Преживяването

СВЪРЗАН ДОМ

#LetsHaveAFullerLifeTogether

Защо трябва да направите
дома си свързан?
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За да имате връзка с
дома си където и да сте и

Защото 85%
от европейците използват
смартфони*

за да управлявате различни
устройства вкъщи за побезопасен, по-комфортен и
ефективен дом.
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За да се насладите на
уникално потребителско
изживяване, с лесни за
употреба и инсталация
решения

* Източник: Извадка на данни от GSMA INTELLIGENCE, 2017
** Източник: The 2017 Voice Report by VoiceLabs

За да адаптирате дома си
към начина си на живот:
през 2020, 50% от
командите към устройства
ще бъдат гласови**
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Защото личната
неприкосновеност е

фундаменталнa стойност за

Legrand

Домът ви лесно може да стане
свързан с Legrand и Netatmo, част
от Legrand Group
Управлението на дома от разстояние вече е реалност. През 2020 год. ще
има 50 милиарда свързани устройства по света*. Legrand предлага
иновативни решения, които са лесни за употреба, интуитивни и
свързани, напълно в тон с желанията на нашите клиенти. Netatmo,
вече част от Legrand Group, отварят нови възможности за побезопасен, по-удобен и умен дом.
Legrand и Netatmo си сътрудничат успешно и разработват голям
брой решения за управление на свързан дом, като например умните
ключове и контакти Valena Life/Allure with Netatmo.
За повече информация относно нашите свързани решения, моля
вижте www.legrand.bg

* Източник CISCO, IBSG
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Където и да сте, управлявайте дома си и
получавайте известия

ПРИЛОЖЕНИЕТО

Home + Control е интуитивно приложение, съвместна разработка
на Legrand и Netatmo, за управление на свързана инсталация с
Valena™ Life/Allure with Netatmo. Приложението дава възможност
за управление от разстояние на осветлението, отоплението,
електрическите уреди и щорите. С приложението Home + Control
можете да персонализирате сценариите си у дома, да следите
електроконсумацията и да получавате известия в случай на късо
съединение например.
GET IT ON
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Създайте персонализирани сценарии,
за да си гарантирате спокойствие

СЦЕНАРИИ

Дефинирайте и персонализирайте графика си. Създайте
собствени сценарии като активирате едновременно различни
функции.
„Когато излизам от вкъщи, активирам сценарий „Излизам“.
Цялото осветление се изключва, избраните щори се спускат и
контактите остават в режим standby.
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Само кажете и вашият дом се
подчинява на желанията ви

ГЛАСОВО
УПРАВЛЕНИЕ

Works with
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works with the

Домът отговаря на желанията ви. Управлявайте гласово
инсталацията си, с гласов асистент по ваш избор, с или
без свързан високоговорител. Може да управлявате
осветлението, електроуредите, отоплението и щорите.

Премествате безжичните
ключове когато и където искате

БЕЗЖИЧНИ
КЛЮЧОВЕ

Управлявайте жичните ключове и контактите с безжични ключове.
Може да преместите изключително тънките безжични ключове
използвайки двойно лепящата лента включена в комплекта. Може
да добавите точка на управление, където искате, без нужда от
допълнително окабеляване.
„Пренареждам мебели и лесно мога да преместя ключовете си,
така че да отговарят на потребностите ми.“
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Открийте решенията, които ще
направят живота ви по-лесен

ЛЕСНО ВДИГАТЕ И СПУСКАТЕ
ЩОРИТЕ С ГЛАСОВИ
КОМАНДИ
СТР. 10

V

АДАПТИРАЙТЕ ОТОПЛЕНИЕТО В
ДОМА КЪМ ВАШИТЕ
ЕЖЕДНЕВНИ НАВИЦИ
СТР. 8

ПОВЕЧЕ
КОМФОРТ

ОТВОРЕНА
СИСТЕМА

РЕВОЛЮЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТ

НАПРАВЕТЕ ОСВЕТЛЕНИЕТО
СВЪРЗАНО
СТР. 12

АКО СЕ ВКЛЮЧИ АЛАРМА СТЕ
ИНФОРМИРАНИ ВЕДНАГА,
КЪДЕТО И ДА СТЕ
СТР. 14
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Вашият свързан дом - толкова е лесно!
С продуктите на Legrand и Netatmo си гарантирате спокойствие. Вашият дом се превръща в
място, където се чувствате комфортно и в безопасност.
Осветление, отопление, детектор за дим, видеодомофонна система или камери, поеми
управлението на дома си лесно и интуитивно.

ПОЗДРАВЕТЕ ГОСТИТЕ
ДОРИ И ДА СТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДОМА
СТР. 16

НАБЛЮДАВАЙТЕ ДОМА СИ, ЗА ДА
СЕ ЧУВСТВАТЕ СПОКОЙНИ
СТР. 18

НАБЛЮДЕНИЕ

ПОСРЕЩАНЕ

V

ИНФОРМАЦИЯ

Открийте всички
свързани
решения, които
лесно може да
инсталирате у
дома си на
www.legrand.bg.
БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ
И СЛЕДЕТЕ
ЕЛЕКТРОКОНСУМАЦИЯТА СИ
СТР. 20
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ПОВЕЧЕ
КОМФОРТ
ИСКАТЕ ДА УПРАВЛЯВАТЕ ОСВЕТЛЕНИЕТО И УСТРОЙСТВАТА В ДОМА СИ?
Свързаните ключове и контакти Valena Life with Netatmo се инсталират на мястото на вече
съществуващи, в същата конзолна кутия.

Valena Life with Netatmo Стартов пакет

Започнете с инсталиране на стартов пакет
Valena Life with Netatmo, който включва gateway
+ свързан контакт и master ключ. Добавете
безжични ключове, в стаите, в които искате
да управлявате осветлението. Разширете
функционалността с «умни» контакти за
устройствата, които ще контролирате.
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ОТОПЛЕНИЕТО
“ АДАПТИРАЙТЕ
КЪМ ЕЖЕДНЕВИЕТО СИ
”
Независимо от вида на отоплението в дома, може да го управлявате от
разстояние чрез приложението Home + Control(1) или гласово.

Мога да създам графици, които да отговарят на начина ми на
живот и да управлявам отоплението си от разстояние чрез
приложението Home + Control (1).
Мога да управлявам отоплението си гласово чрез
гласов асистент.
works with the

Works with

(1) I Трябва вече да имате
инсталиран стартов пакет.

ИМАТЕ ИНДИВИДУАЛЕН КОТЕЛ ИЛИ ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ?
Съвместим с повечето котли (на газ, на дърва, на пелети), термопомпи и радиатори.
Лесно за инсталация, както жична така и безжична.
Свързан термостат
Netatmo(2)

Пестите енергия без да правите
компромис с комфорта си.
Задавате желаната температура
на отопление, и спрямо
начина си на живот, създавате
и използвате графици на
отопление.

Свързани радиаторни вентили
Netatmo - Стартов пакет(2)

Управлявайте температурата
у дома, дори когато ползвате
централно отопление.
Радиаторните вентили позволяват
управление на отоплението стая по
стая, в зависимост от ежедневните
потребности на семейството.

(2) Системата може да се разшири с допълнителни свързани радиаторни вентили за
управление на температурата стая по стая.
Работи с приложението Netatmo Energy.
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ОТВОРЕНА
СИСТЕМА
ИМАТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЩОРИ?

Безжичен ключ за щори
За централизирано управление на щори
без допълнително окабеляване и без
къртене.
Изключително тънки
Може да се премества, където искате
чрез двойно лепящи ленти включени
в комплекта.

