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De voeding van uw elektrische kring werd
onderbroken. Er heeft zich een technisch probleem
voorgedaan. Het probleem is inmiddels niet meer
aanwezig.

TERUG INSCHAKELEN

APP
LEGRAND POWER ON

THE GLOBAL SPECIALIST
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

STOP & GO®
CONNECTED.
Intelligenter,
veiliger,
meer controle.

WAT IS HET?
STOP & GO® CONNECTED
is een veiligheidsinrichting
om aan de differentieelbeveiliging
te koppelen waarmee u dankzij
een geïntegreerde wifimodule
en de speciale applicatie
Legrand Power On de elektrische
installatie van uw eigen woning van
op afstand kunt bedienen.
Via een eenvoudige interactie
met uw smartphone kunt u namelijk:
waar u ook bent op de
hoogte blijven van de staat
van werking van uw elektrische
installatie;
de differentieelbeveiliging die op
ongepaste wijze is afgesprongen
door een elektrische storing op
het net bliksemsnel opnieuw
inschakelen;
de differentieelbeveiliging
besturen van op afstand op
elk moment volgens uw eigen
vereisten.
Legrand Power On kan GRATIS
worden gedownload op App Store en Google Play

Eliot (Electricity - Internet of Things) is de naam van het Legrand programma, dat instaat voor de
ontwikkeling van alle apparaten of systemen, die geconnecteerd zijn met een cloudservice en steeds
lokaal of vanop afstand bruikbaar of consulteerbaar zijn. Op deze manier brengen ze de gebruiker een
toegevoegde waarde op het gebied van functionaliteit, gebruik en interactie met zijn omgeving.
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HOE WERKT HET

1

INTERVENTIE
EN VERIFICATIE

1. Indien de differentieelbeveiliging
afspringt, controleert STOP & GO®
CONNECTED de isolatietoestand van de
elektrische installatie om na te gaan of er
al dan niet sprake is van een permanente
storing.
2. Zodra de controle is uitgevoerd, stuurt
hij een signaal naar de smartphone van
de gebruiker via de Legrand POWER ONapp.
3. Indien de vastgestelde storing niet
permanent is, kan de gebruiker die
het signaal ontvangt, beslissen om de
afgesprongen differentieelbeveiliging van
op afstand weer in te schakelen of af te
laten.
Zo niet (permanente storing), ontvangt de
gebruiker alleen het signaal zonder de
voeding opnieuw te kunnen inschakelen
omdat de veiligheidsvoorwaarden
niet gegarandeerd zijn.

OFF

2

STUURT
MELDING

GEEN
PERMANENTE
FOUT

3

U KAN
DE SCHAKELAAR
TERUG
INSCHAKELEN

ON

4

3

PERMANENTE
FOUT

CONTACTEER
UW INSTALLATEUR

STOP & GO® CONNECTED kan zowel worden
gekoppeld met de differentieelbeveiliging v an de
woning als met een e
 nkele kring, omeen enkel
toestel te beheren ( bijvoorbeeld de irrigatieinstallatie of de pelletkachel).
Indien STOP & GO® CONNECTED is gekoppeld
met de differentieelbeveiliging om een juiste
werking van het systeem te garanderen, is
het aanbevolen een UPS te gebruiken die de
servicecontinuïteit van het wifinetwerk in geval
van een stroompanne verzekert.
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WAT KUNT U DOEN MET
DEZE SPECIFIEKE TOEPASSING?
Met Legrand POWER ON kunt u
- de differentieelbeveiliging weer inschakelen indien hij onnodig afspringt
- een specifiek toestel van uw woning bedienen
- de historiek van de tussenkomsten raadplegen en een duidelijk beeld krijgen
van de toestand van uw elektrische installatie

Legrand POWER ON
GRATIS downloaden
op App Store en Google Play

6

STOP & GO® CONNECTED is voorzien van
een wifimodule met geïntegreerde antenne
die via het internet communiceert met elke
smartphone waarop de Legrand POWER
ON-app is geïnstalleerd.

Configureer uw app in enkele eenvoudige stappen
16:45

78%

Welkom op de applicatie

16:45

78%

Indienstname

POWER ON

STOP & GO CONNECTED

E-mail

16:45

78%

16:45

78%

Indienstname

STOP & GO CONNECTED
Kies een koppelingswijze om de Stop & Go
Connected met uw Wi-Fi netwerk te verbinden

CONFIGURATIE VERVOLLEDIGD

Wachtwoord vergeten?

