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σελ. 24-27
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Είναι πεποίθησή μας ότι η διασύνδεση μιας κατοικίας αυξάνει την αξία της καθώς ένα 
"έξυπνο" σπίτι προσφέρει ολοένα και περισσότερες λειτουργίες άνεσης, ασφάλειας  
και εξοικονόμησης ενέργειας. Για το λόγο αυτό, η Legrand αναπτύσσει συνεχώς νέες  
συναρπαστικές λύσεις.

Η τεχνολογία Eliot της Legrand, βασισμένη στο Internet of Things, έχει ένα νέο 
απόκτημα: τη σειρά διακοπτών και πριζών ValenaTM Life/Allure with Netatmo. 
Μέσα από τη συνεργασία της Legrand και της Netatmo(1), η σειρά  
ValenaTM Life/Allure with Netatmo κάνει την καθημερινή μας ζωή πιο 
 άνετη, το σπίτι και την οικογένειά μας πιο ασφαλή και μας βοηθά να  
μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας.

Η LEGRAND ΚΑΝΕΙ 
ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ

ΜΑΖΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗ ΖΩΗ
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(1): Netatmo, κορυφαία εταιρεία σε λύσεις ‘‘έξυπνου’’ σπιτιού



ΚΑΝΤΕ  
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
‘‘ΕΞΥΠΝΟ’’ 
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Ασφαλίστε όλο το σπίτι σας πριν φύγετε με ένα άγγιγμα. Προσομοιώστε την ύπαρξη 
παρουσίας ακόμα κι όταν είστε εκτός και ενημερωθείτε για κάθε ασυνήθιστη 
δραστηριότητα μέσω του smartphone σας.

Με τη σειρά διακοπτών και πριζών Valena™ Life/Allure with Netatmo, το ‘‘έξυπνο’’ σπίτι γίνεται παιχνίδι. Φανταστείτε το σπίτι σας να ‘‘υπακούει’’  
στο άγγιγμα και τη φωνή σας. Να μπορείτε να διαμορφώσετε το πώς θα συμπεριφέρεται. Και να μπορεί το σπίτι σας να σας βοηθάει να ελέγχετε  
την κατανάλωση ενέργειας και να κρατάτε την οικογένειά σας ασφαλή. 

Τώρα το σπίτι σας ‘‘υπακούει’’ στη φωνή σας. Δώστε  φωνητικές εντολές* μέσω του Siri, του Alexa ή 
του Google Assistant και ανάψτε τα φώτα, ρυθμίστε τη θερμοκρασία, ασφαλίστε το σπίτι…

Ελέγξτε τα φώτα, το θερμοστάτη, τα ρολά 
και τις συσκευές με τη φωνή σας, με το 
tablet ή το smartphone σας.

Αλλάξτε τους ασύρματους διακόπτες θέση  
στο χώρο όποτε θέλετε χάρη στην ειδική  
κολλητική ταινία στη βάση τους. 

Διαχειριστείτε με απλό τρόπο την κατανάλωση ρεύματος και εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα κάθε μέρα.

ΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΝΕΣΗ ΣΑΣ

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΣ

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΣ

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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*Προς το παρόν, οι προσωπικοί φωνητικοί βοηθοί Siri, Alexa και Google Assistant και λειτουργούν μόνο στην αγγλική γλώσσα
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 ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
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Μπορείτε εύκολα να αντικαταστήσετε οποιαδήποτε από τις συμβατικές πρίζες ή τους διακόπτες σας με μια συνδεδεμένη πρίζα 
ή διακόπτη χωρίς επιπλέον μερεμέτια και πρόσθετη καλωδίωση. Μπορείτε να τοποθετήσετε τους ασύρματους διακόπτες 
οπουδήποτε θέλετε χάρη στην ειδική κολλητική ταινία στη βάση τους. Κάντε όλες τις υπόλοιπες ρυθμίσεις σε ελάχιστο χρόνο 
μέσω της εφαρμογής Home + Control από το smartphone ή το tablet σας. Είτε ανακαινίζετε το σπίτι σας είτε το χτίζετε τώρα, 
μπορείτε να κάνετε τη ζωή σας πιο απλή και άνετη.