Микромодул за щори

Превърнете електрическите щори
в свързани, без допълнително
окабеляване. След това можете да
управлявате щорите си с безжичен
ключ за щори.
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Свързан ключ
за щори
За всички съществуващи мотори с
електронно или механично изключване.

ВДИГАТЕ И
“ ЛЕСНО
СПУСКАТЕ ЩОРИТЕ СИ
С ГЛАСОВИ КОМАНДИ

”

Без значение от типа щори, който имате, жични или радио щори, можете да ги
управлявате през приложението Home + Control или гласово. В приложението
Home + Control (1), може да персонализирате предварително зададените сценарии
„Излизам/Прибирам се“ или „Събуждам се/Заспивам“ като комбинирате управление на
щорите с управление на осветлението, отоплението и електрическите уреди.

Apple HomePod
Съвместимост с
гласовия асистент на
Apple, Siri

Google Home
Съвместимо с
Google Assistant

Мога лесно да управлявам
вдигането и спускането на щорите
у дома от смартфон с приложението
Home + Control.(1)

(1) I Трябва вече да имате
инсталиран стартов пакет.

ИМАТЕ ЩОРИ С РАДИО УПРАВЛЕНИЕ?

Somfy TaHoma или Connexoon router
За контрол на щори с радио управление и задвижващ мотор
Somfy, през приложението Home + Control, и сдвояването им със
сценарийните ключове Valena™ Life/Allure with Netatmo. Стартовият
пакет и рутера TaHoma или Connexoon трябва да бъдат инсталирани
така, че да може да управлявате продуктите Valena™ Life/Allure with
Netatmo и да създавате сценарии.
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РЕВОЛЮЦИЯ

КАК ДА ПРЕВЪРНЕТЕ ВЕЧЕ ИНСТАЛИРАНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО В СВЪРЗАНО?

Микромодул за осветление
За инсталация в конзола, близо до лампа. Може да се управлява от свързан
ключ и един или повече безжични ключа. Може да направите обикновеното
осветление свързано или да добавите контролна точка без преработване на
инсталацията.
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ЛЕСНО ОСВЕТЛЕНИЕТО
“ НАПРАВЕТЕ
СИ СВЪРЗАНО
”

Независимо от типа осветление, който имате у дома, можете да го превърнете в свързано,
като просто замените съществуващите механизми със свързани ключове с опция
димиране или добавяйки безжични ключове. Може да създадете девиаторен ключ, както и
централизирано управление на осветлението.

Мога да включвам, изключвам осветлението или
да го димирам, стая по стая или в цялата къща, от
смартфона си чрез приложението Home + Control.(1)
Също така мога да управлявам осветлението гласово,
чрез гласов асистент.
works with the

Works with

(1) I Трябва вече да имате
инсталиран стартов пакет.

ИСКАТЕ ДА ПРЕВЪРНЕТЕ СТАНДАРТЕН
КЛЮЧ В СВЪРЗАН?

+

Стандартен механичен
ключ

Независимо от коя серия
е, ключът ви лесно може да
стане свързан и да запазите
предпочитания от вас
дизайн.

Безжичен трансмитер съвместим
със стандартен ключ или бутон
Може да превърне ключа в безжичен
ключ за свързана инсталация.
Монтира се в конзолата на ключа, зад
механизма.

ИСКАТЕ ДА ДОБАВИТЕ
БЕЗЖИЧНИ КЛЮЧОВЕ?
Безжичен сериен ключ
Използва се като допълнителна
контролна точка без опроводяване.
Сдвоява се към два жични продукта
(осветление, контакт) и може да ги
управлява независимо един от друг.
Може да се премести,
благодарение на двойно лепящи
ленти, включени в комплекта.

Безжичен детектор за движение
Може да управлява един или повече
жични ключа. Подходящо за ползване
като допълнителна контролна точка на
трудно достъпно място, за открито или
на закрито.(IP 44).
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БЕЗОПАСНОСТ
ИСКАТЕ СВЪРЗАН ДЕТЕКТОР ЗА ДИМ У ДОМА?
Детекторът за дим на Netatmo прави постоянна самопроверка, за да е сигурно, че работи.
Ако открие проблем, изпраща известие на смартфона ви.

Детектор за дим Netatmo
Свързаната аларма за дим осигурява по-добра
защита чрез изпратени в реално време сигнали към
смартфона. Постоянен мониторинг на собствената
батерия, димния сензор и wi-fi връзката. Бърза и
безжична инсталация на тавана или в която и да е
стая вкъщи.
Живот на батерията в режим standby: 10 години*.
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*Продължителност на живота на батерията при стандартна употреба.
Продължителността на живот на батерията може да варира в зависимост от
използването на свързания детектор за дим.
За допълнителна информация, моля, посетете: https://netatmo.com/usage/nsd.

СТЕ В СЛУЧАЙ
“ ПРЕДУПРЕДЕНИ
НА АЛАРМА, КЪДЕТО И ДА СТЕ

”

Независимо дали сте вкъщи или извън дома, аларма
85 dB ви известява в случай на дим и ви изпраща
известие. Вие и членовете на вашето семейство
получавате в реално време сигнал на смартфона си.

Получавате известия в реално време, деактивирате
алармата, ако вече сте овладяли инцидента,
преглеждате отчетите от тестовете за самопроверка
и получавате предупреждения за изтощена
батерия. Всичко това е възможно през смартфон с
приложението Netatmo Security.
Works with

Функция
самопроверка
Постоянен мониторинг
на собствената батерия,
димния сензор и Wi-Fi
връзката за постоянно
работещия детектор.
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ДОБРЕ ДОШЛИ!

ИСКАТЕ ДА ЗАПАМЕТЯВАТЕ ПОЛУЧЕНИ ПОЗВЪНЯВАНИЯ У ДОМА?
НАПРАВЕТЕ ГО СЪС СТИЛЕН, СВЪРЗАН ВИДЕОДОМОФОН.

Свързан видеодомофон Classe 300X

Позволява ви да виждате посетителите си и да говорите с тях
дори от разстояние. Изключително тънък 7" сензорен дисплей,
с възможност за запаметяване на снимки.Открит монтаж.
Чрез смартфона си и приложението Classe 300X Door Entry
може: да се обаждате у дома, да отговаряте на позвъняване на
вратата независимо къде се намирате, да отворите вратата и
да включите осветлението или да пуснете поливната система
в градината.
Предлага се и в готов за употреба комплект, в черен и бял
дизайн.
Съвместим с Netatmo камерите.
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ПОСРЕЩНЕТЕ ПОСЕТИТЕЛИТЕ
“ ДОРИ
И ДА СТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДОМА

”

Където и да сте, със свързаните видеодомофонни вътрешни панели Classe 100X
и Classe 300X, и приложението Door Entry, винаги имате връзка с дома си.
Така смартфона ви се превръща във виртуална видеодомофонна система, през
която можете да говорите с посетителите си и да отворите вратата дори от
разстояние.

Мога да видя кой звъни на вратата, да
отговоря, да отворя вратата от разстояние и
да стартирам други функции в дома си през
приложението Door Entry.
Приложението Classe 300X Door Entry ви
дава възможност да наблюдавате дома си
отвътре и отвън с камерите Netatmo.

ИСКАТЕ ЛЕСНА, ИНТУИТИВНА И СВЪРЗАНА ВИДЕОДОМОФОННА СИСТЕМА?