MANUELE KOPPELING

Mij onthouden

Kies een naam voor uw toestel. U bent nog
in de “wijzigingsmodus”

Kies manuele koppeling om handmatig het
wachtwoord van uw Wi-Fi router in te geven
Volg de instructies op om de Stop & Go
Connected te koppelen

OK

Stop & Go connected
WPS PULSEN

Tijdszone

Kies WPS koppeling uitsluitend indien uw
Wi-Fi router beschikt over WPS pulsatie

Maak een profiel aan

Europa/Brussel

Wenst u dit profiel te annuleren?

INITIALISEER
PROCESSUS COMPLÉTÉ

OPMERKING: indien de klant reeds een actieve account heeft voor een product van de Eliotfamilie, kan hij dezelfde logingegevens gebruiken om STOP & GO® CONNECTED te activeren.

Beheer uw installatie, waar u ook bent
16:45

78%

16:45

Home
UITGESCHAKELD

Home
UITGESCHAKELD

07/03/2017 16:45:05

07/03/2017 16:45:05

78%

16:47

78%

Stop & Go Connected
INGESCHAKELD MANUELE ACTIE

16:48

78%

Stop & Go Connected
GESTOPT - BLOKKERING
07/03/2017 16:48:05

07/03/2017 16:47:35
Tijdszone “Europa/Brussel”

Tijdszone “Europa/Brussel”

De voeding van uw elektrische kring werd
onderbroken. Er heeft zich een technisch probleem
voorgedaan. Het probleem is inmiddels niet
meer aanwezig.

De voeding van uw elektrische kring werd
Opgelet
onderbroken. Er heeft zich een technisch probleem

TERUG INSCHAKELEN

Het probleem
is inmiddels niet
Uvoorgedaan.
wilt het apparaat
terug
aanwezig.
inschakelen.meer
Vergewis
u ervan dat
deze handeling kan plaatsvinden in
TERUG INSCHAKELEN
alle veiligheid. (Er werkt niemand
aan de elektrische kring

ANNULEREN

Tijdszone “Europa/Brussel”

Tijdszone “Europa/Brussel”

De voeding van de elektrische kring werd hersteld
na een manuele interventie.

De elektrische kring werd onderbroken en het
apparaat werd manueel geblokkeerd. De status
van “Blokkering” werd aangegeven op de
Stop & Go connected.

UITSCHAKELEN

OK

Met Legrand POWER ON wordt uw installatie beheren kinderspel.
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WAAROM
KIEZEN VOOR DEZE APP?
STOP & GO® CONNECTED is de
ideale oplossing in alle situaties
waarin een stroompanne
risico’s of economische schade
met zich kan brengen, van het
uitschakelen van alarmen en
uithangborden tot het stilvallen
van verwarmingsketels en
koelkasten.

8

→ Privéwoningen
(inclusief tuin, zwembad ...)
→ Lokalen van de dienstensector
(openbare ruimten, kantoren, schuurtjes ...)

STOP & GO® CONNECTED garandeert:

Beheer van en
volledige controle
over uw elektrische
installatie

De zekerheid om op
de hoogte te blijven
van de toestand van
de installatie ook
al bent u niet thuis

De mogelijkheid
om de differentieelbeveiliging in alle
veiligheid weer in te
schakelen na een
onnodige onderbreking

De bediening van
specifieke delen
van de installatie
(bv. tuinverlichting,
airconditioning,
irrigatie ...)

Voorbeeldschema
van STOP & GO® CONNECTED
met bediening differentieelbeveiliging

Voorbeeldschema
van STOP & GO® CONNECTED met
bediening van een specifieke kring

Koelkast

Wasmachine

Verlichting

Alarm

Irrigatie

Verlichting

BROCHURE
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WAARUIT BESTAAT HET?

STOP & GO® CONNECTED
bestaat uit een voedingsmodule,
een wifimodule en
een niet-automatische
herinschakelingsinrichting
om de differentieelbeveiliging
(niet meegeleverd) waaraan
ze is gekoppeld, opnieuw in te
schakelen.

Voedingsmodule

Wifimodule

Herinschakelingsinrichting

STOP & GO® CONNECTED
Ref. 414954

10

DIFFERENTIEEL
OF
DIFFERENTIEELAUTOMAAT

VEILIGHEID GEGARANDEERD
Met de app controleert u de installatie
van op afstand,via het internet (3G/4Gverbinding) met behulp van de Legrand
Cloud. Deze garandeert de maximale
veiligheid van alle gegevens en functies.

VAN THUIS UIT

De verbinding met de speciale Cloud
automatiseert de configuratie op het
thuisnetwerk volledig (de eigen router
configureren is NIET nodig).

