
#Pentru o viață împlinită împreună

Trăim împreună experiența 
unei locuințe conectate
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Ca să ne adaptăm locuințele la stilul 
nostru de viață: în 2020 50% 

din interacțiunile prin Internet sunt 
realizate prin comenzi vocale**

Ca să te bucuri de o 
experiență de utilizator 

perfectă cu soluții simple 
de utilizare și instalare Deoarece respectul pentru 

confidențialitate este o 
valoare fundamentală pentru 

Legrand
* Sursa: Extrapolat din datele cuprinse în GSMA INTELLIGENCE, 2017
** Sursa: Raportul Voce 2017 de VoiceLabs

De ce să îți transformi locuința
într-o locuință conectată?
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Ca să fii conectat la 
locuința ta oriunde te-ai afla și 

să beneficiezi de interoperabilitatea 
dispozitivelor conectate pe care le 
folosim în viața noastră cotidiană 
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Pentru că 85% 
din europeni dețin un 

smartphone*

Eliot este programul pentru dispozitive conectate Legrand, creat 
pentru implementarea opțiunii de comunicare în produsele și 
serviciile Legrand ori de câte ori IoT poate îmbunătăți experiența 
de utilizator.
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Controlul de la distanță al casei tale este acum o realitate. În 2020, am 
ajuns la 50 de miliarde de dispozitive conectate instalate peste tot în 
lume**. Legrand este în acord cu dorințele tale și inovațiile noastre îți 
oferă soluții tot mai simple, intuitive... și conectate. Netatmo, care s-a 
alăturat de curând Grupului Legrand, oferă noi oportunități pentru o 
locuință mai sigură, mai confortabilă și mai inteligentă.
De aceea, Netatmo și Legrand au colaborat pentru dezvoltarea mai 
multor soluții de control al locuințelor conectate, cum ar fi Valena™  
Life/Allure with Netatmo.
Dacă dorești să afli mai multe despre evoluția soluțiilor noastre 
conectate, vizitează pagina noastră de internet.

*    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
**  Sursa CISCO, IBSG

Locuința ta poate fi conectată cu 
ușurință cu ajutorul Legrand și 
Netatmo*
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APLICAȚIA

Home + Control este o aplicație intuitivă dezvoltată în colaborare 
de Legrand și Netatmo pentru controlul instalațiilor conectate 
Valena™ Life/Allure with Netatmo, Living Light with Netatmo sau 
Living Now™ with Netatmo. Aceasta îți permite să controlezi de la 
distanță iluminatul, storurile cu fir sau cu radio comandă, instalația 
de încălzire și aparatele electrocasnice. 
Cu Home + Control, îți poți personaliza scenariile cotidiene 
prestabilite, poți monitoriza consumul și poți primi notificări în cazul 
întreruperii curentului. Aplicația este gratuită și este disponibilă în 
App Store și Google Play. 

Oriunde te-ai afla, controlează-ți
locuința conectată și primește notificări

GET IT ON
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Definește-ți și personalizează-ți programul. Creează-ți propriile 
scenarii activând simultan o serie de funcții.
„Atunci când plec de acasă, activez scenariul Away personalizat 
după nevoile mele. Toate luminile se sting, storurile selectate se 
închid iar prizele de curent sunt comutate în standby”.

SCENARII

În viața ta de zi cu zi, personalizează-ți 
scenariile cotidiene și stai liniștit 
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COMANDĂ
VOCALĂ

Locuința ta îți îndeplinește dorințele. Controlează-ți 
instalația prin voce, cu ajutorul asistentului vocal pe care 
îl dorești cu sau fără un difuzor conectat. Poți să controlezi 
luminile, aparatele electrocasnice, sistemul de încălzire și 
storurile.

Works with

E suficient să ceri și locuința ta  
îți va îndeplini dorințele
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Controlează-ți întrerupătoarele și prizele de curent cu ajutorul 
întrerupătoarelor fără fir.
Aceste întrerupătoare ultra-subțiri pot fi repoziționate cu ajutorul 
benzii adezive. Poți adăuga un punct de control oriunde îți dorești fără 
să fie nevoie să instalezi vreun fir.
„Îmi reorganizez camera și pot muta întrerupătoarele după nevoile 
mele”.

Mută întrerupătoarele fără fir
oriunde îți dorești 

ÎNTRERUPĂTOARE
FĂRĂ FIR
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V

Descoperă soluțiile care  
îți fac viața mai ușoară

MAI MULT
CONFORT

SIMTE-TE ÎN 
SIGURANȚĂ

DESCHIDERE

ADAPTEAZĂ-ȚI SISTEMUL DE 
ÎNCĂLZIRE LA RUTINA TA ZILNICĂ
P. 8

DESCHIDE ȘI ÎNCHIDE
STORURILE UȘOR

CU O SIMPLĂ COMANDĂ VOCALĂ
P. 10

MODERNIZEAZĂ-ȚI INSTALAȚIA DE 
ILUMINAT LA VERSIUNEA CONECTATĂ  
P. 12

DACĂ SE DECLANȘEAZĂ O ALARMĂ,  
EȘTI ALERTAT ORIUNDE TE-AI AFLA
P. 14

CONTROL 
REVOLUȚIONAR
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V

BUN VENIT

INFORMAȚIE

SUPRAVEGHEAZĂ 
ÎNDEAPROAPE

ÎNTÂMPINĂ-ȚI VIZITATORII 
CHIAR ȘI CÂND NU EȘTI ACASĂ
P. 16

ȚINE-ȚI LOCUINȚA SUB 
OBSERVAȚIE ȘI FII LINIȘTIT

P. 18

RĂMÂI INFORMAT ȘI 
MONITORIZEAZĂ-ȚI 

CONSUMUL
P. 20 

V

Descoperă 
toate soluțiile 
conectate pe care 
le poți instala 
cu cea mai 
mare ușurință, 
accesând pagina 
noastră de 
internet.

Locuința ta conectată în cel mai simplu mod 

Cu produsele Legrand și Netatmo, poți fi liniștit. Locuința ta devine un loc de relaxare, o 
veritabilă prelungire a ta și a familiei tale, pe scurt „acasă”.
Fie că e vorba de lumini, de sistemul tău de încălzire, de detectorul de fum, de sistemul de 
videointerfonie sau de camerele tale de supraveghere, preia controlul locuinței tale simplu și 
intuitiv.
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Ieșire de cablu conectată de 3000 W
Ieșirea cablului funcționează în modul ON/OFF pentru 
radiatoare fără fir pilot sau pentru controlul aparatelor 
electrocasnice.

Poate fi controlată cu ajutorul unui întrerupător fără fir.

Ieșirea cablului este compatibilă cu radiatoare electrice cu fir 
pilot cu 4/6 comenzi.

De asemenea, îți permite să monitorizezi consumul produsului 
și protejează circuitul împotriva suprasarcinilor.

MAI MULT
CONFORT

LOCUINȚA TA ESTE ECHIPATĂ CU ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ?
Ieșirea de cablu conectată este instalată în locul unei ieșiri existente.

Află mai multe 
informații despre 
produs scanând 
acest cod.



9

Capete termostatate inteligente 
- pachet pentru sistemul 
centralizat de încălzire(2)

Controlează temperatura 
apartamentului tău conectat la 

sistemul centralizat de încălzire. 
Încălzește-ți locuința la temperatura 

optimă, acolo și atunci când ai nevoie, 
cu ajutorul funcției de planificare a 

încălzirii pentru fiecare cameră.

Pot crea programe care să se potrivească stilului meu de viață și 
pot controla instalația de încălzire de la distanță cu aplicația Home 

+ Control.(1)

Pot controla instalația de încălzire prin comandă vocală cu ajutorul 
asistenților vocali.