Свързан видеодомофон Classe 100X
Позволява ви да виждате посетителите си и да говорите
с тях дори от разстояние. 5" цветен дисплей. Идеално
решение за реновации на стари интерком системи. Открит
монтаж. Чрез смартфона си и приложението Classe 100X
Door Entry може: да се обаждате у дома, да отговаряте на
позвъняване на вратата независимо къде се намирате,
да отворите вратата и да включите осветлението или да
пуснете поливната система в градината.
Предлага се и комплект, готов за инсталация.
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НАБЛЮДЕНИЕ
ПОЛУЧАВАТЕ ИЗВЕСТИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА
СЛУЧВАЩОТО СЕ В ДОМА ВИ
Външна свързана
камера Netatmo
Външната камера ви позволява да
виждате в реално време какво
се случва близо до входната
врата или в градината. Камерата
може да прави разлика между
хора, животни и коли и чрез
приложението Netatmo Security ви
изпраща сигнал в реално време
в случай на нарушител. Умна LED
осветителна система ви помага да
избегнете натрапници и осветява
пътя ви през нощта.
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НАБЛЮДАВАЙТЕ ДОМА СИ,
“ ЗА
ДА БЪДЕТЕ СПОКОЙНИ
”
Със свързаните камери Netatmo, защитавате дома си отвън и отвътре.
В случай на нарушител в дома ви, получавате незабавно известие
на смартфона си. Съхранението на данни, всички характеристики и
актуализации са достъпни по всяко време, без абонамент. Можете да
асоцирате камерите с вашата видеодомофонна система и приложението
Door Entry през вътрешния видеодомофонен панел.

Security

Благодарение на приложението Netatmo Security, по
всяко време виждам какво се случва у дома. Някои от
функциите са налични и в приложението Door Entry.

Door Entry

ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ЗНАЕТЕ КАКВО СЕ СЛУЧВА У ДОМА
Домашна свързана
камера Netatmo
В случай на нарушител, през
приложението Netatmo Security,
домашната свързана камера изпраща на
смартфона ви известия в реално време.
Чрез функцията за лицево разпознаване
и идентификация на животни, камерата
позволява да бъдат записвани само
нарушители, а членовете на семейството
да бъдат изключени. Така защитавате
личната неприкосновеност на членовете
от семейството. В приложението може
да персонализирате важните за вас
известия.
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ИНФОРМАЦИЯ

ИСКАТЕ ДА СЛЕДИТЕ ЦЯЛАТА
ЕЛЕКТРОКОНСУМАЦИЯ У ДОМА?

ИСКАТЕ ДА СЛЕДИТЕ КОНСУМАЦИЯТА
НА ОПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ?

Измервателен модул

Изпраща известия в случай
че е достигнат лимита
на зададено ниво на
консумация. Инсталира се
в разпределителното табло.
Работи само с приложението
Home + Control.

Свързан контакт Plexo
За открит монтаж, водоустойчив. Използва се за управление на
електрически уреди (ВКЛ/ИЗКЛ). Може да се сдвои с един или
повече безжични ключа, за да може да се управлява.
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ИНФОРМИРАНИ И СЛЕДЕТЕ
“ БЪДЕТЕ
ЕЛЕКТРОКОНСУМАЦИЯТА СИ
”
Каквито и електроуреди да имате у дома, можете да следите общата им консумация
или само тази на определен продукт от приложението Home + Control. Може да
включите свързаните контакти в сценариите си, за да улесните своето ежедневие.

Лесно мога да проверя моментното и дневното или месечно потребление
на електроенергия от смарфона си през приложението Home + Control.(1)
Чрез гласова команда и гласов асистент, мога да пусна електроуред
включен в свързан контакт.

works with the

Works with

(1)

Свързана твърда връзка

Съвместимост с всички големи
домакински и отоплителни електроуреди.
Може да се управлява от
безжичен ключ.

Свързан мобилен контакт

Включвате го в стандартен контакт и може да
управлявате осветително тяло, електроуред или
голям домакински уред, без необходимост от
смяна на стандартния контакт.

Трябва вече да имате инсталиран стартов пакет.

Свързан контакт

Трябва да се сдвои с един или повече
безжични ключа, за да може да се
управлява. Може да се монтира на
мястото на съществуващ контакт.
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ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ
ГЛАСОВИ АСИСТЕНТИ
За да разширите функциите на свързаните устройства във вашия дом, все по-голям брой от нашите
продукти са съвместими с основните гласови асистенти на пазара.
works with the

Външна и домашна свързани камери Netatmo

✔

Свързан детектор за дим Netatmo
Свързан термостат Netatmo
Свързани радиаторни вентили Netatmo
Ключове и контакти Valena™ Life/Allure with Netatmo

✔
✔
✔

Works with

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

iOS: Valena ™ Life / Allure with Netatmo, Arteor ™ with Netatmo или Living Now ™ with Netatmo изискват iPhone, iPad или iPod touch с версия iOS 9.0 или
по-нова версия. За да управлявате този съвместим с HomeKit аксесоар, се препоръчва версия iOS 9.0 или по-нова версия.
За да управлявате автоматично този HomeKit аксесоар, когато не сте у дома, имате нужда от Apple TV с tvOS 10.0 или по-нова версия или iPad с iOS 10.0
или по-нова версия, конфигуриран като хъб.
ANDROID: Необходим е минимум Android 5.0 с достъп до Google Play.
WEBAPP: PC & Mac
iPhone, iPod и iPad са регистрирани търговски марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други страни. HomeKit е регистрирана търговска марка на Apple
Inc.
App Store е марка на Apple Inc. Android, Google, Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Amazon, Alexa и техните асоциирани
лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните дъщерни дружества.

ОТВОРЕНА СИСТЕМА
Valena™ Life/Allure with Netatmo, е отворена система към всички участници в пазара на свързаните
устройства.

A brand of

Leroy Merlin App

La Poste App
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Rexel App

Legrand облак и
сигурност на данните

ОБЛАКЪТ И ДОСТЪП ДО
СВЪРЗАНИ РЕШЕНИЯ

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ И ЗАЩИТА
НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Legrand облакът хоства, управлява и съхранява всички
данни, необходими за достъп до свързаните решения:
• данни за инсталиране и самоличност на потребителя
• данни за употреба
Облакът Legrand е разработен като част от
Microsoft Azure solution, световен лидер в облачните
услуги: мащабируема система, с огромен капацитет за
растеж и нови потребителски изживявания.

Облакът Legrand гарантира сигурност и защита на личните
данни. Legrand отговаря на унифицирания стандарт за
сигурност ISO 27001, еталон по отношение на сигурността
на данните.
Legrand въвежда PIAs: Impact Privacy Проучвания за
оценка.
Те включват методология, изготвена от French
Data protection Authority (CNIL), гарантираща, че
поверителността на потребителските данни се спазва чрез
систематичен подход към тяхната употреба.
Legrand също така гарантира, че външни лица не могат
да влязат в IT системите с цел кражба, промяна или
унищожаване на данни. Одити за сигурност и тестовете
за проникване в системата се провеждат постоянно от
доверени компании за киберсигурност.

Legrand се ангажира да се съобрази с
GDPR(1)
• Приемайки правото на потребителите да бъдат
забравени
• Чрез подсилване на процедурите за потребителско
съгласие
• Чрез провеждане на PIAs (виж по-горе)

(1) Общи регламенти за защита на данните (GDPR): европейски разпоредби относно личните данни, които влязоха в сила на 25 май 2018 г.
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Свързан дом
свързан стартов пакет

Задължително се поръчва за
всяка свързана инсталация

Свързан дом
допълнителен свързан пакет

Home + Control
LEGRAND

Home + Control
LEGRAND

7 523 95

7 528 27

Използва се за дистанционно управление на дома (осветление,
щори и електроуреди) чрез смартфон с инсталирано приложение
Home + Control и/или гласово (чрез гласов асистент).
Задължително трябва да се поръча за всяка свързана инсталация.
Могат да се добавят допълнителен свързан пакет или отделни
свързани продукти.
Необходима е Wi-Fi връзка 2.4 GHz.