VAN OP AFSTAND

3G/4G
16:47

78%

Stop & Go Connected
INGESCHAKELD MANUELE ACTIE
07/03/2017 16:47:35

16:47

78%

Stop & Go Connected
INGESCHAKELD MANUELE ACTIE
07/03/2017 16:47:35

Tijdszone “Europa/Brussel”

Tijdszone “Europa/Brussel”

De voeding van de elektrische kring werd hersteld
na een manuele interventie.

De voeding van de elektrische kring werd hersteld
na een manuele interventie.

UITSCHAKELEN

UITSCHAKELEN

BROCHURE
WWW.LEGRAND.BE

STOP & GO® CONNECTED 11

STOP & GO® CONNECTED

414954
Ref.

414954

Voedingsmodule

STOP & GO CONNECTED
®

Indien de differentieelbeveiliging afspringt, kunt u
hem manueel weer inschakelen van op afstand met
de smartphone.
Het apparaat laat het herinschakelen enkel toe na
controle van de correcte isolatiestaat en werking van
de elektrische installatie.
Inhoud van de verpakking
- 1 niet-automatische herinschakelingsinrichting
STOP & GO® CONNECTED
- 1 wifimodule
- 1 voeding 230/12 V=
- 2 connectoren voor de verbinding tussen de
apparaten
Un
Aantal modules van 17,5 mm
4
230 V

Wifimodule met
geïntegreerde antenne

Herinschakelingsinrichting
STOP & GO® CONNECTED

n Algemene eigenschappen
-- Met de Legrand Power On-app kunt u de efficiëntie van uw
elektrische installatie in de gaten houden.
-- Montage links van de differentieelschakelaar of
differentieelautomaat
-- Kan worden gekoppeld aan differentieelschakelaars 2P
(In ≤ 63 A in 2 modules) en differentieelautomaten F + N
(In ≤ 63 A in 2 modules)
-- De differentieelbeveiligingen zijn niet meegeleverd
-- Controleert de toestand van de installatie en signaleert eventuele
anomalieën of storingen (aardlekfout of kortsluiting)
-- Laat toe de voeding van de installatie van op afstand te herstellen
indien de veiligheidsvoorwaarden zijn vervuld

n Inhoud van de verpakking

Wi-Fi

n Kenmerken van de bedrading

8 mm
Wi-Fi

Wi-Fi

“Wi-Fi”

Max.

Wi-Fi

1 x 2,5 “Power”
mm2
2 x 1,5 mm2
m

5m

17,

(-5°C)÷(+60°C)

“Wi-Fi”

12

Wi-Fi
Wi-Fi

“Power”

230 V~ N L

“Wi-Fi”

Technische eigenschappen
Wi-Fi

Wi-Fi

8 mm
“Power”
Wi-Fi
n Algemene eigenschappen

n Aansluitschema’s en signalisatie
MAX

Materialen:
Zelfdovend polycarbonaat. Brandwerendheid volgens IEC / EN
60695-2-12, gloeidraadproef op 960 °C.
Klassificatie UL 94 IEC/EN 60695-11-10: V1.
Bedrijfstemperatuur omgeving: Min. - 5 °C / Max. + 60 °C.
Opslagtemperatuur omgeving: Min. - 25 °C / Max. + 60 °C.
Beschermingsindex van de aansluitklemmen tegen rechtstreeks
contact: IP2X (IEC / EN 60529).
Beschermingsindex van de aansluitpunten tegen vaste voorwerpen
en vloeistoffen (bekabelde inrichting): IP 20 (IEC / EN 60529).
Beschermingsindex van het frontpaneel tegen vaste voorwerpen en
vloeistoffen: IP 40 (IEC / EN 60529).

n Herinschakelingsinrichting
STOP & GO® “Wi-Fi”
CONNECTED
74,3 mm
Wi-Fi

L

FE
230 V~ 0,2 A
EN 60950-1

Wi-Fi

15,8

Wi-Fi

83 mm

Wanneer det >
automatische
functie “auto” is geselecteerd, kan de
30 s
95-250 V~ de herinschakeling
95-250 V~ van de differentieelbeveiliging van op
inrichting
L
L
afstand
bedienen.
N
N
Indien
de manuele modaliteit
“man” is geselecteerd, bijvoorbeeld om
een onderhoud
uit te voeren,
kan STOP & GO® CONNECTED geen
N
N
bediening
van op afstand
1Ph+Nuitvoeren.
1Ph+N
In 2 A

C2

230 V~ N

L

n Herinschakelingsinrichting STOP & GO® CONNECTED

15,85

(-5°C)÷(+60°C)

1 x 2.5 mm2
2
2 x 1.5
230mm
V~ N

(-5°C) tot (+60°C)