Termostatul inteligent 
Netatmo (2)

Poate fi utilizat pentru economii de 
energie fără compromisuri legate 
de confortul tău. Încălzește-ți 
locuința la temperatura optimă 
și doar atunci când ai nevoie cu 
ajutorul funcției de programare a 
încălzirii.

Indiferent ce tip de instalație de încălzire ai, o poți controla de la distanță cu 
ajutorul aplicației Home+Control (1) sau prin asistentul vocal.

ADAPTEAZĂ-ȚI INSTALAȚIA DE 
ÎNCĂLZIRE LA RUTINA TA ZILNICĂ

LOCUINȚA TA ESTE ECHIPATĂ CU O CENTRALĂ TERMICĂ SAU ESTE RACORDATĂ LA 
SISTEMUL CENTRALIZAT DE TERMOFICARE?
Compatibil cu majoritatea centralelor (pe gaz, ulei, lemn...), pompe de căldură și radiatoare cu 
apă caldă. Instalare rapidă, cu fir sau fără.

 (1) Dacă pachetul de bază 
a fost instalat în locuință.

(2) Poate fi combinat cu Capetele termostate inteligente adiționale pentru a controla 
temperatura individual în fiecare încăpere, în orice moment.
Compatibil și cu Aplicația Netatmo Energy.

Works with
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Micromodul pentru storuri
Transformă un stor electric într-unul 
conectat, fără cablare suplimentară. 
Poți controla astfel storurile de la 
întrerupătorul fără fir.

Întrerupător fără fir pentru storuri 
Pentru centralizarea controlului storurilor 
fără instalarea firelor și fără deteriorarea 
pereților.      

Întrerupător conectat pentru 
storuri
Pentru toate tipurile de motoare cu opritor 
electronic sau mecanic.

LOCUINȚA TA ESTE ECHIPATĂ CU STORURI CU FIR?

Ultra-subțire 
Poate fi poziționat și mutat oriunde îți 
dorești datorită benzilor adezive cu care 
este prevăzut.

DESCHIDERE
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Modul de conectare iDiamant with Netatmo
Pentru controlul storurilor compatibile cu radio comanda Bubendorff.
Se conectează la o priză de curent.
Pentru controlul storurilor cu radio comandă în aplicația Home + 
Control iDiamant with Netatmo este compatibil cu Siri de la Apple.

Router Somfy TaHoma sau Connexoon
Pentru controlul storurilor cu radio comandă cu motorizare Somfy 
din aplicația Home + Control și asocierea acestora cu comenzile 
Valena™ Life/Allure with Netatmo pentru controlul scenariilor 
cotidiene. Pachetul de bază și routerul TaHoma sau Connexoon 
trebuie instalate astfel încât să permită controlul produselor din 
gama Valena™ Life/Allure with Netatmo și crearea scenariilor.

LOCUINȚA TA ESTE ECHIPATĂ CU STORURI CU RADIO COMANDĂ?

Pot controla cu ușurință deschiderea 
și închiderea storurilor mele de  
pe telefonul mobil cu aplicația  

Home + Control.(1)

Indiferent ce tip de storuri deții, cu fir sau cu radio comandă, le poți controla prin comanda 
vocală cu ajutorul asistenților vocali sau cu ajutorul aplicației Home + Control. Poți să îți 
personalizezi programele și scenariile Acasă/Plecat sau Trezire/Somn, combinând controlul 
storurilor cu gestionarea sistemului de iluminat, a încălzirii și a aparatelor electrocasnice în 
aplicația Home + Control.(1)

DESCHIDE ȘI ÎNCHIDE  
STORURILE UȘOR CU O SIMPLĂ 
COMANDĂ VOCALĂ

Google Home
Compatibil cu

Google Assistant

Apple HomePod
Compatibil cu

Asistentul vocal
Siri de la Apple

 (1) Dacă pachetul de bază 
a fost instalat în locuință.
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Micromodul pentru 
iluminat
Pentru instalarea într-o doză 
DCL aproape de un corp de 
iluminat. Poate  
fi controlat de la un  
întrerupător conectat sau 
de la unul sau mai multe 
întrerupătoare fără fir.
Poate conecta o sursă de 
lumină sau poate adăuga  
un punct de lumină fără  
necesitatea instalării firelor.

Priza DCL Modul’up  
with Netatmo
Instalarea este mai ușoară 
datorită cablajului rapid și 
sigur la doza 100% etanșă 
Modul’up pentru tavane 
suspendate. Permite 
conectarea și controlul unei 
surse de lumină de la unul 
sau mai multe întrerupătoare 
fără fir.

CONTROL 
REVOLUȚIONAR

DOREȘTI CA SISTEMUL TĂU DE ILUMINAT SĂ FIE UNUL CONECTAT?

CONSTRUCȚE NOUĂ RENOVARE
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Indiferent de tipul instalației tale de iluminat, o poți conecta înlocuind comenzile existente cu 
întrerupătoare conectate cu opțiune de reglare a intensității sau adăugând întrerupătoare fără 
fir: creează un întrerupător cap scară, centralizează controlul iluminatului.
De asemenea, ai opțiunea de a integra gestionarea iluminării în programe (simularea prezenței) 
și scenarii cotidiene împreună cu alte produse din locuința ta, cum ar fi storurile și instalația de 
încălzire, pentru a-ți ușura viața.

MODERNIZEAZĂ-ȚI INSTALAȚIA 
DE ILUMINAT LA VERSIUNEA 
CONECTATĂ  

Întrerupător mecanic 
standard
Indiferent din ce gamă 
de aparataj face parte, 
întrerupătorul tău poate fi 
conectat păstrându-și în 
același timp aspectul care îți 
place.

Transmițător ON/OFF pentru 
întrerupător sau buton cu 
revenire
Dacă dorești să îți transformi 
întrerupătorul într-un 
întrerupător fără fir pentru o 
instalație conectată.
Pentru instalare în doza 
încastrată a întrerupătorului tău, 
în spatele mecanismului.

VREI SĂ TRANSFORMI UN ÎNTRERUPĂTOR 
EXISTENT ÎNTR-O VERSIUNE CONECTATĂ?

VREI SĂ ADAUGI
ÎNTRERUPĂTOARE FĂRĂ FIR?

Pot să aprind și să sting luminile sau să le reglez 
intensitatea în fiecare încăpere sau în toată casa de pe 
telefonul meu mobil din aplicația Home + Control.(1)

Pot controla instalația de iluminat prin comandă vocală 
cu ajutorul asistentului vocal.

Senzor de mișcare fără fir
Poate controla unul sau mai multe 
întrerupătoare cu fir.
Ideal pentru adăugarea unui punct de 
control într-un loc greu de accesat, fie 
interior fie exterior (IP 44).

Întrerupător fără fir dublu
Poate fi utilizat pentru a adăuga un punct de 
control fără să fie necesară instalarea firelor, 
și pentru a controla două circuite conectate 
de iluminat și prize.

Poate fi poziționat și mutat oriunde 
îți dorești datorită benzilor adezive 
cu care este prevăzut.

+

 (1) Dacă pachetul de bază 
a fost instalat în locuință.

Works with
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Detectorul inteligent de fum Netatmo
Detectorul inteligent de fum Netatmo care îți 
trimite o notificare pe smartphone atunci când se 
declanșează alarma. Instalare rapidă și fără fir, pe 
tavanul de pe casa scării și în fiecare dormitor din 
casă. Puterea bateriei în standby: 10 ani*.

SIMTE-TE ÎN 
SIGURANȚĂ

VREI SĂ INSTALEZI UN DETECTOR INTELIGENT DE FUM ÎN CASA TA?
Senzorul inteligent de fum Netatmo este prevăzut cu funcția de auto-verificare pentru a confirma 
buna funcționare. Dacă identifică o problemă, îți trimite o notificare pe smartphone.