Използва се за разширяване на свързаната инсталация, необходимо е
да има вече инсталиран стартов пакет за свързана инсталация. Могат
да се добавят свързани продукти.

Oпаковка

Kат.ном

Oпаковка

Kат.ном

Използва се за създаване на безжичен девиаторен
ключ и дистанционен контрол на електроуреди.
Състои се от:
- 1 х 16 А свързан контакт, 3680 W макс. (със
защита от пренапрежение).
Съвместим с всякакви електроуреди или големи
домакински уреди. Позволява измерване на
моментното потребление или следене на дневна и
месечна консумация, изпраща известия (например
в случай на токов удар, прекомерна консумация
и др.) Може да се инсталира на мястото на
съществуващ контакт в единична конзола с
дълбочина 40 мм, доставя се с фиксиращи скоби и
защитни капачки. Свързване с автоматични клеми.
Персонализирани LED индикаторни функции.
- 1 безжичен ключ. Доставя се с батерия CR2032, 3
V и 4 двойно лепящи ленти за фиксиране.
- 1 х 5 - 300 W свързан жичен ключ (с опция
димиране) без неутрала, 230 V. Съвместим с
всички товари (препоръчителни са димируемите
LED лампи). Доставя се с компенсатор.
Димиращата функция може да се активира от
приложението Home +Control. Може да се монтира
на мястото на съществуващ ключ в конзола с
дълбочина 40 мм, доставя се със скоби и защитни
капачки. Монтаж с винтове или скоби. LED
индикаторна функция за местоположение.
Доставя се с поддържаща рамка и декоративна
рамка.

Свързан стартов пакет
Използва се за създаване на свързана инсталация
Състои се от:
- 1 gateway с контакт 16 А, 3680 W макс. (със
защита от пренапрежение). Съвместим с всякакви
електроуреди или големи домакински уреди.
Позволява измерване на моментното потребление
или следене на дневна и месечна консумация.
Изпраща известия (например в случай на токов
удар, прекомерна консумация и др.)
Свързване с автоматични клеми
Доставя се в комплект с двойна декоративна рамка
и скоби.
Може да се инсталира на мястото на съществуващ
контакт в единична конзола с дълбочина 40 мм.
- 1 основен безжичен сценариен ключ
“Излизам/Прибирам се” с предварително зададени
сценарии, с възможност за персонализация в
приложението Home + Control. Доставя се с
батерия CR2032
3 V и 4 двойно лепящи ленти за фиксиране. LED
индикация за изтощена батерия.
Доставят се с поддържаща рамка, декоративна
рамка и защитни капачки.

1
1
1
1
1
1
1
1

7 521 96
7 522 96
7 523 96

Бяло - Valena Life with Netatmo
Крем - Valena Life with Netatmo
Алуминий - Valena Life with Netatmo

7 525 96
7 526 96
7 527 96
7 528 96
7 529 96

Бяло - Valena Allure with Netatmo
Крем - Valena Allure with Netatmo
Алуминий - Valena Allure with Netatmo
Черно - Valena Allure with Netatmo
Перла - Valena Allure with Netatmo

1
1
1
1
1
1
1
1
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Допълнителен свързан пакет

7 521 27
7 522 27
7 523 27

Бяло - Valena Life with Netatmo
Крем - Valena Life with Netatmo
Алуминий - Valena Life with Netatmo

7 525 27
7 526 27
7 527 27
7 528 27
7 529 27

Бяло - Valena Allure with Netatmo
Крем - Valena Allure with Netatmo
Алуминий - Valena Allure with Netatmo
Черно - Valena Allure with Netatmo
Перла - Valena Allure with Netatmo

Свързан дом

Свързан дом

Netatmo свързани камери

Netatmo свързан детектор за дим

Security

Security

NSA-PRO-EU

Детекторът за дим Netatmo може да се инсталира самостоятелно и се
управлява от приложението Netatmo Security.
Kат.ном
NSC-PRO

NOC-PRO

Свързаните камери Netatmo може да се инсталират самостоятелно
и да се управляват през приложението Netatmo Security. Картината
от камерите Netatmo може да се визуализира на вътрешния свързан
панел Classe 300X или през приложението Classe 300X Door Entry.
Kат.ном

Свързани камери

Работи с приложението Netatmo Security, някои функции са
съвместим с приложението на Legrand Classe300X Door Entry.
За да изтеглите и конфигурирате приложенията Netatmo
Security и Classe300X Door Entry, ви трябва смартфон или
таблет с версии поне OS 10 или Android 5.0. Без абонамент
или потребителски такси, безплатни актуализации.
Има вградена 8 GB микро SD карта за локално съхранение
на данни (поддържа до 32 GB)
Възможно е използването на допълнително място за
съхранение чрез Dropbox акаунт или личен FTP
Съвместим с Apple Homekit, Google Assistant (гласов контрол
и свързани сценарии).
Full HD домашна свързана камера
Изпраща известие в реално време на смартфона, ако в
дома има нарушител благодарение на функцията лицево
разпознаване.
Разпознаване на непознати, вашите близки и животни.
Сигналите могат да бъдат персонализирани в настройките
на приложението Netatmo Security.
Гарантира личната неприкосновеност с опцията
деактивиране видео запис на вашите близки.
1080p full HD камера, Infrared. Ъгъл на видимост: 130 °
Връзка: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz) или RJ 45 с 10/100
Mbps Ethernet порт
Размери: 45 х 45 х 155 мм
NSC-PRO Опаковката съдържа:
- 1 домашна камера в цвят алуминий/злато
- 1 8 GB микро SD карта (вградена в камерата)
- 1 USB кабел
- 1 основен адаптор +щепсели
Full HD свързана външна камера
Изпраща известие в реално време на смартфона в случай
на нарушител в дома ви. Разпознаване на хора, животни
и превозни средства Вградена интелигентна система за
осветление със сензор за движение
Известията могат да бъдат персонализирани в настройките
на приложението Netatmo Security.
Може да зададете само определени зони, за които да
получавате сигнали.
Устойчивост на атмосферни влияния: IPX6 UV защита
Лесна инсталация на мястото на външно осветление
1080p full HD камера с инфрачервено нощно виждане до 15 m
Ъгъл на видимост: 100 °. С вграден 12W LED прожектор
Връзка: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz)
Размери: 50 x 110 x 200 mm
NOC-PRO Опаковката съдържа:
- 1 външна камера в цвят алуминий/черно
- 1 8 GB микро SD карта (вградена в камерата)
- 1 комплект за монтаж (скоба за монтаж, шестограм и
винтове)
- 1 защитен капак

NSA-PRO-EU

Свързан детектор за дим
В случай на дим: алармени сигнали и известия в реално
време се изпращат до смартфона
С вграден оптичен (фотоелектричен) сензор за дим и LED
индикатор, който информира потребителите за състоянието
на устройството
85 dB аларма
Средно покритие: 50 м²
Редовни тестове за самопроверка:
- състояние на дeтектора за дим
- състояние на батерията
- състояние на Wi-Fi връзка
Възможно е да стартирате алармен тест и да деактивирате
алармата от смартфон или от самия продукт
Открива дим и задейства алармата, дори ако Wi-Fi връзката
не е конфигурирана (Wi-Fi връзка е необходима за
получаване на известия на смартфон чрез приложението
Netatmo Security)
Възможност за програмиране на месечни, шестмесечни
или годишни отчети на тестовете за самопроверка в
приложението
Изпраща известие за изтощена батерия
2 x CR17450 - 3 V вградени батерии, без възможност за
смяна, 10 г. живот на батерията
Свързване: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz) - Open / WEP / WPA /
WPA-A personal
Bluetooth Low Energy (BLE)
За да изтеглите и конфигурирате приложението Netatmo
Security, ви трябва смартфон или таблет с версии поне OS 10
или Android 5.0. 5.0 минимум с Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE)
технология
Съвместимост с Apple HomeKit
Монтаж на тавана с винтове
Само за вътрешна употреба
Работна температура: от -10 ° C до 65 ° C
Температура на съхранение: - 20 ° C до 45 ° C
Размери: Ø 115 мм, дълбочина 44 мм
Тегло: 218гр
Опаковката съдържа:
- 1 свързан детектор за дим
- 1 комплект винтове за монтаж
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Свързан дом
Netatmo свързано отопление