Επιστρέφετε φορτωμένοι με ψώνια, βρίσκεστε στον κήπο, στο αυτοκίνητο 
ή στην άλλη άκρη του κόσμου; Ό,τι κι αν κάνετε, διαχειριστείστε το 
σπίτι σας με ένα άγγιγμα ή με μια φωνητική εντολή. Και όταν δεν είστε 
εκεί, παρακολουθήστε τι συμβαίνει στο σπίτι σας ανά πάσα στιγμή. Και 
αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, όπως μια διακοπή ρεύματος ή κάποια 
υπερκατανάλωση, θα λάβετε ειδοποίηση στο smartphone σας. 

Φώτα, θέρμανση, ρολά… Όλες οι λειτουργίες άνεσης της κατοικίας σας ‘‘υπακούουν’’ στο άγγιγμα και τη φωνή 
σας, κάθε μία ξεχωριστά ή όλες μαζί. Οι συνδυασμοί είναι ατελείωτοι. Επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό ντους μετά το 
τέλος της αγαπημένης σας σειράς; Με ένα άγγιγμα ρυθμίζετε τη θερμοκρασία στο μπάνιο χωρίς να σηκωθείτε από 
τον καναπέ σας. Μόλις «πέσουν» οι τίτλοι, απλά πείτε "Ok Google, turn off the television and lower the lights(1)" και 
απολαύστε το μπάνιο σας.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HOME + CONTROL
Ελέγξτε το σπίτι σας απ' όπου κι αν βρίσκεστε μέσω του 
smartphone, του tablet ή του laptop σας.

(1) Σημείωση: προς το παρόν, οι προσωπικοί φωνητικοί 
βοηθοί Google Assistant, Alexa και Siri λειτουργούν μόνο 
στην αγγλική γλώσσα
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ΣΤΗ ΦΩ  ΝΗ ΚΑΙ   

Σ  ΑΣ

Valena
Life/Allure

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
ΥΠΑΚΟΥΕΙ

ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΚΑΙ  
ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΣΑΣ
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Περισσότερο από ένας διακόπτης. 
Κομψός, αθόρυβος, φωτιζόμενος, 

επανατοποθετούμενος... και ‘‘έξυπνος’’. 
Στην υπηρεσία σας, με ένα μόνο 

άγγιγμα.

Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, 
διαχειριστείτε το σπίτι σας με φωνητικές 
εντολές μέσω των Google Assistant, 
Alexa ή Siri.

Η Βασική Συνδεδεμένη Πρίζα 
Control συνδέεται με το router 

του σπιτιού σας μέσω wi-fi.

Εφαρμογή Home + Control 
Όπου κι αν βρίσκεστε, διατηρήστε 
τον έλεγχο του σπιτιού σας μέσω του 
tablet ή του smartphone σας.

Λειτουργεί με:

Πατήστε

Αγγίξτε

Μιλήστε

ΣΤΗ ΦΩ  ΝΗ ΚΑΙ   

Σ  ΑΣ
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Σημείωση: προς το παρόν, οι προσωπικοί φωνητικοί βοηθοί  
Google Assistant, Alexa και Siri λειτουργούν μόνο στην 
αγγλική γλώσσα



ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΣ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΦΥΛΑΚΑΣ
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ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ…

… ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ

Το ‘‘έξυπνο’’ σπίτι σας δεν παύει ποτέ να επαγρυπνά. Με τη σειρά Valena™ Life / Allure with Netatmo μπορείτε να προστατεύετε το σπίτι και 
την οικογένειά σας. Με ένα μόνο πάτημα, κατεβάζετε τα ρολά και ενεργοποιείτε το συναγερμό. Όταν βρίσκεστε μακριά, το ‘‘έξυπνο’’ σπίτι σας 
προσομοιώνει την παρουσία σας, σας δείχνει τι συμβαίνει σε αυτό και σας ειδοποιεί αμέσως στο smartphone σας αν συμβεί κάτι απρόσμενο.  

Η απλότητα της χρήσης κρύβει έξυπνα τις πλούσιες τεχνολογικές δυνατότητες της σειράς  
Valena™ Life / Allure with Netatmo. Οι συνδεδεμένοι διακόπτες και πρίζες αντικαθιστούν  
εύκολα και γρήγορα τους υπάρχοντες, χωρίς μερεμέτια στους τοίχους. Μπορείτε να συνδέσετε  
ένα μόνο δωμάτιο ή ολόκληρο το σπίτι σας. Ή να ξεκινήσετε με μία λειτουργία, π.χ. μόνο με τα 
ρολά, ή μόνο τα φώτα. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα μπορεί εύκολα να επεκταθεί με την 
προσθήκη επιπλέον προϊόντων, ανάλογα με τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας.

