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LEGRAND® FACE VIAȚA MAI
UȘOARĂ

Legrand face viața mai ușoară și are convingerea că trebuie continuată
creșterea valorii locuințelor prin conectivitate, îmbunătățindu-le pe
termen lung posibilitățile de utilizare.
De aceea, Grupul Legrand cultivă utilitatea extraordinară a tehnologiei.
Eliot, programul Legrand dedicat IoT are un nou membru:
ValenaTM Life/Allure with Netatmo.
Rodul colaborării dintre Legrand și Netatmo1, ValenaTM Life/ Allure with
Netatmo reușește să facă mai confortabilă fiecare zi, să ofere siguranță
familiei și casei și să faciliteze economiile la energie.

SĂ AVEM O VIAȚĂ MAI ÎMPLINITĂ ÎMPREUNĂ.

1: Pentru a-și consolida prezența în sectorul IoT, Grupul Legrand a achiziționat în noiembrie 2018 compania franceză Netatmo, lider în domeniul soluțiilor de casă inteligentă
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Cu Valena™ Life/Allure with Netatmo este joacă de copii să ai o locuință conectată.
Imaginează-ți că se supune comenzilor tale vocale și tactile, că poți să-i modelezi
comportamentul, iar locuința te ajută să monitorizezi consumul, să faci economie la
energie și să îți ții familia în siguranță.

FEL

DE-A
SA

FĂ-ȚI O CASĂ MAI SECURIZATĂ
Închizi casa bine dintr-o atingere. Simulezi că ești acasă când ești plecat(ă) și
primești notificări de activități anormale pe telefonul mobil.

CONSUM MAI MIC DE ENERGIE
Gestionezi consumul de energie fără efort și economisești
energie și bani în fiecare zi.

SPUNE-I CE VREI
Acum, locuința face ce îi spui. O simplă comandă pe Siri, Alexa sau Google
Assistant ca să stingă luminile, să regleze căldura, să securizeze casa...

MAI MULTĂ AUTONOMIE
Îți protejezi confortul și autonomia de acasă. Comanzi luminile,
termostatul, storurile, electrocasnicele, prin comenzi vocale sau
de la distanță, cu o tabletă sau un telefon mobil.

Valena™Life/AllurewithNETATMO
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-ȚI
UIE
PUTERI

UȘOR DE INSTALAT
Orice priză sau întrerupător standard poate fi înlocuit(ă) ușor cu o priză sau un întrerupător
conectat(ă). Fără renovare, fără alte cabluri. Poți aplica întrerupătoarele fără fir oriunde,
pentru că adezivul permite repoziționarea.
Apoi le configurezi pe toate într-o clipă cu aplicația Home + Control de pe telefon sau tabletă.
Cu o casă din secolul trecut ori abia construită, viața ta poate deveni mai simplă și mai intuitivă.

UȘOR DE UTILIZAT
Lumini, căldură, storuri... Tot confortul casei se va supune vocii și atingerii tale,
pe elemente individuale sau toate laolaltă. Posibilitățile sunt nelimitate. Vrei un
duș relaxant după ce se termină un episod din serialul tău preferat? Atinge ca
să crească temperatura în baia de la etaj, fără să te ridici de pe canapea. Apoi, la
genericul filmului, spui pur și simplu: „Ok Google, turn off the television and lower
the lights” și mergi la etaj fără să mai ai altceva de făcut.

UȘOR DE CONTROLAT
Când ai brațele ocupate, când ești în duș, în curte sau la celălalt
capăt al lumii... Oricând, ai controlul asupra casei dintr-o atingere
sau un cuvânt. Și când nu ești acasă, o monitorizezi constant.
Dacă apare vreo problemă, să zicem o pană de curent sau
supraconsum, telefonul te alertează.
HOME + CONTROL
Ții locuința sub control oriunde ai fi, de pe telefon,
tabletă sau laptop.