Home + Control
LEGRAND

NTH-PRO

Kат.ном

Свързан термостат Netatmo

Energy

NAV-PRO

NVP-PRO

Kат.ном

Стартов пакет - Свързани радиаторни вентили,
за централно отопление

Със свързания термостат Netatmo и приложенията
За централно и локално (1 котел за множество апартаменти)
Energy или Home + Control може ежедневно да пестите
топлоснабдяване, може да замени съществуващите термостати
електроенергия без да правите компромис с комфорта
или механични вентили
Може да се управлява от място, от разстояние или гласово
Съвместим с 90% от радиаторите на пазара благодарение на
(чрез гласов асистент)
6-те адаптора включени в опаковката
Съвместим е с приложението Home + Control, ако вече има
Вентилите могат да бъдат монтирани хоризонтално или
инсталиран Legrand стартов пакет
вертикално
Изисква Wi-Fi рутер и интернет достъп
Непрекъснато измерва температурата чрез 2 вградени сензора
Управление:
Позволява управление на потока на горещата вода и прецизна
- от разстояние чрез приложението Netatmo Energy и
настройка на температурата
Home +Control by Legrand (необходима е версия поне iOS 9.0
Функции:
за iPhone, iPad, iPod; Android 5.0)
- затопляте дома си до желаната температура; възможност за
- гласово управление чрез Apple Siri, Amazon Alexa или
създаване на графици, отопление стая по стая
Google Assistant
- спестявате повече с режимите „Отворен прозорец“,
Работи с всички видове битови котли (на дърва, пелети, газ и
„Продължително отсъствие“ и „Предпазване от замръзване“.
с термопомпи, съвместим с повечето видове котли.
С режим „Продължително отсъствие“ гарантирате поддържане
По дизайн на Starck
на постоянна температура у дома, ако отсъствате за по-дълго
Монохромен дисплей за по-добра четимост
време. В режим „Предпазване от замръзване“ системата е
Функции:
изключена, но следи околната температура и при падане под
- самообучителна функция: термостатът взема впредвид
определена граница включва отоплението.
външната, вътрешната температура и поведението на
- настройка на радиаторните вентили през вашия смартфон
жилището, за да ви гарантира желаната от вас температура
или ръчно
- спестявате повече с предварително зададени графици
Ако е необходимо, може да се управлява ръчно.
за отопление и режимите „Продължително отсъствие“ и
Температура на измерване: 0 ° C до 50 ° C / ± 0,5 ° C
„Предпазване от замръзване“. С режим „Продължително
Температурен диапазон, задаван от клиента: 5 ° C до 30 ° C с
отсъствие“ гарантирате поддържане на постоянна
регулиране ± 0,5 ° C
температура у дома, ако отсъствате за по-дълго време.
Размери на клапана: Ø 58 mm, дълбочина 80 mm (с адаптор)
В режим „Предпазване от замръзване“ системата е
Размери на релето: 24 x 83 x 83 mm
изключена, но следи околната температура и при падане под
NVP-PRO Съдържание на опаковката:
определена граница включва отоплението.
- 2 свързани радиаторни вентила
- възможност за преглеждане на историята и
- 1 безжичен gateway с реле
персонализираните ви отчети в приложението Energy, с цел
- 10 адаптора, съвместими с повечето радиатори на пазара,
проследяване и оптимизиране на консумацията.
като Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell и др.
Може да се използва заедно с допълнителните свързани
- 2 х 4 цветни самозалепващи се стикера (жълт, син, оранжев,
радиаторни вентили Cat.No NAV-PRO
зелен)
Обхват до 100 m (868 MHz)
- 2 х 2 АА батерии
Температура на измерване: 0 ° C до 50 ° C, точност ± 0,1 ° C
Температурен диапазон, задаван от клиента: 5 ° C до 30 ° C с
Допълнителни свързани радиаторни вентили
регулиране ± 0,5 ° C
Съвместим с: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz)
Работи само със свързания термостат Cat.No NTH-PRO и
Сигурност: Open / WEP / WPA / WPA-2 personal (TKIP и AES)
стартовия пакет свързани радиаторни вентили
Размери на термостата: 83 x 83 x 22 mm (дълбочина 46 мм с
Cat.No NVP-PRO
рамката за монтаж на стена)
Може да замени съществуващите термостати или механични
Размери на релето: 24 x 83 x 83 mm
вентили. Възможност за задаване на температура на всяка
NTH-PRO Опаковката съдържа:
стая по отделно и независимо
- 1 свързан термостат
Съвместим с 90% от радиаторите на пазара благодарение на
- 1 безжичен gateway с реле
6-те адаптора включени в опаковката
- 1 заден капак (когато термостата се използва като
Вентилите могат да бъдат монтирани хоризонтално или
свободностоящ)
вертикално
(1) Estimated compatibility for Netatmo Smart Thermostatic Heads with radiators in
- 1 рамка
заtoмонтаж
на стена
Непрекъснато измерва температурата чрез 2 вградени
Europe
thanks
the 6 adaptors
provided.
- 1 адаптор за котел
сензора
- 1 основен адаптор
Позволява управление на потока на горещата вода и
- 4 цветни самозалепващи стикера
прецизна настройка на температурата
- 3 ААА батерии
Идентични характеристики и функции с тези на свързаните
- 4 винта и 1 щепсел
радиаторни вентили от стартовия пакет
Температура на измерване: 0 ° C до 50 ° C / ± 0,5 ° C
Температурен диапазон, задаван от клиента: 5 ° C до 30 ° C с
регулиране ± 0,5 ° C
Свързаните радиаторни вентили са свързани към Wi-Fi
рутера в дома чрез безжичен gateway с реле
Размери: Ø 58 мм, дълбочина 80 мм (с адаптор)
NAV-PRO Съдържание на опаковката:
- 1 свързан радиаторен вентил
- 10 адаптора, съвместими с повечето радиатори на пазара,
като Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell и др.
Проверете съвместимостта на:
- 4 цветни самозалепващи се стикера
https://check.netatmo.com
- 2 АА батерии на вентил
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Свързан дом
свързани продукти

Home + Control
LEGRAND

7 521 84

7 527 84

7 522 85

0 697 94

Използва се за разширяване на свързаната инсталация, необходимо е да има вече инсталиран стартов пакет за свързана инсталация (стр 24).
Oпаковка

Kат.ном

Свързан жичен ключ
(с опция димиране)
За управление на осветлението от място или от
разстояние.
Може да се сдвои с един или повече безжични
ключа 230 V без неутрала за управление на товари
5-300 W (с опция димиране).
Съвместим с всички товари (препоръчителни са
димируемите LED). Доставя се с компенсатор.
Димиращата функция може да се активира от
приложението Home +Control. Може да се монтира
на мястото на съществуващ ключ в конзола с
дълбочина 40 мм, доставя се със скоби и защитни
капачки.
Монтаж с винтове или скоби. LED индикаторна
функция за местоположение.
Доставя се с поддържаща и декоративна рамки.