Ασύρματος γενικός διακόπτης master Αναχώρησης / Άφιξης
Όταν φεύγετε από το σπίτι, σβήστε όλα τα φώτα, κατεβάστε όλα τα 
ρολά και απενεργοποιήστε τις επιλεγμένες οικιακές συσκευές με ένα 
μόνο πάτημα.

Συνδεδεμένη πρίζα
Ελέγχετε τις οικιακές συσκευές σας από απόσταση και 
ειδοποιείστε  στο smartphone σας για τυχόν ασυνήθιστη 
δραστηριότητα

Συνδεδεμένος διακόπτης ρολών 
Μπορείτε να ελέγχετε τα ρολά σας με πάτημα πάνω 
στο διακόπτη, με φωνητική εντολή ή από το κινητό 
σας μέσω της εφαρμογής Home + Control
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ΜΙΑ ΠΕΡ  ΙΟΥΣΙΑ

Valena
Life/Allure

ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΝΑ ΞΟΔΕΨΕΤΕ
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ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΛΙΓΑ

Απολαύστε μεγαλύτερη άνεση ακόμη κι όταν εξοικονομείτε ενέργεια. Η εφαρμογή Home + Control 
σας επιτρέπει να ελέγχετε την κατανάλωσή σας αναλυτικά: σε πραγματικό χρόνο ή οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή. Για ένα μόνο φως, μία συσκευή, ή συνολικά. Τέτοιου είδους αναλύσεις 
μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Kw/h

€

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HOME + CONTROL
Ελέγξτε την κατανάλωση 

ενέργειας εύκολα 
και ειδοποιηθείτε για 

ο,τιδήποτε ασυνήθιστο.

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΠΟΛΛΑ

Το ‘‘έξυπνο’’ σπίτι δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο προσιτό. Το βασικό kit εγκατάστασης, όπως και 
κάθε επιπλέον προϊόν επέκτασης, μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά και να ενσωματωθούν 
εύκολα στην αρχική εγκατάσταση.
Η σειρά Valena™ Life / Allure with Netatmo είναι συμβατή με τα μεγαλύτερα εμπορικά σήματα 
και πλατφόρμες - όπως το Apple HomeKit, το Google Home, το Amazon Echo, το Somfy, το 
Bubendorff, το Netatmo ή το IFTTT – δίνοντάς σας τη δυνατότητα να προσθέσετε και προϊόντα 
άλλων κατασκευαστών στο σύστημά σας για να προσθέσετε ακόμη περισσότερες λειτουργίες.

ΜΙΑ ΠΕΡ  ΙΟΥΣΙΑ
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ΞΕΚΙΝΩ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΜΟΥ

‘‘ΕΞΥΠΝΟΣ’’ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
SMARTHER
Η θερμοκρασία προσαρμόζεται ανάλογα με 
τα σενάρια σας, αντίστοιχα για ημέρα και 
νύχτα και ανά δωμάτιο.

12° 10° 13° 10°

Υπνοδωμάτια, καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα…  
Όλα τα επιλεγμένα ρολά ανεβαίνουν αυτόματα.

Η τηλεόραση ανοίγει.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ/ΥΠΝΟΥ
Ενεργοποιήστε το σενάριο αφύπνισης με ένα μόνο
άγγιγμα στον ασύρματο διακόπτη Αφύπνισης/ Ύπνου.

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

Σενάριο 1 
ΠΡΩΙΝΟ

ΞΥΠΝΗΜΑ

ΠΑΝΩ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ!