*Durată de viață pentru utilizare tipică. Durata de viață a bateriei poate varia în funcție de utilizarea Alarmei inteligente de fum.
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Indiferent dacă ești acasă sau plecat, dacă se detectează 
prezența fumului ești alertat imediat printr-o alarmă de 
85 dB și un mesaj de notificare. Primești alertele în timp 
real pe smartphone-ul tău și al membrilor familiei.

DACĂ SE DECLANȘEAZĂ O 
ALARMĂ, EȘTI INFORMAT ORIUNDE 
TE-AI AFLA

Primește alerte în timp real, dezactivează alarma în 
cazul producerii unui incident pe care îl controlezi, 

caută rapoartele de auto-verificare și primește 
avertismente privind nivelul bateriei direct pe telefonul 

tău prin aplicația Netatmo Security.

Funcție de  
auto-verificare
Verifică automat bateria, 
senzorul de fum și 
conexiunea Wi-Fi, ca 
să beneficiezi de un 
detector care este tot 
timpul operațional.

Works with
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Kitul de acces video Classe 300X conectat
Poți să îți vezi vizitatorii și să vorbești cu ei.  
Ecran tactil ultra-subțire de 7” cu memorie a imaginii. 
Instalare cu montaj aparent. Poți gestiona o serie de 
funcții de pe smartphone-ul tău cu ajutorul aplicației 
Door Entry pentru Classe300X:
poți să suni acasă, poți să răspunzi la ușă indiferent unde 
te afli în  lume, poți deschide poarta/ușa și poți aprinde 
lumina sau uda grădina.
Disponibil și în versiunea de kit gata de instalare și în 
finisaj alb sau negru.
Compatibil cu camerele de supraveghere Netatmo.

BUN VENIT

VREI SĂ SALVEZI APELURILE PRIMITE CU AJUTORUL UNUI SISTEM DE ACCES  
VIDEO CONECTAT?
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Oriunde te-ai afla, poți păstra mereu legătura cu locuința ta, datorită kiturilor de 
sisteme acces Classe 100X și Classe 300X și a aplicațiilor Door Entry.
Astfel, smartphone-ul tău devine un sistem adițional virtual de acces prin 
intermediul căruia poți vorbi cu vizitatorii și poți deschide poarta/ușa de la distanță.
Ești în vacanță sau la muncă? Poți prelua apeluri video oriunde ai fi și poți deschide 
poarta/ușa, dacă dorești.

ÎNTÂMPINĂ-ȚI VIZITATORII CHIAR
ȘI CÂND NU EȘTI ACASĂ

Kitul de acces video Classe 100X conectat
Poți să îți vezi vizitatorii și să vorbești cu ei.
Ecran de 5”. Ideal pentru modernizarea sistemelor intercom 
vechi. Instalare cu montaj aparent.
Poți gestiona mai multe funcții direct de pe telefonul 
tău smartphone, folosind aplicația Door Entry pentru 
Classe100X: poți suna acasă, poți răspunde la ușă indiferent 
unde te afli în lume, poți deschide poarta/ușa și poți aprinde 
luminile sau uda grădina.  
Disponibil și în varianta de kit gata de instalare.

Pot să văd cine sună la ușă, pot să răspund la 
apel, să deschid poarta/ușa și să activez alte 
funcții din locuință cu Aplicațiile Door Entry.
Cu aplicația Classe300X Door Entry poți 
vedea ce e în casă și în jurul locuinței datorită 
camerelor de supraveghere Netatmo.

ÎȚI DOREȘTI UN SISTEM DE ACCES VIDEO CONECTAT CARE SĂ FIE SIMPLU ȘI INTUITIV?
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Cameră inteligentă  
de supraveghere de  

exterior Netatmo
Camera inteligentă de supraveghere 

de exterior îți permite să vezi ce se 
întâmplă în vecinătatea ușii tale de 

acces și să monitorizezi grădina 
în timp real. Aceasta poate face 

distincția între persoane, animale 
și mașini, și îți trimite mesaje de 

alertă în timp real dacă detectează 
o persoană sau un vehicul pe 

proprietatea ta, prin intermediul 
aplicației Netatmo Security. Sistemul 

de iluminat inteligent cu LED poate 
alunga vizitatorii nedoriți și îți poate 

lumina calea pe timp de noapte.

FII TOT TIMPUL ALERTAT ÎN LEGĂTURĂ CU CE SE ÎNTÂMPLĂ
PE PROPRIETATEA TA

SUPRAVEGHEAZĂ 
ÎNDEAPROAPE
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ȚINE-ȚI LOCUINȚA SUB 
OBSERVAȚIE ȘI STAI LINIȘTIT

Cameră inteligentă de supraveghere 
de interior Netatmo
Grație notificărilor inteligente, și cu 
aplicația Netatmo Security, camera ta de 
supraveghere de interior te alertează în 
timp real pe telefonul smartphone, dacă 
detectează vreun intrus pe proprietatea 
ta. Recunoașterea facială și funcția 
de „detectare a animalelor” înseamnă 
că aceasta poate face diferența între 
străini, membrii familiei și animale. 
Personalizează-ți notificările care contează 
pentru tine. Camera protejează intimitatea 
membrilor familiei tale, permițându-ți 
să dezactivezi notificările și înregistrările 
video cu aceștia.

Cu camerele de supraveghere inteligente Netatmo, poți să îți protejezi casa atât 
în interior cât și în exterior. Dacă un intrus pătrunde pe proprietatea ta, acestea 
te alertează imediat pe telefonul tău smartphone. Memoria video, toate funcțiile 
și actualizările sunt accesibile în orice moment, fără abonament. Poți să le 
asociezi cu sistemul de acces video și cu aplicația Door Entry prin intermediul 
postului interior de videointerfon.

Sunt informat în timp real și știu ce se 
întâmplă în interiorul și în exteriorul 
locuinței mele în orice moment, cu 
aplicația Netatmo Security. Unele funcții 
sunt disponibile în Aplicația Door Entry.

FII TOT TIMPUL ALERTAT ÎN LEGĂTURĂ CU CE SE ÎNTÂMPLĂ LA TINE ACASĂ

Door Entry

Security
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VREI SĂ MONITORIZEZI  
CONSUMUL UNUI PRODUS?

Modul de măsurare a 
consumului de energie
Trimite o notificare dacă pragul 
configurat este depășit. Pentru 
instalare în tabloul de distribuție. 
Funcționează doar cu aplicația 
Home + Control.

VREI SĂ MONITORIZEZI CONSUMUL  
TOTAL AL INSTALAȚIEI TALE?

Priză de curent Plexo conectată
Instalare cu montaj aparent, rezistentă la intemperii. Utilizată 
pentru controlul de la distanță al aparatelor electrocasnice. 
Poate fi asociată cu unul sau mai multe întrerupătoare fără fir 
pentru a crea o priză de curent cu întrerupător.

INFORMAȚIE
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Indiferent cu ce aparate electrocasnice este echipată locuința ta, poți vizualiza consumul 
lor general sau doar al unuia dintre ele în aplicația ta Home + Control. De asemenea, 
poți integra controlul prizelor de curent în scenariile cotidiene pentru a-ți face viața mai 
ușoară.

FII INFORMAT ȘI MONITORIZEAZĂ
CONSUMUL

Priză de curent conectată
Poate fi asociată cu unul sau mai multe 
întrerupătoare fără fir pentru a crea o 
priză de curent cu  întrerupător. Poate 
fi instalată în locul unei prize de curent 
existente.