70,9 mm
35,4 mm

“Power”

t > 30

n Wifimodule met geïntegreerde antenne

64,9 mm

zie tabel 1

47,6 mm

3,5 mm
17,8 mm

Kleur led

Staat

Betekenis

Snel knipperend

In afwachting van manueel resetorder
of van op afstand na:
- een inschakelingsorder van op afstand
- een tijdelijke storing
Indien de inrichting ook een terugkerende storing ontdekt, wordt de
inschakeling van op afstand
uitgeschakeld

Aanhoudend

“Ongewenste interventie”: de inrichting
heeft een permanente storing
vastgesteld.
De inschakeling van op afstand is
uitgeschakeld

Snel knipperend

Inrichting in MANUELE modus

Aanhoudend

“Normale situatie”: de inrichting
krijgt stroom en staat in AUTO-modus

Uit

Inrichting krijgt geen stroom
of hendel naar beneden gedraaid

11,75 mm

95-250 V~

n Voedingsmodule
17,8 mm

2,7 mm

L
N

64,9 mm
47,6 mm

N

N

94,8 mm

45,0 mm

1Ph+N
In 2 A

3,5 mm

83,0 mm

L
N

Tabel 1: led status herinschakelingsinrichting

4,0 mm

250 V~

83,0 mm

230 V~ 0,2 A
EN 60950-1

4,0 mm

94,8 mm

FE

h+N
2

45,0 mm

95,60 mm

2,7 mm
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8 mm
230 V~ N

L

MAX

Wi-Fi

Technische eigenschappen

1 x 2.5 mm2
2 x 1.5 mm2

Salvavita connesso con funzione di comando di
una linea specifica
n Aansluitingsvoorbeelden
L
®
N
Salvavita
con funzione
di comando
CONNECTED
met bediening
vandi
een
STOP
& GOconnesso
una lineakring
specifica
specifieke

n Signalisaties
Wifimodule

N

“Wi-Fi”

zie tabel 2
Groene led blijft
branden: de
module is correct
aangesloten op het
stroomnet
Led uit: geen
voeding

Wi-Fi

“Power”

Wi-Fi
Wi-Fi

t > 30 s

Voe
bedi dingslij
enba n
ar to
STOP & GO®
este
l
CONNECTED

Voedingsmodule
(-5°C)÷(+60°C)

L

230 V~ N

Led uit: geen voeding
of storing

L

Groene led blijft branden:
de inrichting is correct
aangesloten op het stroomnet

Router

Voe
andedingslij
re hu n
isho
udt

oest

ellen

Salvavita
connesso
con funzione
di interruttore
STOP
& GO®
CONNECTED
met bediening
van generale
algemene differentieelbeveiliging*
L
N connesso con funzione di interruttore generale
Salvavita

Tabel 2: led status wifimodule

Kleur led

Status

Betekenis

Knipperend
Langzaam

Er is geen wifinetwerk gevonden
verbindingsproblemen

Snel knipperend
FE

Volledige reset

230 V~ 0,2 A
Aanhoudend
EN 60950-1

95-250 V~
L
N
N
1Ph+N
C2

Scan wifinetwerk
(gedurende de koppelingsprocedure)

Snel knipperend

Programmatie aan de hand van WPS-knop
van de wifirouter
Interface
met geen enkel
L
N
netwerk
verbonden (fabrieksinstelling)

Snel knipperend

Manuele programmeringsmodaliteit

Aanhoudend

N
1Ph+N
In Wifisignaal
2A
tussen 25% en 50%

Wi-Fi

Wi-Fi

14

Router
Voe
huis dingslij
houd nen
toes
telle
n

UPS

* Voor de juiste werking van het systeem moet de continuïteit
van de wifiverbinding van de woning verzekerd zijn. Daarom is
het aanbevolen een UPS (bv. Keor multiplug van Legrand) te
installeren die de router kan voeden bij een stroompanne.

Wifisignaal
95-250
V~ ≥ 50%

Knipperend
Langzaam

L

STOP & GO®
CONNECTED

Wifisignaal ≤ 25%

Knipperend
Langzaam

Aanhoudend

N

ELIOT PROGRAMMA VAN LEGRAND

VOOR GECONNECTEERDE 					
PRODUCTEN

>> WWW.LEGRAND.BE

MEER ONLINE
DIENSTEN !
>> WWW.ECATALEG.BE
• Digitale versie van de catalogus
• Up-to-date informatie, toegankelijk voor alle producten
• Creëer, beheer en bereken uw materiaallijsten
• Lastenboeken
• Brochures en technische fiches
• Downloads en software-updates
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FOLLOW US ALSO ON
www.legrand.be - www.bticino.be

 www.ecataleg.be

Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be

PLG1802STGON

www.youtube.com/legrandgroupbelgium