1
1
1
1
1
1
1
1

7 521 84
7 522 84
7 523 84

Бяло - Valena Life with Netatmo
Крем - Valena Life with Netatmo
Алуминий - Valena Life with Netatmo

7 525 84
7 526 84
7 527 84
7 528 84
7 529 84

Бяло - Valena Allure with Netatmo
Крем - Valena Allure with Netatmo
Алуминий - Valena Allure with Netatmo
Черно - Valena Allure with Netatmo
Перла - Valena Allure with Netatmo

Oпаковка

Kат.ном

Сериен безжичен ключ, с възможност
за управление на свързани ключове и
свързани контакти
Използва се за допълнителен контрол на
осветлението.
Сдвоете като чукнете 3 пъти върху избраните
жични продукти: ключове, микромодули, контакти.
Доставя се с батерия CR2032, 3 V и 4 двойно
лепящи ленти
за фиксиране.
LED индикация за изтощена батерия.
Доставя се с поддържаща и декоративна рамка.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

7 521 87
7 522 87
7 523 87

Бяло - Valena Life with Netatmo
Крем - Valena Life with Netatmo
Алуминий - Valena Life with Netatmo

7 525 87
7 526 87
7 527 87
7 528 87
7 529 87
7 529 87

Бяло - Valena Allure with Netatmo
Крем - Valena Allure with Netatmo
Алуминий - Valena Allure with Netatmo
Черно - Valena Allure with Netatmo
Перла - Valena Allure with Netatmo
Перла - Valena Allure with Netatmo

Единичен безжичен ключ, с възможност
за управление на свързани ключове и
свързани контакти
Използва се за допълнителен контрол на
осветлението.
Сдвоете като чукнете 3 пъти върху избраните
жични продукти: ключове, микромодули, контакти.
Доставя се с батерия CR2032, 3 V и 4 двойно
лепящи ленти за фиксиране.
LED индикация за изтощена батерия (с изключение
на Plexo).
Доставя се с поддържаща и декоративна рамка.
7 521 85
7 522 85
7 523 85

Бяло - Valena Life with Netatmo
Крем - Valena Life with Netatmo
Алуминий - Valena Life with Netatmo

1

7 525 85
7 526 85
7 527 85
7 528 85
7 529 85

Бяло - Valena Allure with Netatmo
Крем - Valena Allure with Netatmo
Алуминий - Valena Allure with Netatmo
Черно - Valena Allure with Netatmo
Перла - Valena Allure with Netatmo

1

0 697 94

Сиво - Plexo with Netatmo

1
1
1
1
1
1
1
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Свързан дом
свързани продукти (продължение)

Home + Control
LEGRAND

7 522 93

7 527 94

0 648 79

0 648 87

Използва се за разширяване на свързаната инсталация, необходимо е да има вече инсталиран стартов пакет за свързана инсталация (стр 24).
Oпаковка

Kат.ном

Свързан контакт
Позволява управление на електроуреди от
разстояние. Трябва да се сдвои с един или повече
безжични ключа, за да може да се управлява.
Защита от пренапрежение. Съвместим с всякакви
електроуреди или големи домакински уреди.
Позволява измерване на моментното потребление
или на дневна и месечна консумация и може да
изпраща известия (например в случай на токов
удар, прекомерна консумация и др.). Може да се
монтира на мястото на съществуващ контакт в
единична конзола с дълбочина 40 мм, доставя се
със скоби и защитни капачки. Монтаж с винтове
или със скоби. Свързване с автоматични клеми.
LED функции с възможност за персонализиране.
Доставя се с поддържаща и декоративна рамка

7 521 94
7 522 94
7 523 94

Бяло - Valena Life with Netatmo
Крем - Valena Life with Netatmo
Алуминий - Valena Life with Netatmo

1

7 525 94
7 526 94
7 527 94
7 528 94
7 529 94

Бяло - Valena Allure with Netatmo
Крем - Valena Allure with Netatmo
Алуминий - Valena Allure with Netatmo
Черно - Valena Allure with Netatmo
Перла - Valena Allure with Netatmo

1

0 697 93

1
1
1
1
1
1
1

Oпаковка

Мобилен контакт – 16 A
Контакт - 16 А, 3680 W макс. Включва се директно
в съществуващ контакт и позволява управление на
осветление и всякакви електроуреди, дори големи
домакински.
Функции: ВКЛ./ИЗКЛ., измерване на моментното
потребление или на дневна и месечна консумация
и изпращане на известия (например в случай на
токов удар, прекомерна консумация и др.).
LED индикаторът се включва, когато контакта
се използва (индикаторна функция). За всички
видове лампи, включително LED и компактни
флуоресцентни. Може да се управлява от
разстояние чрез приложението Home + Control.

1

0 648 40

Графит

Свързана твърда връзка
Използва се за управление на елетроуреди от
разстояние
Трябва да се сдвои с един или повече безжични
ключа, за управление от разстояние.
Контакт 16 А, 3680 W макс. (със защита от
пренапрежение).
Съвместим с всякакви електроуреди или големи
домакински уреди.
Съвместим с радиатори с външно управление.
Позволява измерване на моментното потребление
и на дневна/месечна консумация и може да
изпраща известия (например с случай на токов
удар, прекомерна консумация и др.).
Може да се инсталира на мястото на съществуващ
контакт в единична конзола с дълбочина 40 мм,
доставя се със скоби и защитни капачки.
Монтаж с винтове или скоби.
Свързване с автоматични клеми.
LED индикатори с персонализируеми функции.
Доставя се с поддържаща и декоративна рамки.

Сиво - Plexo with Netatmo

1
1
1
1
1
1
1
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Kат.ном

0 648 79
0 648 63
0 648 82
0 648 83
0 648 98
0 648 47
0 648 51

Бяло
Крем
Titanium
Графит
Алуминий
Черно
Перла

Свързан дом
свързани продукти (продължение)

Home + Control
LEGRAND

0 648 88

Oпаковка
1

1

4 120 15

Kат.ном

0 648 88

0 676 94

0 648 75

Свързан микромодул за осветление

Kат.ном

Позволява употребата на стандартен
механичен девиаторен ключ като
безжичен ключ. Свързва се на гърба
на ключа.
Малък размер: трансмитерът може да
се инсталира в конзолата на ключа.
Трансмитерът се сдвоява с други жични продукти
(ключ, микромодул, контакт и твърда връзка) чрез
почукване.
Доставя се с батерия 3V CR2032.

Измервателен модул 230 V

1

4 120 15

Използва се за:
- мониторинг на електро консумацията
(дневна и месечна)
- измерва в реално време консумацията на
активна
енергия, също така изпраща известия (в случай
че е достигнат лимита на зададено ниво на
консумация)
Доставя се с измервателен трансформатор
За монтаж в табло. 1 DIN модул

Безжичен сензор за движение - IP 44

Свързан ключ за ролетни щори
За управление от място или от разстояние на щори
със захранване 230 V (вдигане/спускане/спиране,
съвместим с всички съществуващи щори с мотори
с електронно или механично изключване, не е
съвместим с щори с радио управление). Може да
се сдвои с един или повече безжични ключа за
щори.
Може да се монтира на мястото на съществуващ
ключ за ролетни щори, в единична конзола с
дълбочина 40 мм.
Доставя се със скоби и защитни капачки.
Монтаж с винтове или със скоби.
Доставя се с поддържаща и декоративна рамка.

Безжичен трансмитер съвместим с
обикновен ключ

Kат.ном

0 648 75

Oпаковка

7 528 91

Използва се да осигури жично свързване нa
осветлението 300 W, с неутрала.
Може да се управлява от един или повече
безжични ключа - сдвоява се като се чукне с
безжичния ключ върху микромодула.
Монтира се възможно най-близо до
лампата.