Ieșire de cablu conectată 
Compatibilă cu fir pilot, ideală 
pentru radiatoare electrice. Poate 
fi controlată de la un întrerupător 
fără fir.

Priză de curent mobilă conectată 
Pentru controlul luminii și al aparatelor 
electrocasnice mici și mari conectate la 
o priză standard. Ideală pentru controlul 
corpurilor de iluminat.

Pot să citesc cu ușurință consumul instantaneu și consumul zilnic și cel 
lunar direct pe telefonul mobil prin Aplicația Home + Control.(1)

Pot să-mi folosesc vocea ca să pornesc sau să opresc un aparat 
electrocasnic alimentat de la o priză de curent conectată, prin intermediul 

asistentului vocal.

 (1) Dacă pachetul de bază a fost instalat în locuință.

Works with
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INTEROPERABILITATE

ASISTENȚI VOCALI
Pentru extinderea aplicațiilor dispozitivelor conectate din locuința ta, tot mai multe dintre produsele noastre sunt 
compatibile cu principalii asistenți vocali disponibili comercial.

UN SISTEM DESCHIS

Sistemele Valena™ Life/Allure with Netatmo, Living Light with Netatmo sau Living Now™ with Netatmo sunt 
deschise pentru toți jucătorii de pe piața sistemelor pentru locuințe conectate.

Leroy Merlin App Rexel App

iOS: Soluțiile Valena™ Life/Allure with Netatmo, Living Light with Netatmo sau Living Now™ with Netatmo pot fi utilizate pe dispozitive iPhone, iPad sau iPod touch cu 
sistem de operare iOS 9.0 sau mai recent. Pentru controlul acestui accesoriu compatibil cu HomeKit, se recomandă sistemul de operare iOS 9.0 sau o versiune mai 
recentă.
Pentru controlul acestui accesoriu HomeKit automat, din afara locuinței tale, trebuie să configurezi ca hub un Apple TV cu sistem tvOS 10.0 sau o versiune mai re-
centă sau un iPad cu iOS 10.0 sau o versiune mai recentă.
ANDROID: Android 5.0 este cerința minimă pentru accesul prin Google Play.
WEBAPP: PC & Mac
iPhone, iPod și iPad sunt mărci înregistrate ale Apple Inc, înregistrate în Statele Unite și în alte țări. HomeKit este o marcă comercială înregistrată Apple Inc. App 
Store este o marcă de servicii Apple Inc. Android, Google, Google Play și logo-ul Google Play logo sunt mărci comerciale Google LLC. Amazon, Alexa și logo-urile 
asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale filialelor acestora.

La Poste App

Works with

Camere inteligente de supraveghere de interior și de exterior Netatmo ✔ ✔

Detector inteligent de fum Netatmo ✔

Termostat inteligent Netatmo ✔ ✔ ✔

Capete termostate inteligente Netatmo ✔ ✔ ✔

Valena™ Life/Allure with Netatmo ✔ ✔ ✔

iDiamant with Netatmo ✔
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CLOUD ȘI ACCESUL LA
SOLUȚII CONECTATE

Cloud-ul Legrand găzduiește, gestionează și păstrează în 
siguranță toate datele necesare pentru accesarea soluțiilor 
conectate: 
• date de instalare și identități ale utilizatorilor
• date despre utilizare

Cloud-ul Legrand a fost dezvoltat ca parte a soluției 
Microsoft Azure, lider de piață în domeniul cloud: un sistem 
scalabil, cu o capacitate uriașă de creștere și noi experiențe 
de utilizator.

SECURITATEA DATELOR ȘI PROTECȚIA
CONFIDENȚIALITĂȚII

Cloud-ul Legrand garantează securitatea datelor și protecția 
confidențialității. Legrand respectă standardele de securitate 
unificate ISO 27001, care reprezintă punctul de referință în 
termeni de securitate a datelor.

Legrand implementează PIA-uri: Studii de Evaluare a 
Impactului Asupra Confidențialității.
Acestea implică o metodologie elaborată de Autoritatea 
Franceză pentru Protecția Datelor (CNIL), concepută să asigure 
respectarea confidențialității utilizatorilor printr-o abordare 
sistematică a modului de utilizare a datelor acestora.

Legrand garantează, totodată, că niciun intrus nu poate 
accesa sistemele IT pentru a fura, altera sau distruge datele. 
Companii de securitate informațională de încredere efectuează 
constant audituri de securitate și teste de penetrare.

•  Acceptând dreptul utilizatorilor de a fi șterși din baza 
de date

•  Consolidând procedurile pentru acordul consumatorilor

• Derulând proceduri PIA (vezi mai sus)

Legrand se angajează să respecte dispozițiile
GDPR(1)

Cloud-ul Legrand și  
securitatea datelor

(1) Regulamentul General pentru Protecția Datelor (GDPR): Regulamentele europene privind datele personale care au intrat în vigoare pe data de 25 mai 2018.
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Home + Control
LEGRAND

Home + Control
LEGRAND

Locuință conectată
pachet de bază pentru soluții conectate

Pentru controlul de la distanță al locuinței tale (iluminat, storuri și aparate electrocasnice) cu 
ajutorul telefoanelor smartphone din aplicația Home + Control și/sau comandă vocală (prin 
intermediul asistentului vocal) 
Trebuie comandat pentru orice instalație conectată
Poți completa pachetul de bază adăugând pachete de extensie sau produse individuale 
conectate, conexiune Wi-Fi 2.4 GHz necesară

Amb. Nr. Cat. Pachet de bază pentru soluții conectate
Pentru conectarea instalației tale
Include: 
- 1 priză Control conectată cu montaj încastrat 16 A 3680 W max. 
(cu protecție la suprasarcină) + 1 interfață. Compatibil cu orice 
aparat electrocasnic mic sau mare. Măsoară puterea instantanee 
și monitorizează consumul zilnic și lunar, în plus trimite notificări 
configurabile (defecțiuni, consum, etc.)
Conexiune prin terminale automate
Indicator LED aprins în timpul utilizării prizei de curent 
Livrat cu placă de 2 module și gheare de prindere. Poate fi 
instalată în locul unei prize existente într-o doză de 1 modul, cu 
adâncime de 40 mm
- 1 întrerupător principal fără fir Home/Away cu scenarii cotidiene 
presetate care pot fi personalizate în aplicația Home + Control. 
Livrat cu baterie CR2032 3 V pentru alimentare cu curent și 4 
autocolante detașabile pentru fixarea unității de control pe orice 
suprafață. Funcție LED cu indicarea nivelului scăzut al bateriei
Livrat complet cu suport, ramă și capace de protecție

Standard german
1 7 521 96  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 96  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 96  Aluminiu - Valena Life with Netatmo
1 7 525 96  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 96  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 96  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 96  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 96  Alb perlat - Valena Allure with Netatmo

Amb. Nr. Cat. Pachet de extensie conectat
Pentru crearea unui întrerupător wireless cap scară fără fir și 
controlul de la distanță al aparatelor electrice
Include: 
- 1 priză conectată de 16 A, 3680 W max. (protejată la 
suprasarcină). Compatibil cu orice aparat electrocasnic mic sau 
mare. Măsoară puterea instantanee și monitorizează consumul 
zilnic și lunar, în plus trimite notificări configurabile (defecțiuni, 
consum, etc.). Poate fi instalat în locul unei prize existente într-o 
doză de 1 modul, de 40 mm adâncime, livrată cu gheare și 
capace de protecție. Fixare cu șurub sau gheare. Conexiune prin 
terminale automate. Indicator LED aprins în timpul utilizării prizei 
de curent
- 1 întrerupător de lumină fără fir. Livrat cu baterie CR2032 3 V 
pentru alimentare cu curent și 4 autocolante detașabile pentru 
fixarea unității de control pe orice suprafață.
- 1 x 5-300 W întrerupător cu fir fără nul 230 V~ (cu opțiune de 
reglare a intensității). Pentru controlul local sau de la distanță al 
iluminării. Poate fi asociat cu unul sau mai multe comenzi fără fir. 
Compatibil cu toate sarcinile (se recomandă LED-uri cu reglare a 
intensității). Livrat cu compensator pentru lampă. Modul de reglare 
a intensității și indicatorul LED (funcții de indicare și localizare) pot 
fi activate din aplicația Home + Control 
Poate fi instalat în locul unui întrerupător existent, într-o doză 
cu montaj încastrat, de 40 mm adâncime. Fixare cu șurub sau 
gheare, livrat cu gheare și capace de protecție. Livrat complet cu 
suport și ramă 
Standard german