Πατήστε
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Βάλτε το σπίτι σας σε ‘‘λειτουργία’’ 
χωρίς να σηκωθείτε από το κρεβάτι σας 

Όταν ξυπνήσετε, απλά πιέστε στο πάνω μέρος του διακόπτη Αφύπνισης/Ύπνου για να 

ενεργοποιήσετε το σενάριο που έχετε δημιουργήσει για το πρωινό ξύπνημα

12° 10° 13° 10°

Ο θερμοστάτης ρυθμίζεται στους 19°. Το ραδιόφωνο ανοίγει.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ 
Παρακολουθήστε όλα τα ρολά σας να ανεβαίνουν 
αυτόματα. Ή εναλλακτικά ελέγξτε το άνοιγμα και το 
κλείσιμο κάθε ρολού με τους τοπικούς διακόπτες ρολών.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο ενεργοποιούνται 
κάθε πρωί κατά τη διάρκεια του πρωινού 
γεύματος.

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

ONΠΑΝΩ

ΠΑΝΩ
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ΦΕΥΓΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Σενάριο 2 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
MASTER ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΦΙΞΗΣ
Ενεργοποιήστε το σενάριο αναχώρησης με ένα απλό 
πάτημα στον ασύρματο διακόπτη. Όλα τα φώτα σβήνουν,  
τα ρολά κατεβαίνουν και οι υπόλοιπες συσκευές σβήνουν ή 
ενεργοποιούνται ανάλογα με το προκαθορισμένο σενάριο.

Όλα τα ρολά κατεβαίνουν. Όλα τα φώτα σβήνουν. Η τηλεόραση κλείνει, η κάμερα  
ασφαλείας ενεργοποιείται. 

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

ΚΑΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
NETATMO WELCOME 
Η κάμερα ασφαλείας ανοίγει και 
σας ειδοποιεί για τυχόν εισβολές.

ΦΥΓΑΜΕ!

Πατήστε

14 Valena™ Life/Allure  with NETATMO

Σημείωση: η κάμερα είναι ενδεικτική, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν κάμερες και από άλλους 
συμβατούς κατασκευαστές.



Ελέγξτε το σπίτι σας με ένα μόνο πάτημα
Όταν φεύγετε από το σπίτι, ένα πάτημα στον ασύρματο γενικό διακόπτη master Αναχώρησης/Άφιξης Valena™ Life / Allure with Netatmo 

είναι αρκετό για να ενεργοποιήσετε το σενάριο αναχώρησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε 

με φωνητική εντολή ή από το tablet ή το smartphone σας

OFF

Ο θερμοστάτης ρυθμίζεται στους 17°. Το ραδιόφωνο κλείνει.

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

ΚΑΤΩ

ΚΑΤΩ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΠΡΙΖΑ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Τηλεόραση, ραδιόφωνο, υπολογιστής... 
Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές 
σβήνουν περιμένοντας την επιστροφή 
σας για να ξαναλειτουργήσουν.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ
Όλα τα ρολά του σπιτιού 
κατεβαίνουν. Το σπίτι είναι 
προστατευμένο.

‘‘ΕΞΥΠΝΟΣ’’ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 
SMARTHER
Όταν φεύγουν όλοι από το σπίτι, ο 
θερμοστάτης ρυθμίζει τη θερμοκρασία 
στους 17°. Είναι καλύτερα για το 
περιβάλλον και για την τσέπη σας.
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*Σημείωση: προς το παρόν, οι προσωπικοί φωνητικοί βοηθοί  
Google Assistant, Alexa και Siri λειτουργούν μόνο στην 
αγγλική γλώσσα

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ
Σενάριο 3 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΣΗ

  Ελέξτε τα φώτα ή τις συσκευές με φωνητικές εντολές* 
με τα Google Assistant, Amazon Alexa και Siri. 

"OK GOOGLE, TURN ON 
THE READING LIGHT" "OK GOOGLE, TURN ON 

THE LIVING ROOM LIGHT"

ON

ON

ON
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ΚΑΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
NETATMO WELCOME 
Παρακολουθήστε από το 
smartphone σας τα παιδιά σας  
να κάνουν τα μαθήματά τους.