Oпаковка

1

7 521 90

1
1
1
1
1
1
1
1

7 521 90
7 522 90
7 523 90

Бяло - Valena Life with Netatmo
Крем - Valena Life with Netatmo
Алуминий - Valena Life with Netatmo

7 525 90
7 526 90
7 527 90
7 528 90
7 529 90

Бяло - Valena Allure with Netatmo
Крем - Valena Allure with Netatmo
Алуминий - Valena Allure with Netatmo
Черно - Valena Allure with Netatmo
Перла - Valena Allure with Netatmo

Безжичен ключ за щори
Използва се за управление на един или повече
жични ключа за щори.
Сдвояването става чрез почукване 3 пъти върху
избрания/ните ключ/ове за щори.
Доставя се с батерия CR2032, 3 V и 4 двойно
лепящи ленти за фиксиране.
LED функция за изтощена батерия.
Доставя се с поддържаща и декоративна рамка.

Използва се за управление на един или
повече жични ключа, микромодула, контакти
и твърди връзки. Сдвоява се чрез почукване
1
7 521 91
Бяло - Valena Life with Netatmo
3 пъти със сензора върху споменатите
1
продукти.
7 522 91
Крем - Valena Life with Netatmo
Доставя се с 2 батерии 1,5 V AA.
1
7 523 91
Алуминий - Valena Life with Netatmo
Включва осветлението, когато е засечено
движение (продължителност: зависи от избраното
1
7 525 91
Бяло - Valena Allure with Netatmo
времезакъснение).
1
7 526 91
140° ъгъл на засичане, 8 м обхват.
Крем - Valena Allure with Netatmo
Препоръчителна височина на монтаж: 2,5 м.
1
7 527 91
Алуминий - Valena Allure with Netatmo
За употреба на открито и закрито.
1
7 528 91
Черно - Valena Allure with Netatmo
Оптимално разстояние между сензорите: 6м.
Регулируем обхват на сензора от 2 до 8 м,
1
7 529 91
Перла - Valena Allure with Netatmo
регулируемо времезакъснение от 1 до 30 мин.
Възможност за тестване с времезакъснение 5 сек.
Oпаковка Kат.ном Микромодул за свързани щори
Регулируемо ниво на осветеност от 1 до 1000 lux
Бял
1
0 676 97
За управление на щори от място или от
разстояние (не е съвместим с щори с радио
управление).
Може да се сдвои с един или повече ключа
за щори.
Захранване 230 V, Фаза + Неутрала.
За монтаж в окачен таван. При реновиране на
съществуваща инсталация може да се монтира в
кутията на щората, без рушене на стени.
Максимален товар от 230 V за инсталация: 1 х 500 VA.

App. Home + Control LEGRAND достъпно
в Google Play и Apple Store
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Свързан дом
свързани продукти (продължение)

Home + Control
LEGRAND

7 523 86

7 528 86

7 522 89

7 529 89

Използва се за разширяване на свързаната инсталация, необходимо е да има вече инсталиран стартов пакет за свързана инсталация.
Oпаковка

Kат.ном

Безжичен сценариен ключ
“Излизам/Прибирам се“
Използва се за разширяване на свързаната
инсталация.
Работи по същия начин както безжичния MASTER
сценариен ключ “Излизам/Прибирам се” от
стартовия пакет.
Възможност за персонализиране на сценариите
през приложението Home + Control.
Доставя се с батерия CR2032, 3 V и 4 двойно
лепящи ленти за фиксиране.
LED функция за изтощена батерия.
Доставя се с поддържаща и декоративна рамка.

1
1
1
1
1
1
1
1

7 521 86
7 522 86
7 523 86
7 525 86
7 526 86
7 527 86
7 528 86
7 529 86

Бяло - Valena Life with Netatmo
Крем - Valena Life with Netatmo
Алуминий - Valena Life with Netatmo
Бяло - Valena Allure with Netatmo
Крем - Valena Allure with Netatmo
Алуминий - Valena Allure with Netatmo
Черно - Valena Allure with Netatmo
Перла - Valena Allure with Netatmo

Oпаковка

Kат.ном

Безжичен сценариен ключ
“Събуждане/Заспиване”
Използва се за добавяне на 2 допълнителни
сценария в свързаната инсталация.
Възможност за персонализиране на
предварително зададените сценарии “Събуждане/
Заспиване” през приложението Home + Control.
Доставя се с батерия CR2032, 3 V и 4 двойно
лепящи ленти
за фиксиране. LED функция за изтощена батерия.
Доставя се с поддържаща и декоративна рамка.

1
1
1
1
1
1
1
1

7 521 89
7 522 89
7 523 89

Бяло - Valena Life with Netatmo
Крем - Valena Life with Netatmo
Алуминий - Valena Life with Netatmo

7 525 89
7 526 89
7 527 89
7 528 89
7 529 89

Бяло - Valena Allure with Netatmo
Крем - Valena Allure with Netatmo
Алуминий - Valena Allure with Netatmo
Черно - Valena Allure with Netatmo
Перла - Valena Allure with Netatmo

Аксесоари
1

0 648 71 Опаковка от 3 х 4 допълнителни двойно лепящи
ленти за фиксиране.

App. Home + Control LEGRAND достъпно
в Google Play и Apple Store
30

Безжични комплекти
готови за употреба

Home + Control
LEGRAND

7 521 50

7 527 52

7 522 54

7 523 57

Идеално решение за реконструкции или разширяване на съществуващи инсталации.
Всички продукти в пакетите са предварително сдвоени един с друг и комуникират помежду си посредством 2.4 GHz радио технология.
Продуктите се доставят с лицев панел, поддържаща и декоративна рамки.
Oпаковка

кат.ном

Готов за употреба комплект: създайте
девиаторна инсталация с микромодул

Oпаковка

кат.ном

Използва се за управление на всякакъв тип
лампи (LED, флуоресцент, халоген, нажежаема
жичка) от две контролни точки без допълнително
окабаляване.
Състои се от:
- 1 микромодул ВКЛ./ИЗКЛ., 230 V (300 W)
- 2 безжични ключа (доставя се с батерия CR2032,
3 V). Доставя се с двойно лепящи ленти за
фиксиране.
LED функция за изтощена батерия.
Опция за добавяне на безжични ключове.

Използва се управление на свързан контакт от две
контролни точки без допълнително окабаляване.
Състои се от:
- 1 контакт 16 А, 3680 W макс
Доставя се със скоби.
- 1 безжичен ключ (доставя се с батерия CR2032,
3 V). Доставя се с двойно лепящи ленти за
фиксиране.
LED функция за изтощена батерия.
Опция за добавяне на безжични ключове.
1

1
1
1
1
1
1
1
1

7 521 50
7 522 50
7 523 50

Бяло - Valena Life with Netatmo
Крем - Valena Life with Netatmo
Алуминий - Valena Life with Netatmo

1

7 525 50
7 526 50
7 527 50
7 528 50
7 529 50

Бяло - Valena Allure with Netatmo
Крем - Valena Allure with Netatmo
Алуминий - Valena Allure with Netatmo
Черно - Valena Allure with Netatmo
Перла - Valena Allure with Netatmo

1

1
1
1
1
1

7 521 54
7 522 54
7 523 54

Бяло - Valena Life with Netatmo
Крем - Valena Life with Netatmo
Алуминий - Valena Life with Netatmo

7 525 54
7 526 54
7 527 54
7 528 54
7 529 54

Бяло - Valena Allure with Netatmo
Крем - Valena Allure with Netatmo
Алуминий - Valena Allure with Netatmo
Черно - Valena Allure with Netatmo
Перла - Valena Allure with Netatmo

Готов за употреба комплект: създайте
централизирано управление на щори

Готов за употреба комплект: създайте
девиаторна инсталация

Използва се за управление на щори от втора
контролна точка без допълнително окабеляване
или за централизиране на управлението на
няколко щори.
Състои се от:
- 1 ключ за щори 230 V (вдигане/спускане/спиране,
съвместим с щори с мотор с електрическо или
механично изключване, не е съвместим с щори
с радио управление). Доставя се с декоративна
рамка и скоби.
- 1 безжичен ключ за щори (доставя се с батерия
CR2032, 3 V). Доставя се с двойно лепящи ленти
за фиксиране.
LED функция за изтощена батерия.
Опция за добавяне на безжични ключове.