1 7 521 27  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 27  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 27  Aluminiu - Valena Life with Netatmo 

1 7 525 27  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 27  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 27  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 27  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 27  Alb perlat - Valena Allure with Netatmo

7 521 96

Locuință conectată
pachet de extensii pentru sisteme conectate

7 528 27

Pentru completarea instalației conectate, necesită instalarea prealabilă a unui pachet de 
bază pentru instalații conectate 
Produsele conectate pot fi adăugate la pachetul de extensie pentru sisteme conectate

Trebuie comandat pentru orice 
instalare conectată
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NSC-PRO NOC-PRO

NSA-PRO

Camerele inteligente de supraveghere Netatmo pot fi instalate independent și pot fi 
controlate prin aplicația dedicată Netatmo Security. Imaginile transmise de camerele 
Netatmo pot fi vizualizate și pe unitățile interioare din kiturile de acces Classe300X 
conectate sau în aplicația Door Entry pentru Classe300X. 

Nr. Cat. Camere inteligente de supraveghere
Funcționează cu aplicația Netatmo Security, unele funcții sunt compatibile și 
cu aplicația Legrand Door Entry pentru Classe300X. Pentru descărcarea și 
configurarea aplicațiilor Security și Door Entry ai nevoie de un smartphone sau 
de o tabletă cu sistem de operare: minim OS 10 sau minim Android 5.0
Fără abonamente sau costuri pentru utilizator, actualizări gratuite
Card micro SD de 8 GB inclus pentru stocarea locală sigură a înregistrărilor 
video (capacitate de până la 32 de GB)
Spațiu de stocare suplimentar disponibil prin utilizarea unui cont Dropbox sau 
a unui FTP personal
Compatibil cu Apple Homekit, Google Assistant (control vocal și scenarii 
conectate)
Cameră inteligentă de supraveghere de interior Full HD
Transmite imediat alerte pe smartphone dacă detectează un intrus, datorită 
funcției de recunoaștere facială
Poate face diferența între străini, membrii familiei și animale
Alertele pot fi personalizate în setările aplicației Netatmo Security
Protejează intimitatea cu opțiunea de dezactivare a înregistrărilor video cu 
familia ta 
Cameră full HD 1080p. Vedere nocturnă cu infraroșu
Unghi vizual: 130°
Conexiune:  Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) sau RJ 45 cu port Ethernet de 
10/100 Mbps
Dimensiuni: 45 x 45 x 155 mm 

NSC-PRO Include: 
- 1 cameră inteligentă de interior cu finisaj aluminiu/auriu
- 1 card micro SD de 8 GB (inclus în cameră)
- 1 cablu USB
- 1 alimentator cu adaptor
Cameră inteligentă de supraveghere de exterior Full HD
Trimite imediat alerte pe smartphone dacă detectează un intrus în perimetrul 
locuinței tale
Poate face diferența între oameni, animale și vehicule
Sistem de iluminat integrat inteligent cu senzor de mișcare
Alertele pot fi personalizate în setările aplicației Netatmo Security iar zonele de 
alertă pot fi selectate astfel încât să primești doar notificările utile
Rezistența la vreme rea: IPX6
Protecție UV
Instalare rapidă pentru înlocuirea unui corp de iluminat exterior
Cameră full HD de 1080p cu vedere de noapte cu infraroșu pe o  
distanță de până la 15 m  
Unghi vizual: 100°. Reflector LED 12 W inclus
Conexiune:  Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Dimensiuni: 50 x 110 x 200 mm 

NOC-PRO Include: 
- 1 cameră inteligentă de exterior cu finisaj aluminiu/negru
- 1 card micro SD de 8 GB (inclus în cameră)
- 1 kit de montaj (cu suport de montaj, cheie imbus și șuruburi)
- 1 capac de protecție

Nr. Cat. Detector de fum inteligent
Dacă detectează fum: se declanșează alarma și se trimite o notificare în timp 
real pe smartphone 
Echipat cu un senzor de fum optic (fotoelectric) și un indicator LED care 
informează utilizatorii cu privire la statusul dispozitivului 
Alarmă de 85 dB
Rază de acțiune medie: 50 m²
Auto-verificări periodice: 
- status senzor de fum
- status baterie 
- status conexiune Wi-Fi
Poți testa alarma sau o poți dezactiva de pe smartphone sau prin comenzi 
amplasate pe produs 
Detectează fumul și declanșează alarma chiar dacă conexiunea Wi-Fi nu a 
fost configurată (conexiunea Wi-Fi este necesară pentru a primi alerte pe un 
smartphone prin aplicația Netatmo Security)
Posibilitatea de programare a unor rapoarte lunare, bianuale sau anuale, în 
aplicație pentru a testa alarma
Trimite notificări atunci când nivelul bateriei este scăzut
2 x baterii integrate CR17450 - 3 V, de unică folosință, cu durată de viață de 
10 ani
Conectivitate: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) - Open/WEP/WPA/WPA-A personal
Bluetooth Low Energy (BLE) 
Pentru descărcarea și configurarea aplicației Security, este nevoie de un 
smartphone sau de o tabletă cu sistem de operare minim iOS 10 sau minim 
Android 5.0 cu tehnologie Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE) 
Compatibil cu Apple Homekit
Fixare pe tavan cu șuruburi
Doar pentru utilizare în interior 
Temperatura de funcționare: de la -10°C până la 65°C
Temperatura de depozitare: între - 20°C și 45°C
Dimensiuni: Ø 115 mm, adâncime 44 mm
Greutate: 218g

NSA-PRO-EU Include: 
- 1 detector de fum finisaj alb
- 1 kit de instalare

Detectoarele de fum inteligente Netatmo pot fi instalate independent și pot fi controlate prin 
aplicația proprie Security.

Locuință conectată
Camere inteligente de supraveghere Netatmo

Locuință conectată
Detectorul de fum inteligent Netatmo

Security Security
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Locuință conectată
Încălzire inteligentă Netatmo

NTH-PRO NVP-PRO

Energy

NAV-PRO

Verifică compatibilitatea pe:
https://check.netatmo.com

(1) Compatibilitate preconizată între Capetele Termostate Inteligente Netatmo și radiatoarele din Europa 
datorită celor 6 adaptoare incluse.