Μιλήστε

Σημείωση: η κάμερα είναι ενδεικτική, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν κάμερες και από άλλους 
συμβατούς κατασκευαστές



Είτε βρίσκεστε μακριά από ένα διακόπτη ή ακόμα και από το ίδιο σας 
το σπίτι, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να έχετε τον έλεγχο 

Το Siri, το Alexa, το Google Assistant ή η εφαρμογή Home + Control σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε 

όλα τα συνδεδεμένα φώτα, τα ρολά και τις ηλεκτρικές συσκευές

 Από το γραφείο, παρακολουθήστε στο smartphone 
σας τα παιδιά σας να κάνουν τα μαθήματά τους.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ
Μπορείτε να ελέγχετε κάθε ρολό με 
φωνητική εντολή ή τοπικά από το 
συνδεδεμένο διακόπτη ρολών.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
(ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ DIMMER)  
Μπορείτε να ελέγχετε τα φώτα σας τοπικά, με  
φωνητική εντολή, από απόσταση από το smartphone,  
το tablet ή το laptop σας. Αν έχουν δυνατότητα dimmer, 
μπορείτε να ελέγχετε την ένταση του φωτισμού μέσω της 
εφαρμογής Home + Control από το smartphone σας.

Αγγίξτε
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ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΑΛΛΑ ΕΧΩ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Σενάριο 4 
ΠΛΗΡΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

OFF

Μια υπέρταση διακόπτει  
την παροχή του ψυγείου...

Ενημερώνεστε άμεσα για 
οποιαδήποτε δυσλειτουργία.

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Με τη συνδεδεμένη πρίζα ρεύματος, ειδοποιήστε 
αμέσως για πιθανές δυσλειτουργίες.
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Ακόμα κι αν δεν είστε εκεί, 
η σειρά Valena™ Life/Allure with Netatmo προσέχει το σπίτι σας 

Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, όπως μια διακοπή ρεύματος ή μια υπερκατανάλωση, ειδοποιήστε αμέσως 

μέσω του smartphone. Και θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε αν κάποιος επιστρέψει νωρίτερα στο σπίτι.

Ο γιος σας επιστρέφει 
νωρίτερα από το σχολείο.

Ειδοποιήστε στο smartphone σας για οποια-
δήποτε ασυνήθιστη δραστηριότητα στο σπίτι.

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Η συνδεδεμένη πρίζα ρεύματος σας ενημερώνει για 
οποιαδήποτε ασυνήθιστη κατανάλωση, όπως π.χ. αν 
ανοίξει ο υπολογιστής στο δωμάτιο του γιου σας την ώρα 
που εκείνος θα έπρεπε να βρίσκεται στο σχολείο του.
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ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ
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ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΠΡΙΖΑ 
CONTROL 
Τοποθετείται στη θέση μίας συμβατικής 
πρίζας, ιδανικά κοντά στο router του σπιτιού 
σας, με το οποίο επικοινωνεί μέσω wi-fi. 
Μπορείτε να ελέγχετε τα φώτα, τις οικιακές 
συσκευές και τα ρολά τοπικά ή από απόσταση 
από το smartphone σας με ένα άγγιγμα ή με 
φωνητική εντολή. Πρακτική και καλαίσθητη, 
συνδέεται στα 230 V και λειτουργεί όπως μια 
κλασική πρίζα.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΑΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
(ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ DIMMER)
Αντικαθιστά ένα συμβατικό διακόπτη. Σας δίνει τη 
δυνατότητα να ελέγχετε από το διακόπτη, το smartphone ή 
με φωνητική εντολή, οποιοδήποτε φορτίο από 5 έως 300W, 
συμπεριλαμβανομένων των LED. Μέσω της εφαρμογής 
μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή dimmer αν έχετε φωτιστικά 
με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του φωτισμού. 
Μπορείτε, επίσης, αν θέλετε να ενεργοποιήσετε στο διακόπτη 
τη φωτεινή  λειτουργία για εντοπισμό του στο σκοτάδι.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
Σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα επιπλέον σημείο 
ελέγχου χωρίς καλωδίωση ή μερεμέτια. Πολύ λεπτός, 
μπορεί να επανατοποθετηθεί ανά πάσα στιγμή χάρη 
στην ειδική κολλητική ταινία στη βάση του. Ελέγχει 
τους συνδεδεμένους διακόπτες φωτισμού και τις 
συνδεδεμένες πρίζες. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΡΟΛΩΝ
Αντικαθιστά ένα συμβατικό  
ενσύρματο διακόπτη ρολών (με 
μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό stop)  
και σας επιτρέπει να ελέγχετε τα  
ρολά από το διακόπτη, το smartphone 
ή με φωνητική εντολή.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ  
Για τον κεντρικό έλεγχο μίας ομάδας  
ή του συνόλου των ηλεκτρικών ρολών, 
χωρίς καλωδίωση και μερεμέτια. Πολύ 
λεπτός, μπορεί να επανατοποθετηθεί  
ανά πάσα στιγμή χάρη στην ειδική  
κολλητική ταινία στη βάση του. 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
MASTER ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΦΙΞΗΣ
Σας επιτρέπει να ελέγχετε τους ενσύρματους 
συνδεδεμένους διακόπτες φωτισμού, ρολών 
και τις ενσύρματες συνδεδεμένες πρίζες που 
έχετε τοποθετήσει στην εγκατάστασή σας. 
Έτσι μπορείτε να δημιουργήσετε τα δύο δικά 
σας σενάρια: ένα για όταν αναχωρείτε και 
ένα για όταν επιστρέφετε στο σπίτι. Ιδανικά 
τοποθετείται δίπλα στην εξώπορτα του 
σπιτιού.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 230 V
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΑ
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ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΠΡΙΖΑ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 16A
Αντικαθιστά μια συμβατική πρίζα και σας 
επιτρέπει να ελέγχετε από απόσταση τις 
ηλεκτρικές συσκευές, να παρακολουθείτε 
την κατανάλωσή τους και να ειδοποιείστε 
μέσω της εφαρμογής Home + Control σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ/ΥΠΝΟΥ 
Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε δύο σενάρια 
που να απαντούν στις ανάγκες σας όταν ξυπνάτε 
το πρωί και όταν πηγαίνετε για ύπνο το βράδυ. 
Ανεβάστε ή κατεβάστε τα ρολά, ανάψτε ή 
σβήστε τα φώτα, ανοίξτε το ραδιόφωνο ή την 
τηλεόραση,... όλα αυτά απλά με το πάτημα ενός 
κουμπιού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HOME + CONTROL 
Δωρεάν εφαρμογή που σας επιτρέπει να 
διαχειρίζεστε τα σενάρια σας.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα 
νέο σημείο ελέγχου χωρίς πρόσθετα 
μερεμέτια. Απλά εγκαταστήστε το 
μικροδιακόπτη δίπλα στην πηγή 
φωτισμού και συσχετίστε με αυτόν  
έναν ασύρματο διακόπτη φωτισμού.

Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα  
3 χρώματα (White, Ivory, Aluminium)  

της σειράς ValenaTM Life και στα 5 χρώματα  
 (White, Ivory, Aluminium, Pearl, Black)  

της σειράς ValenaTM Allure



ΤΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

1      

ΒΑΣΙΚΗ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 
ΠΡΙΖΑ CONTROL

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MASTER 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΦΙΞΗΣ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ DIMMER)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ

ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ

ΞΕΚΙΝΩ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ
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Η σειρά Valena™ Life/Allure with Netatmo μπορεί να τοποθετηθεί 
σε όλες τις κατοικίες, τόσο σε υπάρχουσες κατασκευές όσο και σε νέες

Ένα ευέλικτο και επεκτάσιμο σύστημα που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας οποιαδήποτε στιγμή

3      

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ DIMMER)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΠΡΙΖΑ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ/ΥΠΝΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

… με ένα διακόπτη
έναν ασύρματο διακόπτη ή 
ένα συνδεδεμένο διακόπτη

… από το smartphone
μέσα στο σπίτι ή από απόσταση

… με τη φωνή μου
δίνοντας φωνητική εντολή  
(μέσω των Alexa, Siri ή 
Google Assistant)

ΕΛΕΓΧΩ ΤΟ

‘‘ΕΞΥΠΝΟ’’ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ
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2      
ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 

ΕΠΕΚΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥ...

Σημείωση: προς το παρόν, οι προσωπικοί φωνητικοί 
βοηθοί Google Assistant, Alexa και Siri λειτουργούν 
μόνο στην αγγλική γλώσσα



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ VALENATM LIFE
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WHITE

IVORY

ALUMINIUM

Στη σειρά Valena™ Life with Netatmo τα προϊόντα 
παραδίδονται πλήρη σε χρώματα White, Ivory, 
και Aluminium. Ωστόσο, τα πλαίσια μπορούν να 
αντικατασταθούν με οποιοδήποτε πλαίσιο της 
σειράς Valena™ Life στη διπλανή σελίδα.