iOS : Valena Life/Allure with Netatmo necesită un iPhone, iPad sau iPod touch cu iOS 9.0 sau o versiune superioară. Pentru a comanda acest accesoriu activat din HomeKit se recomandă iOS 9.0 sau o versiune superioară. Comanda
acestui accesoriu activat din HomeKit, automat și departe de casă, necesită un Apple TV cu tvOS 10.0 sau o versiune superioară sau un iPad cu iOS 10.0 sau o versiune superioară sau un HomePod setat ca hubul casei.
ANDROID : Necesită Android 5.0 sau o versiune superioară, cu acces la Google Play.
iPhone, iPod și iPad sunt mărci comerciale înregistrate Apple Inc, înregistrate în SUA sau în alte țări. HomeKit este o marcă comercială Apple Inc. App Store este o marcă de servicii Apple Inc.
Google, Android, Google Play și logo-ul Google Play sunt mărci comerciale Google LLC.
Amazon, Alexa și toate logo-urile aferente sunt mărci comerciale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi.
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Glisează

SE
NE

I ȘI
ERII
E

Aplicație Home + Control

Controlerul cu priză se
conecteaza la routerul de
Internet prin Wi-Fi.

Îți controlezi casa de oriunde,
din vârful degetelor, de pe
tabletă sau telefonul mobil.

Vorbește
Atinge
Și mai simplu, îți comanzi
casa din voce, cu Google
Assistant, Alexa sau Siri.

Nu doar orice întrerupător
vechi. Cu atingere ușoară,
silențios, iluminat,
repoziționabil... dar conectat
și la dispoziția atingerii tale.

Valena™Life/AllurewithNETATMO
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RĂ
DE PAZĂ
E SIMȚI

URANȚĂ

MEREU LA DATORIE...
Casa conectată nu lasă niciodată garda jos. Poți conta întotdeauna pe Valena™ Life/Allure with
Netatmo să aibă grijă de casa și familia ta. Doar dintr-o atingere, cobori storurile și activezi
alarma. Când ești departe de casă, locuința conectată îți simulează prezența și îți arată ce se
întâmplă acasă și te alertează imediat pe telefonul mobil dacă se petrece ceva neașteptat. Și
fiecare dispozitiv nou se integrează ușor în sistem pentru o locuință și mai confortabilă și mai
securizată.

Priză conectată
Comanzi de la distanță aparatele electrice de acasă
și primești notificări de activități anormale pe
telefonul mobil.

Întrerupător conectat pentru storuri
Poți controla storurile local, din voce, sau de la distanță,
cu aplicația Home + Control.

… CHIAR DACĂ NU SE VĂD
O experiență simplă și intuitivă pentru utilizator ascunde inteligent posibilitățile
tehnologice bogate ale Valena™ Life/Allure with Netatmo. Discret, întrerupătoarele și
prizele conectate le înlocuiesc pe cele existente, repede și fără dezordine. Poți începe
cu o cameră sau poți conecta toată casa. Sau poți începe cu luminile sau cu storurile.
Oricum, poți extinde ușor sistemul adăugând treptat mai multe întrerupătoare și prize
conectate, în funcție de dorințe și buget.

ÎNTRERUPĂTOR PRINCIPAL FĂRĂ FIR ACASĂ/PLECAT
Când pleci de acasă, stingi luminile, cobori toate storurile și
oprești electrocasnice selectate dintr-o singură atingere.

Valena™Life/AllurewithNETATMO
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INVESTIȚIE MICĂ
Locuințele conectate nu au fost niciodată atât de accesibile
ca până acum.
Pachetul de bază și fiecare produs sau pachet suplimentar
poate fi cumpărat separat și integrat ușor.
Valena™ Life/Allure with Netatmo lucrează cu cele mai
mari branduri și platforme - precum Apple HomeKit,
Google Home, Amazon Echo, Somfy, Bubendorff, Netatmo
sau IFTTT - permițând adăugarea de produse de la terți în
sistem pentru sporirea și mai mult a funcționalităților pe
care le oferă.