Nr. Cat. Termostat inteligent
Termostatul inteligent Netatmo împreună cu aplicația Energy sau Home + 
Control de la Legrand combină zilnic confortul cu economia de energie
Acesta poate fi controlat local, de la distanță sau prin comandă vocală (prin 
intermediul unui asistent vocal)
Compatibil cu aplicația Home + Control dacă este instalat kitul de bază 
Legrand
Necesită un router Wi-Fi și acces la Internet
Control:
- de la distanță, prin aplicația Netatmo Energy și Home + Control de la Legrand 
(minim iOS 9.0 pentru iPhone, iPad, iPod. minim Android 5.0)
- cu comandă vocală prin intermediul asistenților Apple Siri, Amazon Alexa sau 
Google Assistant
Compatibil cu toate tipurile de centrale termice rezidențiale (pe lemn, ulei sau 
gaz) și pompe de căldură, precum și cu majoritatea tipurilor de centrale termice
Proiectat de Starck
Ecran e-paper pentru lizibilitate optimă
Funcții:
- funcția Auto-Adapt ia în considerare temperatura de afară și izolația casei tale 
pentru a garanta temperatura selectată.
- Economisește mai mult cu programul de încălzire și cu modurile Absent și 
Protecție la îngheț
- Vizualizează istoricul și consultă raportul personalizat de economie de 
energie pentru a urmări și optimiza consumul de energie
Poate fi utilizat împreună cu capetele termostate inteligente adiționale Nr. Cat. 
NAV-PRO
Rază de acțiune de până la 100 m (868 MHz) 
Temperatură de măsurare: de la 0°C la 50°C, toleranță ± 0.1°C
Temperatură de referință: de la 5°C la 30°C, cu reglaje de ± 0.5°C 
Compatibil cu: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Securitate suportată: Open/WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP și AES)
Dimensiunile termostatului: 83 x 83 x 22 mm (adâncime 
46 mm cu suportul demontabil) 
Dimensiunile releului: 24 x 83 x 83 mm

NTH-PRO Include:  
- 1 termostat inteligent
- 1 releu
- 1 suport demontabil și 1 suport de perete
- 1 ramă de perete
- 1 adaptor pentru centrală
- 1 adaptor de alimentare
- benzi adezive în 4 culori  
- 3 baterii AAA
- 4 dibluri cu holșurub

Nr. Cat. Pachet de bază - Capete termostatate inteligente pentru sistemul 
centralizat de încălzire
Pentru utilizare în sistemele de încălzire colectivă sau centralizată.  
Pot înlocui capetele termostatate sau manuale existente.
Compatibil cu 90% din radiatoarele cu apă de pe piață(1) 
Capul termostat poate fi instalat orizontal sau vertical
Măsoară constant temperatura prin intermediul celor 2 senzori incorporați
Permite controlul debitului de apă și setarea precisă a temperaturii
Funcții: 
- Încălzește-ți locuința la temperatura optimă, acolo și atunci când ai nevoie, cu 
ajutorul funcției de planificare a încălzirii pentru fiecare cameră
- Economisește energie cu modurile Absent și Protecție la îngheț și cu funcția 
de Detectare Fereastră Deschisă
- Reglează capetele termostate inteligente de pe smartphone sau manual 
Dacă este necesar, poți utiliza comenzi manuale convenționale.
Temperatură de măsurare: De la 0°C la 50°C/± 0.5°C
Temperatură de referință: de la 5°C la 30°C, cu reglaje de ± 0.5°C
Dimensiuni cap termostat: Ø 58 mm, adâncime 80 mm (cu inel de fixare)
Dimensiunile releului: 24 x 83 x 83 mm

NVP-PRO Include: 
- 2 Capete termostate inteligente Netatmo
- 1 releu
- 10 adaptoare de radiator adecvate pentru majoritatea mărcilor de radiatoare 
cu apă cum ar fi Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc
- 2 x benzi adezive în 4 culori (galben, albastru, portocaliu, verde)
- 2 x 2 baterii AA 

Cap termostatat inteligent adițional
Funcționează doar cu Termostatul Inteligent Nr. Cat. NTH-PRO și pachetul de 
bază - Kitul de capete termostate inteligente Nr. Cat. NVP-PRO
Poate înlocui capetele termostate sau manuale existente și permite setarea 
temperaturii din fiecare încăpere în orice moment
Compatibil cu 90% din radiatoarele cu apă de pe piață(1) 
Capul termostat poate fi instalat orizontal sau vertical 
Măsoară constant temperatura prin intermediul celor 2 senzori incorporați 
Permite controlul debitului de apă și setarea precisă a temperaturii
Caracteristici și funcții identice cu pachetul de bază - capete termostate 
inteligente
Temperatură de măsurare: De la 0°C la 50°C/± 0.5°C
Temperatură de referință: de la 5°C la 30°C, cu reglaje de ± 0.5°C
Capetele termostate inteligente sunt conectate la router-ul Wi-Fi din locuință 
prin releul Termostatului Inteligent sau releul din pachetul de bază cu capete 
termostate inteligente
Dimensiuni: Ø 58 mm, adâncime 80 mm (cu inel de fixare)

NAV-PRO Include: 
- 1 cap termostat inteligent
- 10 adaptoare de radiator adecvate pentru majoritatea mărcilor de radiatoare 
cu apă cum ar fi Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc
- benzi adezive în 4 culori
- 2 baterii AA pentru fiecare cap termostat inteligent 

Home + Control
LEGRAND
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Amb. Nr. Cat. Întrerupător fără fir pentru iluminat și priză -  
2 module
Pentru adăugarea a două comenzi suplimentare pentru iluminat
Se asociază atingându-l de produsele cu fir selectate: 
întrerupătoare, micromodule, prize de curent și ieșiri de cablu
Livrat cu baterie CR2032 3 V pentru alimentare cu curent și 4 
autocolante detașabile pentru fixarea unității de control pe orice 
suprafață
Funcție LED pentru indicarea nivelului scăzut al bateriei
Livrat complet cu suport și ramă

1 7 521 87  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 87  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 87  Aluminiu - Valena Life with Netatmo
1 7 525 87  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 87  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 87  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 87  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 87  Alb perlat - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 87  Alb perlat - Valena Allure with Netatmo

7 521 84 7 522 857 527 84

Locuință conectată
produse conectate 

Amb. Nr. Cat. Întrerupător conectat pentru iluminat 
(cu funcție de reglare a intensității)
Pentru controlul local sau de la distanță al iluminatului
Poate fi asociat cu unul sau mai multe comenzi fără fir
5-300 W 
Întrerupător cu fir fără nul 230 V~ de 5-300 W cu opțiune de 
reglare a intensității
Compatibil cu toate sarcinile (se recomandă LED-uri cu reglare a 
intensității) 
Livrat cu compensator pentru lampă
Modul de reglare a intensității și indicatorul LED (funcții de 
indicare și localizare) pot fi activate din aplicația Home + Control
Poate fi instalat în locul unui întrerupător existent, într-o doză cu 
montaj încastrat, de 40 mm adâncime
Fixare cu șuruburi sau gheare, livrat cu gheare și  
capace de protecție 
Livrat complet cu suport și ramă

1 7 521 84  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 84  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 84  Aluminiu - Valena Life with Netatmo

1 7 525 84  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 84  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 84  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 84  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 84  Alb perlat - Valena Allure with Netatmo

Întrerupător fără fir pentru iluminat și priză - 1 modul
Pentru adăugarea unei comenzi suplimentare pentru iluminat
Se asociază atingându-l de produsele cu fir selectate: 
întrerupătoare, micromodule, prize de curent și ieșiri de cablu
Livrat cu baterie CR2032 de 3 V pentru alimentare cu curent și 4 
autocolante detașabile pentru fixarea unității de control pe orice 
suprafață
Funcție LED pentru indicarea nivelului scăzut al bateriei (cu 
excepția Plexo)
Livrat complet cu suport și ramă

1 7 521 85  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 85  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 85  Aluminiu - Valena Life with Netatmo
1 7 525 85  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 85  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 85  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 85  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 85  Alb perlat - Valena Allure with Netatmo
1 0 697 94  Gri - Plexo with Netatmo

Pentru completarea instalației conectate, necesită instalarea prealabilă a unui pachet de bază pentru instalații conectate (p. 24)