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ VALENATM LIFE
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IVORY-GOLD

WHITE-CHROME

PEARL COPPER STYLE INOX STYLE

DARK WOOD

LIGHT WOOD LINK

ROYAL IVORYLIME

TERRACOTTA

ADRIA

ROYAL WHITE



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ VALENATM ALLURE

PEARL

IVORY

WHITE

ALUMINUIM

MATT BLACK
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Στη σειρά Valena™ Allure with Netatmo τα 
προϊόντα παραδίδονται πλήρη σε χρώματα  
White, Ivory, Aluminium, Pearl και Black.  
Ωστόσο, τα πλαίσια μπορούν να αντικατασταθούν 
με οποιοδήποτε πλαίσιο της σειράς  
Valena™ Allure στη διπλανή σελίδα.



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ VALENATM ALLURE

WHITE MIRROR

FLORAWALNUT

LEATHER DARK NICKEL NARCIS CHROME

WIRESIVORY ZEN

WHITE ZEN PURPLE BAROQUEPALACE MARBLE

BLACK GLASS

CARBON

LIGHT NICKEL BLACK BAROQUE

NARCIS GOLD

WHITE GLASS
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Για να απολαμβάνετε μία ολοκληρωμένη 
εμπειρία ‘‘έξυπνου’’ σπιτιού, μπορείτε  
να επεκτείνετε την εγκατάστασή σας 
με συμπληρωματικά προϊόντα Legrand  
ή άλλων συμβατών κατασκευαστών

ΚΑΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
NETATMO* 

Η κάμερα ασφαλείας εποπτεύει  
σε πραγματικό χρόνο και 
σας ειδοποιεί για τυχόν εισβολές 

‘‘ΕΞΥΠΝΟΣ’’ 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 
SMARTHER
Από το smartphone σας ελέγχετε 
τον θερμοστάτη από απόσταση και 
ενεργοποιείτε τη θέρμανση ώστε να 
είναι το σπίτι ζεστό όταν επιστρέψετε

Για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα 
προϊόντα ή τις νέες συνεργασίες της σειράς 
ValenaTM Life/Allure with Netatmo, 
μπορείτε να μας επισκέπτεστε  
στο www.legrand.gr

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ CLASS 300 ΜΕ 
WI-FI ΤΗΣ BTICINO
Απ' όπου κι αν βρίσκεστε, μπορείτε να δείτε  
στο smartphone σας ποιος χτυπάει το  
κουδούνι στην είσοδο και να απαντήσετε  
στην κλήση ή να ανοίξετε την εξώπορτα

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ‘‘ΕΞΥΠΝΟ’’ ΣΠΙΤΙ
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Σημείωση: η κάμερα είναι ενδεικτική, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν κάμερες και από άλλους 
συμβατούς κατασκευαστές



ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ‘‘ΕΞΥΠΝΟ’’ ΣΠΙΤΙ

iOS : Η σειρά ValenaΤΜ Life/Allure with Netatmo απαιτεί ένα iPhone, iPad, ή iPod touch με λειτουργικό iOS 9.0 ή μεταγενέστερο. Για τον έλεγχο του HomeKit-enabled accessory, 
συνιστάται λειτουργικό iOS 9.0 ή μεταγενέστερο. Για τον έλεγχο του HomeKit-enabled accessory αυτόματα και από απόσταση απαιτείται Apple TV με tvOS 10.0 ή μεταγενέστερο, 
ή ένα iPad με iOS 10.0 ή μεταγενέστερο, ή ένα HomePod διαμορφωμένο ως home hub.

ANDROID : Απαιτείται λειτουργικό Android 5.0 και μεταγενέστερο με πρόσβαση στο Google Play.

Τα iPhone, iPod και iPad είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Apple Inc, στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το HomeKit είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Apple Inc. 

Το App Store είναι υπηρεσία της Apple Inc.

Τα Google, Android, Google Play και το λογότυπο Google Play είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Google LLC.

Τα Amazon, Alexa και όλα τα σχετιζόμενα λογότυπα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.
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8ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι Innoval:

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500, Fax: 210 67 97 560

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 422 567, Fax: 2310 422 971

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)

helliniki.legrand@legrand.com.gr

       www.legrand.gr

       facebook.com/LegrandGreece/

       www.youtube.com/LegrandGreece

       instagram.com/legrandgreece/