SĂ TE
NGI

NOMIILE
BANCĂ

Kw/
oră

ECONOMII MARI
Îmbunătățești confortul și faci economie la curent. Aplicația Home + Control
permite vizualizarea consumului la un nivel ridicat de detaliere: la momentul
respectiv sau în timp; pentru o anumită lumină sau un anumit aparat sau pentru
toate laolaltă. Acest nivel de detaliere poate ajuta la optimizarea economiei la
curentul electric.

HOME + CONTROL
Urmărești ușor consumul și
primești notificări cu orice
anomalii.

Valena™Life/AllurewithNETATMO
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ÎMI ÎNCEP ZIUA

Scenariu
cotidian 1

TREZIRE

Dormitoare, camera de zi, sufragerie,
bucătărie... Toate storurile selectate se ridică
simultan.

20°

Pornește
televizorul.

TREZIREA!
SUS

12°

10°

13°

10°

Atinge

ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ FIR PENTRU
TREZIRE/SOMN

Lansezi scenariul de trezire dintr-o singură
atingere a întrerupătorului fără fir.
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TERMOSTAT LEGRAND® SMARTHER

Zi și noapte, cameră cu cameră, temperatura se
reglează în funcție de scenarii.

Treci pe modul de zi fără să te dai jos din pat.
La trezire, pur și simplu apeși întrerupătorul de Trezire ca să lansezi senariul
de viață de dimineață pe care l-ai setat.

Termostatul se reglează la 19°.

20°

Pornesc știrile de
dimineață.

SUS
SUS

ÎNTRERUPĂTOR CONECTAT PENTRU
STORURI

Vezi cum toate storurile se ridică automat. Sau
comanzi ridicarea și coborârea fiecărui stor din
întrerupătoarele individuale.

PORNITA

PRIZĂ CONECTATĂ

Televizorul și radioul pornesc în fiecare
dimineață la micul dejun.

Valena™Life/AllurewithNETATMO

13

Scenariu
cotidian 2

PLECARE

Se încuie ușa. Toate luminile
se sting.

PLEC DE ACASĂ

SA MERGEM!

20°

Se închide televizorul, pornește
camera web.
Coboară storurile de la parter.

Atinge

ÎNTRERUPĂTOR PRINCIPAL FĂRĂ FIR
ACASĂ/PLECAT

Lansezi scenariul de plecare de acasă dintr-o singură
atingere a întrerupătorului fără fir. Toate luminile se
sting...
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CAMERĂ NETATMO DE
INTERIOR

Camera video de supraveghere
intră în funcțiune, gata să te
alerteze pentru orice intruziune.

Comanzi casa dintr-o singură atingere.
Când pleci de acasă, o singură atingere pe întrerupătorul principal fără fir Valena™ Life/Allure with Netatmo
lansează scenariul. Poate fi activat și vocal sau din vârful degetelor, cu o tabletă sau telefon mobil.

Termostatul se reglează la 17°.

20°

Se închide radioul.

JOS
JOS
OPRIT

TERMOSTAT LEGRAND®
SMARTHER
Când toți sunt plecați de
acasă, termostatul reglează
temperatura la 17°. Este
mai bine așa pentru factura
de curent electric și pentru
planetă.

ÎNTRERUPĂTOR CONECTAT
PENTRU STORURI

Coboară toate storurile de la parter.
Casa este protejată.

PRIZĂ CONECTATĂ

Televizor, radio, calculator...
Aparatele electronice se opresc,
în așteptarea revenirii tale
acasă.

Valena™Life/AllurewithNETATMO
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CONFORT PENTRU
FAMILIE

Scenariu
cotidian 3

GRIJĂ

Controlezi luminile sau electrocasnicele
prin comenzi vocale, cu Siri, Google
Assistant sau Amazon Alexa.

PORNITA

PORNITA

"OK GOOGLE, TURN ON
THE READING LIGHT"

"OK GOOGLE, TURN ON THE
LIVING ROOM LIGHT"

Vorbește
CAMERĂ NETATMO DE INTERIOR

Verifici pe telefonul mobil dacă cei mici își fac
temele.
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PORNITA

Departe de un întrerupător sau departe de
casă nu înseamnă că nu mai deții controlul.
Siri, Alexa, Google Assistant sau aplicația Home + Control îți permit să
gestionezi toate luminile, storurile și electrocasnicele.