Home + Control
LEGRAND

0 697 94
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Amb. Nr. Cat. Priză de curent conectată 
Pentru controlul de la distanță al aparatelor electrocasnice
Poate fi asociată cu unul sau mai multe întrerupătoare fără 
fir pentru iluminat pentru a crea o priză controlată. Priză 16A 
cu protecție la suprasarcină. Compatibilă cu orice aparat 
electrocasnic mic sau mare. Măsoară puterea reală și 
monitorizează consumul zilnic și lunar, în plus trimite notificări 
configurabile (defecțiuni, consum, etc.). Poate fi instalată în locul 
unei prize existente într-o doză de 1 modul, de 40 mm adâncime, 
livrată cu gheare și capace de protecție. Fixare cu șuruburi sau 
gheare. Conexiune prin terminale automate. Indicator LED  aprins 
în timpul utilizării prizei de curent. Livrat complet cu suport și ramă

Standard german
1 7 521 94  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 94  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 94  Aluminiu - Valena Life with Netatmo

1 7 525 94  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 94  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 94  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 94  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 94  Alb perlat - Valena Allure with Netatmo
1 0 697 93  Gri - Plexo with Netatmo

Amb. Nr. Cat. Priză de curent mobilă conectată, de 16 A
Pentru conectare directă la o priză de curent existentă, pentru 
controlul iluminatului și al aparatelor electrocasnice mici și mari. 
16 A - 1 circuit de 3680 W. Funcții: ON/OFF, măsurătoare în 
timp real a puterii și monitorizarea consumului zilnic și lunar (cu 
sistem de notificare configurabil: avarie, consum ...). Indicator 
LED  aprins în timpul utilizării prizei de curent. Pentru toate tipurile 
de lămpi, inclusiv LED și lămpi fluorescente compacte. Poate 
fi controlată printr-o comandă fără fir și prin aplicația Home + 
Control
Standard german

1 0 648 40  Grafit

Ieșire de cablu conectată
Pentru a controla de la distanță echipamente electrice
Cablaj compatibil cu firul pilot 
Control cu fir pilot cu 6 comenzi (la sistemele de încălzire 
compatibile)
Poate fi controlat de la un întrerupător fără fir de 3000 W max. 
(protejat la suprasarcină)
Funcții:
- ON / OFF
- măsurătoare în timp real a puterii și monitorizarea consumului 
zilnic și lunar (cu sistem de notificare configurabil: avarie, consum 
...)
Indicator LED  aprins în timpul utilizării ieșirii cablului
Livrat complet cu capac, suport și ramă
Nu este posibilă instalarea multi-post

1 0 648 79  Alb 
1 0 648 63  Ivoar
1 0 648 82  Titan
1 0 648 83  Grafit 
1 0 648 98  Aluminiu 
1 0 648 47  Negru 
1 0 648 51  Alb perlat 

Locuință conectată
produse conectate (continuare) 

Home + Control
LEGRAND

7 522 94 7 527 94 0 648 40

Pentru completarea instalației conectate, necesită instalarea prealabilă a unui pachet de bază pentru instalații conectate (p. 24)

0 648 79
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Amb. Nr. Cat. Modul de măsurare modular de 230 V
1 4 120 15 Pentru:

- monitorizarea consumului total (zilnic și lunar)
- măsurarea puterii totale în timp real a circuitului, cu 
sistem de notificare (dacă se atinge un prag configurat)

Livrat cu 1 reductor de curent
1 modul

Senzor de mișcare fără fir - IP 44 
1 0 648 75 Pentru controlul unuia sau mai multor întrerupătoare 

cu fir, micromodule, prize de curent sau ieșiri de cablu. 
Poate fi asociat cu produsele amintite prin atingerea 
produselor de senzor

Livrat cu două baterii 1.5 V AA pentru alimentarea cu curent
Aprinde luminile conectate la receptoarele radio atunci când 
detectează mișcare (durata: în funcție de temporizarea selectată)
Detectare cu infraroșu 140 °, rază de acțiune de 8 m
Înălțime de montaj recomandată: 2,5 m
Pentru utilizare la interior și la exterior
Distanța optimă între 2 senzori: 6 m
Raza senzorului este reglabilă de la 2 la 8 m, temporizarea este 
reglabilă de la 15 sec. la 15 min.
Test posibil cu o temporizare de 5 sec.
Prag nivel de lumină reglabil de la 5 la 1000 lucși 

 Alb

Amb. Nr. Cat. Micromodul conectat pentru iluminat
1 0 648 88 Pentru iluminat conectat 

300 W, cu nul 
Poate fi controlat de la unul sau mai multe întrerupătoare 
fără fir pentru iluminat - se asociază prin atingerea 
comenzii fără fir de micromodul
Intrare auxiliară pentru utilizarea unui buton cu revenire
Pentru instalare în aproprierea sursei de lumină

Modul transmițător fără fir pentru întrerupător cap 
scară

1 0 676 94 Permite utilizarea unui întrerupător mecanic 
standard cap scară ca întrerupător fără fir pentru 
iluminat. Se conectează în spatele întrerupătorului 
cap scară
Dimensiune mică: transmițătorul poate fi instalat în 
doza încastrată a întrerupătorului cap scară

Se asociază cu produse cu fir (întrerupător, micromodul, priză 
de curent și ieșire cablu) prin atingerea produselor selectate de 
transmițător
Livrat cu o baterie de 3V CR 2032

Aplicația Legrand Home + Control disponibilă în 
Google Play și Apple Store

Home + Control
LEGRAND

0 648 88 4 120 15 0 648 75

Locuință conectată
produse conectate (continuare)
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Amb. Nr. Cat. Micromodul conectat pentru storuri
1 0 676 97 Pentru controlul local și de la distanță al unui stor (nu 

este compatibil cu storurile cu radio comandă)
Poate fi asociat cu una sau mai multe comenzi fără fir 
pentru storuri
Alimentare fază + nul 230 VA

Pentru instalare în pod sau în caseta storului în timpul 
modernizării unei instalații existente fără deteriorarea pereților
Sarcini maxime pentru o instalație de 230 V~: 1 x 500 VA 

Interfața Bubendorff iDiamant with Netatmo
1 BU050610 Pentru controlul de la distanță al storurilor cu radio 

comandă Bubendorff (fabricate după 2011) prin aplicația 
Home + Control sau prin comandă vocală

Permite asocierea cu întrerupătoarele de scenarii cotidiene Home/
Away și Wake up/Sleep
Pentru conectare la o priză de curent existentă

Amb. Nr. Cat. Întrerupător conectat pentru storuri
Pentru controlul local și de la distanță al unui stor (nu este 
compatibil cu storurile cu radio comandă)
Poate fi asociat cu una sau mai multe comenzi fără fir pentru 
storuri
Alimentare fază + nul 230 VA
Poate fi instalat în locul unui întrerupător pentru storuri existent, 
într-o doză cu montaj încastrat, de 40 mm adâncime
Indicatorul LED (funcție de localizare) poate fi activat din aplicația 
Home + Control
Fixare cu șurub sau gheare, livrat cu gheare și capace de 
protecție
Livrat complet cu suport și ramă

1 7 521 90  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 90  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 90  Aluminiu - Valena Life with Netatmo

1 7 525 90  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 90  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 90  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 90  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 90  Alb perlat - Valena Allure with Netatmo

Întrerupător fără fir pentru storuri electrice
Pentru controlul a maxim 20 de întrerupătoare pentru storuri cu fir
Poate fi asociat prin atingerea de întrerupătorul(întrerupătoarele) 
pentru storuri selectat
Livrat cu baterie CR2032 de 3 V pentru alimentare cu curent și 4 
autocolante detașabile pentru fixarea unității de control pe orice 
suprafață
Funcție LED pentru indicarea nivelului scăzut al bateriei
Livrat complet cu suport și ramă