Използва се за създаване на девиаторен ключ без
допълнително окабаляване.
Състои се от:
- 1 ключ без неутрала за товари 5-300 W, с
компенсатор. Доставя се със скоби.
- 1 безжичен ключ (доставя се с батерия CR2032,
3 V). Доставя се с двойно лепящи ленти за
фиксиране.
LED функция за изтощена батерия.
Опция за добавяне на безжични ключове.
1
1
1
1
1
1
1
1

7 521 52
7 522 52
7 523 52

Бяло - Valena Life with Netatmo
Крем - Valena Life with Netatmo
Алуминий - Valena Life with Netatmo

7 525 52
7 526 52
7 527 52
7 528 52
7 529 52

Бяло - Valena Allure with Netatmo
Крем - Valena Allure with Netatmo
Алуминий - Valena Allure with Netatmo
Черно - Valena Allure with Netatmo
Перла - Valena Allure with Netatmo

Готов за употреба комплект: създайте
свързан контакт, управляван с ключ

1
1
1
1
1
1
1
1

7 521 57
7 522 57
7 523 57

Бяло - Valena Life with Netatmo
Крем - Valena Life with Netatmo
Алуминий - Valena Life with Netatmo

7 525 57
7 526 57
7 527 57
7 528 57
7 529 57

Бяло - Valena Allure with Netatmo
Крем - Valena Allure with Netatmo
Алуминий - Valena Allure with Netatmo
Черно - Valena Allure with Netatmo
Перла - Valena Allure with Netatmo

App. Home + Control LEGRAND достъпно
в Google Play и Apple Store
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Свързан дом
свързани видеодомофонни комплекти

Door Entry Classe300X

BT363911

Oпаковка

1

32

Door Entry Classe100X

BT364614

Kат.ном

Свързан видеодомофонен комплект
Classe 300X

CLASSE 300X e видеодомофонен комплект с
hands-free цветен вътрешен видео дисплей,
пренасочване на повикването към смартфон,
отключване на вратата с ключ-карти и интерком
BT363911 Комплект с отключване на вратата с ключ-карти и
пренасочване на повикването към смартфон или
таблет чрез приложението Door Entry Classe 300X.
Състои се от:
- 1 входен панел Linea 3000 кат.ном. ВТ343091
- 1 вътрешен панел Classe 300
- 1 реле за отключване на брава кат.ном 346250 за
сух контакт НО/НЗ (2 А max)
- 1 захранване с интегриран видео адаптор, кат.
ном. 346050, размер 6 модула на DIN шина
- 5 цветни ключ карти
- 2 диска за изчистване на
паметта
- 1 master ключ-карта за програмиране
Доставя се с 1 свързан вътрешен панел Classe
300X с 7" сензорен дисплей, кат.ном. ВТ344642
с функция гласово разпознаване (което го прави
подходящ за употреба от хора с увреден слух,
благодарение на вградения Т селектор).
Съвместим е с камерите Netatmo.

Приложенията Door Entry Classe300X и
Classe100X са налични в
Google Play и Apple Store

Oпаковка

1

Kат.ном

Свързан видеодомофонен комплект
Classe 100X

CLASSE 100X e видеодомофонен комплект с
hands-free цветен вътрешен видео дисплей,
пренасочване на повикването към смартфон,
отключване на вратата с ключ-карти и интерком
BT364614 Комплект с отключване на вратата с ключ-карти и
пренасочване на повикването към смартфон или
таблет чрез приложението Door Entry Classe 100X.
Състои се от:
- 1 входен панел Linea 3000 кат.ном. ВТ343091
- 1 вътрешен панел Classe 100X с 5" дисплей,
кат.ном 344682 с функция гласово разпознаване
(което го прави подходящ за употреба от хора
с увреден слух, благодарение на вградения Т
селектор)
- 5 цветни ключ карти
- 2 диска за изчистване на паметта
- 1 master ключ-карта за програмиране
- 1 реле за отключване на брава кат.ном 346250 за
сух контакт НО/НЗ (2 А max)
- 1 захранване с интегриран видео адаптор, кат.
ном. 346050, размер 6 модула на DIN шина

Свързан дом
свързани вътрешни видео панели

Door Entry Classe300X

BT344642

Door Entry
Classe100X

BT344682

2-проводни hands-free вътрешни видео панели за открит монтаж
Oпаковка

1
1

Kат.ном

Classe 300X вътрешен видео панел

Основни характеристики:
- изключително тънък 7" цветен сензорен дисплей
- достъп за конфигуриране и настройване на
функциите през сензорния дисплей с графичен
интерфейс
- функция гласово разпознаване (което го прави
подходящ за употреба от хора с увреден слух,
благодарение на вградения Т селектор)
- аудио/видео памет на повикванията
- капацитивни ключове за контролиране
на основните функции на видеодомофона:
отключване на вратата, handsfree комуникация,
активиране на външния панел/камера, управление
на стълбищното осветление
- сензорни бутони и релефни линии за бърз достъп
до бутоните „отговаряне/край на обаждането“ и
„отключване на бравата“
- LED известия: обаждане в процес, отключване на
бравата, изключване на звънене
- обаждане към входен панел
- регулиране силата на звънене и височината за
звука по време на обаждане
Захранване: 18-27 V
Възможност за монтаж на бюро със специален
аксесоар (344632) - поръчва се отделно.
Свързан видеодомофон Classe 300X
Пренасочване на повикването към смартфон или
таблет чрез приложението Door Entry Classe 300X.
Съвместим е с камерите Netatmo.
BT344642
Бяло
BT344643
Черно

Oпаковка

Classe 100X вътрешен видео панел
Основни характеристики:
- 5"цветен дисплей
- 2 физически ключа за управление на основните
видеодомофонни функции: отговаряне/край на
обаждане
- с функция гласово разпознаване (което го прави
подходящ за употреба от хора с увреден слух,
благодарение на вградения Т селектор)
- 3 капацитивни бутони за : отключване на врата,
приемане на повикванията, активиране на входния
панел
- 4 допълнителни конфигируеми ключа (например
допълнително активиране на брава, интерком...)
- LED нотификация за изключване на повикване
- странично лостче за регулиране на: цвят,
контраст, силата на звънене и височината за звука
по време на обаждане
Захранване: 18-27 V
Възможност за монтаж на бюро със специален
аксесоар (344692) - поръчва се отделно.
Метална монтажна рамка, същата като при
предходния вътрешен панел Classe 100.

1
1
1

Приложенията Door Entry Classe300X и
Classe100X са налични в
Google Play и Apple Store

Kат.ном

Свързан видеодомофон Classe 100X
Пренасочване на повикването към смартфон или
таблет чрез приложението Door Entry Classe 100X.
BT344682
Бяло

Аксесоари за монтаж на бюро
BT344632 Аксесоар за монтаж на бюро на вътрешен панел
Classe 300
BT344692 Аксесоар за монтаж на бюро на вътрешен панел
Classe 100
Използвайте 2 бр аксесоар за монтаж на бюро
BT344692 за вътрешен видео панел Classe 100.
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