La serviciu, urmărești pe telefonul
mobil cum își fac cei mici temele.

Glisează
ÎNTRERUPĂTOR CONECTAT
PENTRU STORURI
Poți controla fiecare stor din
voce sau din întrerupătoarele
individuale aferente.

ÎNTRERUPĂTOR CONECTAT
PENTRU ILUMINAT (CU
OPȚIUNE DE VARIATOR)

Poți controla luminile local, din
voce, sau de la distanță, de pe
telefonul mobil, tabletă sau laptop.

APLICAȚIE HOME + CONTROL
Monitorizezi casa pe telefonul mobil.

Cu o sursă variabilă, poți alege
opțiunea de variere a intensității
din aplicația HOME + CONTROL.

Valena™Life/AllurewithNETATMO
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Scenariu
cotidian 4

ÎN
SIGURANȚĂ

SUNT DEPARTE, DAR
TOT CONECTAT

O pană de curent scoate
frigiderul din funcțiune.

20°

OPRIT

PRIZĂ CONECTATĂ

Cu priza conectată, primești notificări pentru orice
anomalii.

18
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Primești notificări pentru
orice anomalii.

Chiar și când nu ești acasă, Valena™ Life/Allure with Netatmo
are grijă de casa ta.
Dacă apare vreo problemă, să zicem o pană de curent sau supraconsum, primești imediat notificări pe
telefonul mobil. Și ești primul/prima care știe dacă cineva ajunge acasă mai devreme.

Fiul tău vine de la școală
mai devreme decât de
obicei.

20°

Primești notificări pe telefonul
mobil pentru orice activitate
neobișnuită.

PRIZĂ CONECTATĂ

Acestă priză conectată te informează despre
orice consum neobișnuit, cum ar fi dacă fiul are
calculatorul deschis în camera lui când de fapt ar
trebui să fie la școală.

Valena™Life/AllurewithNETATMO
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CASA MEA PUR ȘI SIMPLU
CONECTATĂ
1
ÎMI CONECTEZ PRIMA ÎNCĂPERE
CU PACHETUL DE BAZĂ.

„Îmi conectez
instalația
și prima
priză este
conectată”.

„Dintr-o atingere,
trimit toată casa la
somn.”

„Ridic și cobor
storurile”.

„Controlez
luminile”.

CONTROLER CU
PRIZĂ CONECTATĂ

ÎNTRERUPĂTOR PRINCIPAL
FĂRĂ FIR ACASĂ/PLECAT

PACHET DE BAZĂ

20
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ÎNTRERUPĂTOR
CONECTAT PENTRU
ILUMINAT
(CU OPȚIUNE DE
VARIATOR)

ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ
FIR PENTRU ILUMINAT

ÎNTRERUPĂTOR CONECTAT
PENTRU STORURI

Valena™ Life/Allure with Netatmo se potrivește cu toate locuințele,
vechi și noi.
Un sistem modular și evolutiv adaptat nevoilor tale.

2

3

ÎMI EXTIND INSTALAȚIA CU PACHETUL DE

ÎMI CONTROLEZ

EXTENSIE ȘI PACHETELE INDIVIDUALE...

CASA CONECTATĂ...

… cu un
întrerupător,
o comandă fără fir
sau un întrerupător
conectat,
„La ora de culcare,
îmi trimit toată casa la
somn dintr-o atingere
(storuri, lumini)”.

ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ FIR
PENTRU TREZIRE/SOMN

… de pe telefonul
mobil,

„Îmi monitorizez
electrocasnicele”.

ÎNTRERUPĂTOR
CONECTAT PENTRU
ILUMINAT
(CU OPȚIUNE DE
VARIATOR)

ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ FIR
PENTRU ILUMINAT

de acasă sau departe
de casă

PRIZĂ CONECTATĂ

… vocal,
cu un asistent vocal
(Alexa, Siri sau Google
Assistant).