1 7 521 91  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 91  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 91  Aluminiu - Valena Life with Netatmo

1 7 525 91  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 91  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 91  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 91  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 91  Alb perlat - Valena Allure with Netatmo

Home + Control
LEGRAND

Locuință conectată
produse conectate (continuare) 

7 521 90 7 528 91 BU050610

Aplicația Legrand Home + Control disponibilă în 
Google Play și Apple Store
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Locuință conectată
kituri de acces conectate

Locuință conectată
unități interne conectate de videointerfon

Amb. Nr. Cat. Kit-ul video Classe 300X cu cartele de acces pentru 
sistemul de deschidere electronică a ușii și memorie 
apel audio/video
Kit-ul video color, tip mâini libere, cu cartele de acces pentru 
sistemul de deschidere electronică a ușii, memorie apel audio/
video și intercom
Kit conectat Classe 300X

1 363911 Kit cu cartele pentru deschiderea electronică a ușii și 
redirecționarea apelului pe smartphone sau tabletă cu aplicația 
Door Entry Classe300X
Include:
- 1 panou exterior Linea 3000 Nr. Cat. 343091
- 1 unitate internă Classe 300
- 1 releu de deschidere a ușii Nr. Cat. 346250 pentru contact liber 
de potențial NO/NC (2 A max.)
- 1 x sursă de alimentare BUS pe 2-fire cu adaptor video inclus Nr. 
Cat. 346050, 6 module DIN
- cartele de acces în 5 culori
- 2 microcartele care pot fi programate să deschidă ușa
- 1 cartelă principală pentru programare
Livrat cu 1 unitate internă conectată Classe 300X cu ecran tactil 7” 
Nr. Cat. 344642 cu modul pentru persoane cu dizabilități (pentru 
persoane care utilizează aparate auditive cu selector T)
Compatibil cu camerele de supraveghere Netatmo

Kit-ul video Classe 100X cu cartele de acces pentru 
sistemul de deschidere electronică a ușii 
Kit-ul video color, tip mâini libere, cu cartele de acces pentru 
sistemul de deschidere electronică a ușii și intercom
Kit conectat Classe 100X

1 364614 Kit cu cartele pentru deschiderea electronică a ușii și 
redirecționarea apelului pe smartphone sau tabletă cu aplicația 
Door Entry Classe100X
Include:
- 1 panou exterior Linea 3000 Nr. Cat. 343091
- 1 unitate internă Classe 100X cu ecran de 5” Nr. Cat. 344682 
cu modul pentru persoane cu dizabilități (pentru persoane care 
utilizează aparate auditive cu selector T)
- cartele de acces în 5 culori
- 2 microcartele care pot fi programate să deschidă ușa
- 1 cartelă principală pentru programare
- 1 releu de deschidere a ușii Nr. Cat. 346250 pentru contact liber 
de potențial NO/NC (2 A max.)
- 1 x sursă de alimentare BUS pe 2-fire cu adaptor video inclus  
Nr. Cat. 346050, 6 module DIN

Amb. Nr. Cat. Unitate internă video Classe 300X
Include:
- ecran tactil ultra-subțire 7’’
- acces la reglaje și funcții prin ecranul tactil
- modul pentru persoane cu dizabilități (pentru persoane care 
utilizează aparate auditive cu selector T)
- memorie apel audio/video
- 4 taste capacitive: conexiune tip mâini libere, deschidere ușă, 
control iluminat casa scării, activare panou exterior
- linie în relief care ghidează accesul la butoanele „preluare/
terminare apel” și „deschidere ușă” pentru accesibilitate mai bună
- notificare LED: în apel, deschidere ușă, anulare sonerie
- Apel panou exterior
- reglaj volum audio și volum ton de apel
Sursă de alimentare BUS/SCS: 18-27 V=
Instalare pe masă cu suportul dedicat
Nr. Cat. 344632

Classe 300X conectat
Redirecționare apel pe smartphone sau tabletă cu aplicația Door 
Entry pentru Classe 300X
Compatibil cu camerele de supraveghere Netatmo

1 344642  Alb
1 344643  Negru

Unitate internă video Classe 100X
Include:
- ecran color de 5”
- 2 taste fizice pentru controlul funcțiilor video principale ale 
sistemului electronic de deschidere a ușii: preluare/terminare apel
- modul pentru persoane cu dizabilități (pentru persoane care 
utilizează aparate auditive cu selector T)
- 3 taste tactile: deschidere ușă, control iluminat casa scării, 
activare panou exterior
- 4 taste tactile suplimentare configurabile (de ex., activarea 
suplimentară a zăvorului, intercom ...)
- notificare LED pentru excludere apel
- manetă laterală pentru reglarea: culorii, luminozității și 
contrastului afișajului, volumului audio și volumului tonului de apel
Sursă de alimentare BUS/SCS: 18-27 V=
Instalare pe masă cu 2 suporturi dedicate
Nr. Cat. 344632
Suport metalic de fixare similar modelului anterior Classe 100
Classe 100X conectat
Redirecționare apel pe smartphone sau tabletă cu aplicația Door 
Entry pentru Classe 100X

1 344682  Alb
Accesorii pentru instalarea pe masă

1 344632 Suport pentru instalarea pe masă a unității Classe 300
1 344692 Suport pentru instalarea pe masă a unității Classe 100

Pentru fixarea unității interne video Classe 100 se utilizează  
2 suporturi

unitate internă video, de tip mâini libere, BUS cu 2 fire, pentru montaj aparent

Aplicațiile Door Entry Classe300X și 
Classe100X disponibile în Google Play 
și Apple Store

363911 364614

Door Entry Classe100X

344642 344682

Door Entry Classe300X Door Entry  
Classe100X

Door Entry Classe300X
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Amb. Nr. Cat. Întrerupător principal fără fir Acasă/Plecat
Pentru adăugarea unui întrerupător principal fără fir Home/Away 
suplimentar
Funcționează la fel ca și întrerupătorul principal fără fir Home/
Away inclus în pachetul de bază
Scenariile Home/Away pot fi personalizate prin aplicația Home + 
Control
Livrat cu baterie CR2032 de 3 V pentru alimentare cu curent și 4 
autocolante detașabile pentru fixarea unității de control pe orice 
suprafață
Funcție LED pentru indicarea nivelului scăzut al bateriei
Livrat complet cu suport și ramă

1 7 521 86  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 86  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 86  Aluminiu - Valena Life with Netatmo

1 7 525 86  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 86  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 86  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 86  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 86  Alb perlat - Valena Allure with Netatmo

Amb. Nr. Cat. Întrerupător fără fir Trezire/Somn
Pentru adăugarea a 2 scenarii suplimentare la o instalație 
conectată
Scenariile presetate Home/Away pot fi personalizate prin aplicația 
Home + Control
Livrat cu baterie CR2032 de 3 V pentru alimentare cu curent și 4 
autocolante detașabile pentru fixarea unității de comandă pe orice 
suprafață. Funcție LED pentru indicarea nivelului scăzut al bateriei
Livrat complet cu suport și ramă

1 7 521 89  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 89  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 89  Aluminiu - Valena Life with Netatmo

1 7 525 89  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 89  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 89  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 89  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 89  Alb perlat - Valena Allure with Netatmo

Accesorii
1 0 648 71 Pachet de 3 x 4 autocolante suplimentare pentru fixarea comenzii 

fără fir

Home + Control
LEGRAND

7 523 86 7 522 897 528 86 7 529 89

Locuință conectată
produse conectate (continuare)

Pentru completarea instalației conectate, necesită instalarea prealabilă a unui pachet de bază pentru instalații conectate



Note:
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