urządzeniami 

Plejd — za pomocą przycisku albo akcesoriów Plejd, takich 
jak łącznik obrotowy (Rotary adapter, RTR).

Zainstalować urządzenie w puszce za przyciskiem/pokrywą 
albo zamocować go przy użyciu artykułu Mounting clip
(MNT-01, niedołączony) na ścianie lub szynie DIN.

ZASILANIE SIECIOWE
230 V/50 Hz, maks. 0,02 A

TRYB GOTOWOŚCI
0,2 W

ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA PRACY
-25 do +35°C

TEORETYCZNA ŻYWOTNOŚĆ
10 lat

WYMIARY
46x46x18 mm

PRZEKRÓJ PRZEWODU
Połączenia: 0,5–4 mm2

ZABEZPIECZENIE
Termiczne programowe

RADIO
2,4 GHz, sieć
Bluetooth®

<10 dBm

ZASIĘG ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
Ok. 10 m w pomieszczeniach. 
Technologia siatki Plejd zwiększa 
zasięg łączności, umożliwiając 
jednostkom wzajemną komunikację.

Extender
EXT-01
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Gateway

Gateway łączy sieć Plejd użytkownika z internetem, co 
umożliwia sterowanie systemem Plejd bez względu na 
to, gdzie użytkownik przebywa.

GWY-01

• Umożliwia sterowanie zdalne.
• Zachowuje ustawienia harmonogramów w razie 

przerwy w dostawie prądu.
• Umożliwia pracę w trybie wyjazdu.
• Podłączenie zasilaczem do ściennego gniazdka i przez 

Ethernet do lokalnej sieci.
• Staje się częścią istniejącej siatki po zainstalowaniu 

apki Plejd.
• Możliwa integracja z systemami innych producentów, 

w tym Google Home oraz Apple HomeKit®. 

Google Assistant nie jest dostępny we wszystkich językach bądź krajach. Google i Google Home są 
znakami towarowymi Google LLC. Apple, HomeKit oraz App Store są znakami towarowymi Apple Inc. 
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. 
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Battery backup

• Zachowuje harmonogramy — np. zegar astronomiczny — na 
wypadek przerwy w dostawie prądu.

• Łatwo podłącza się do modułów Plejd dzięki 
funkcjonalności klipsa.

• Jeden Battery backup wystarcza na cały system Plejd, o ile 
urządzenia znajdują się w zasięgu wzajemnej łączności 
bezprzewodowej. 

• Odpowiedni do montażu śrubowego i na szynie DIN.
• Do 10 lat pracy baterii.
• Kompatybilny z modułami Plejd (46x46x18 mm).

BAT-01

Battery backup zachowuje harmonogramy w systemie  
na wypadek przerwy w dostawie prądu. Urządzenie  
łączy się jako akcesorium ze wszystkimi modułami Plejd.

WPH-01-55W

Wireless push button

Wireless push button umożliwia sterowanie zdalne 
jednym lub większą liczbą urządzeń Plejd. Urządzenie 
instaluje się bez trudu taśmą dwustronną, śrubami 
albo w standardowej puszce lub skrzynce. Ustawień 
dokonuje się łatwo w aplikacji Plejd. 

• Sterowanie bezpośrednie, przełączanie wielokierunkowe i/
lub scenariusze sterowania.

• Szacowana trwałość baterii do 15 lat lub 200 000 kliknięć 
(dwie wymienne baterie CR2032).

• Do wyboru przełączniki kołyskowe chwilowe pojedyncze 
i podwójne.

Kompatybilny z białymi ramkami 55 mm, takimi jak Gira System 551 (RAL 9010) 
i serii Jung A/AS2 (RAL 9016).
1 Znak towarowy jest własnością GmbH & Co. KG.  
2 Znak towarowy jest własnością Jung GmbH & Co. KG.
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Mounting clip
MNT-01

Mounting box
MNT-02

• Połączenie kablowe z odciążeniem.
• Połączenie z kanałem Ø 16 mm.
• W spodzie i w obu krótszych bokach wybite otwory 

na połączenia.
• Wymiary 93x53x25 mm. 
• Kompatybilny z modułami Plejd (46x46x18 mm).
• IP20.

Mounting box do bezstykowego montażu modułów 
Plejd na ścianie, we wnęce lub w szafce.

• Passer med Plejd-piller (46x46x18 mm).
• Bredde på DIN-skinne: 3u.
• Pakken inneholder 10 stk MNT-01.

Monteringsklips brukes for å montere valgfri pille 
fra Plejd på DIN-skinne eller vegg.
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Aplikacja Plejd

• Bezpłatna apka na iOS i do Androida.
• Proste konfigurowanie i modyfikowanie ustawień.
• Funkcje harmonogramowe, takie jak zegary 

astronomiczny i tygodniowy.
• Tworzenie scen na potrzeby równoczesnego 

sterowania szeregiem urządzeń.
• Sterowanie zdalne za pośrednictwem Gateway.

Wszystkich ustawień produktów Plejd dokonuje się 
w naszej prostej, a przy tym wszechstronnej apce.
Pozwala ona w sposób bezpośredni konfigurować 
i zmieniać ustawienia, tworzyć sceny, a także 
uaktywniać funkcje harmonogramowe. Dzięki 
przejrzystemu interfejsowi apka dobrze służy i 
elektrykom, i klientom.
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Zastrzegamy sobie możliwość korekty błędów.



0
39

3.
1.

5

Krokslätts Fabriker 27A 
431 37 Mölndal 

Szwecja 
Telefon | +46 104 248 760

info@plejd.pl 
plejd.pl
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