PACHET DE EXTENSIE

Valena™Life/AllurewithNETATMO
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TOATE CELE NECESARE PENTRU O
PACHET DE BAZĂ
CONTROLER CU PRIZĂ
CONECTATĂ

ÎNTRERUPĂTOR PRINCIPAL FĂRĂ
FIR ACASĂ/PLECAT

se conectează la routerul de Internet prin
Wi-Fi, ca să poți controla local luminile,
electrocasnicele și storurile sau de la
distanță, de pe telefonul mobil, folosind
un asistent de comenzi vocale. Practic
și estetic, cablat și disponibil ca priză
tradițională.

PRODUSE CABLATE SUPLIMENTARE

permite aprinderea și stingerea luminilor
și activarea și dezactivarea prizelor
conectate. De exemplu, ca să creezi
scenarii pentru când vii sau pleci de
acasă.

ÎNTRERUPĂTOR CONECTAT PENTRU ILUMINAT (CU
OPȚIUNE DE VARIATOR)

înlocuiește un întrerupător tradițional. Permite comanda directă
sau de la distanță, de pe telefonul mobil și cu asistent vocal,
a oricărui tip de sarcină, de la 5 până la 300 W, inclusiv LEDuri. Poți alege opțiunea de variator din aplicație, dacă ai surse
variabile. Poți decide dacă vrei să activezi lumina de poziție
opțională de pe întrerupător.

PRODUSE FĂRĂ FIR SUPLIMENTARE
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ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ FIR PENTRU ILUMINAT

permite adăugarea unui punct de comandă fără cablare sau
stricarea pereților. Extra-plat și îngropat, poate fi repoziționat
oricând. Controlează luminile și prizele conectate.

O LOCUINȚĂ CONECTATĂ
APLICAȚIE HOME + CONTROL.
Gratuită și intuitivă, aplicația Home +
Control îți permite să personalizezi
scenariile cotidiene.

ÎNTRERUPĂTOR CONECTAT
PENTRU STORURI

PRIZĂ CONECTATĂ 16A

ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ FIR PENTRU
STORURI

ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ FIR PENTRU
TREZIRE/SOMN

înlocuiește un întrerupător tradițional de
storuri (oprire electronică sau mecanică)
și permite comanda directă sau de la
distanță a storurilor, de pe telefonul
mobil sau cu asistentul vocal.

face posibilă crearea unei comenzi de
centralizare a storurilor, fără cablaje și
fără stricarea pereților.
Extra-plat și îngropat, poate fi
repoziționat oricând.

înlocuiește o priză tradițională și permite
comanda la distanță a aparatelor electrice,
urmărirea consumului și trimite notificări
prin aplicația Home + Control în cazul unui
eveniment anormal.

permite personalizarea scenariilor la
răsăritul și apusul soarelui. Ridici storurile,
aprinzi luminile, dai drumul la radio sau la
televizor, reglezi temperatura - toate dintr-un
buton.

MICROMODUL CONECTAT
PENTRU ILUMINAT

permite crearea unui punct nou de
comandă fără lucrări suplimentare.
Pur și simplu instalezi micromodulul
în aproprierea sursei și asociezi un
întrerupător fără fir de lumină.

TOATE PRODUSELE SUNT
DISPONIBILE ÎN VALENATM LIFE
ȘI VALENATM ALLURE.

Valena™Life/AllurewithNETATMO
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BUCURĂ-TE DE O LOCUINȚĂ CONE
CREEAZĂ REȚEAUA
PASUL 1:

ALIMENTEAZĂ CONTROLERUL CU PRIZĂ CONECTATĂ ȘI
ÎNTRERUPĂTOARELE ȘI PRIZELE CABLATE
Dezactivează disjunctorul principal. După ce ai instalat controlerul cu priză
conectată și întrerupătoarele și prizele cablate, restabilește alimentarea electrică.

PASUL 2:

PORNEȘTE ÎNTRERUPĂTORUL PRINCIPAL FĂRĂ FIR
Scoate banda de protecție a bateriei
ca să alimentezi comanda fără fir
generală.

Apasă scurt în centrul întrerupătorului
principal ca să îl activezi.

> LED-urile de pe produse sunt aprinse pe roșu.

> LED-ul se aprinde intermitent pe verde și apoi se stinge.
> LED-ul controlerului cu priză conectată se stinge.

ASOCIAZĂ COMENZILE FĂRĂ FIR
PASUL 4:

ACTIVEAZĂ COMENZILE FĂRĂ FIR
Scoate banda de protecție de pe fiecare comandă fără fir.

Apasă scurt fiecare comandă fără fir ca să le activezi.

> Indicatorul luminos se aprinde intermitent pe verde și apoi se stinge.

24
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ECTATĂ ÎN 5 MINUTE
PASUL 3:

CONFIGUREAZĂ ÎNTRERUPĂTOARELE ȘI PRIZELE
CABLATE

UN SINGUR BUTON; TOATE SUNT CONECTATE!

Apasă în centrul întrerupătorului principal fără fir până ce indicatorul luminos se
aprinde scurt pe verde, apoi ridică degetul.

> Indicatoarele luminoase ale produselor se aprind, unul după altul, pe verde constant.

PASUL 5:

> Indicatoarele luminoase de pe ambele produse se aprind intermitent pe albastru,
rămân aprinse constant pe albastru pentru puțin timp și apoi rămân pe verde.

PASUL 6:

ASOCIAZĂ ÎNTRERUPĂTOARELE FĂRĂ FIR

CA SĂ FINALIZEZI INSTALAREA

Ține degetul în centrul întrerupătorului și atinge succesiv de 3 ori întrerupătorul
conectat cablat pe care vrei să îl asociezi comenzii.

Apasă scurt în centrul comenzii fără fir generale.

LED-urile de pe cele 2 produse se aprind intermitent pe albastru și apoi se aprind
pe albastru constant. Indicatorul luminos de pe comanda fără fir se stinge și cel de
pe întrerupătorul conectat devine verde.

> Toate indicatoarele luminoase de pe produse se sting.

Valena™Life/AllurewithNETATMO
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VALENA LIFE
TM

ETERNUL CLASIC
Simplu. Discret. Finisaje care se vor
potrivi perfect cu interiorul locuinței
tale.

ALB

ALB CU INSERȚIE CROM

IVOAR

CUPRU

LEMN DESCHIS

INOX

LINK

TERACOTĂ

ADRIA

CU ADEVĂRAT CONTEMPORAN
O colecție modernă și rafinată, care
îmbină perfect elementele naturale
cu cele tehnologice, de la cele
mai îndrăznețe, până la cele mai
discrete.

ÎNDRĂZNEȚ ȘI EXPRESIV
Îndrăznește! Creativitatea și culorile
vibrante adaugă o dimensiune
superioară vieții tale. Lasă-te sedus
de imaginație!

26

Valena™Life/AllurewithNETATMO

IVOAR CU INSERȚIE AURIE

ALB PERLAT

ALUMINIU

LEMN ÎNCHIS

LIME

IVOAR REGAL

ALB REGAL
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VALENA ALLURE
TM

SOFISTICAT
Forma clasică se extinde dincolo de tendințele
trecătoare. Un aspect minimalist, cu un strop de
mister. Frumusețea o identifici în fiecare detaliu

ALB OGLINDĂ

ALB

ALB ZEN

FLORA

VIOLET BAROC

CROM NARCIS

CURAJOS

Alege să ieși în evidență. Designul remarcabil
captează atenția. Găsește finisajul care te
reprezintă.

NATURAL
Un design cu adevărat modern este capabil să fie
totodată simplu și cutezător. Adaugă o atingere
rafinată și surprinzătoare casei tale cu materiale
autentice precum metalul, sticla, pielea...

NUC
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MARMURĂ

CARBON

IVOAR

ALB PERLAT

ALUMINIU

NEGRU BAROC

WIRES

AURIU NARCIS

PIELE

NEGRU MAT

NICHEL DESCHIS

STICLĂ ALBĂ

NICHEL ÎNCHIS

IVOAR ZEN

STICLĂ NEAGRĂ
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www.legrand.com
www.facebook.com/legrand
twitter.com/Legrand_news
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