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BEZPRZEWODOWA AUTOMATYKA DOMOWA



Firma Legrand w ramach dalszego rozwoju programu ELIOT przesuwa granice innowacji 
w zarządzaniu domem dzięki połączeniu sił z Netatmo, co pozwala dostarczać użytkownikom 
nowe możliwości i doświadczenia.

Idea domu  
Legrand connected 

Możesz sterować urządzeniami w swoim domu 
za pomocą...

 …  smartfona
 
Już nie musisz zastanawiać się nad tym, czy na pewno 
wyłączyłeś światło albo opuściłeś rolety. Dzięki aplikacji 
Home + Control możesz to sprawdzić i zmienić zdalnie. 
Jest to też doskonałe narzędzie do symulowania 
obecności w domu, gdy wyjeżdżasz na dłużej.

 … głosu
 
Legrand with NETATMO to rozwiązanie kompatybilne  
z asystentem głosowym Apple Siri, Google Assistant  
i Amazon Alexa.

 ...  sterowania 
bezprzewodowego

 
Sterowanie bezprzewodowe może być wykorzystywane 
do kontrolowania łączników światła, mikromodułów 
oświetleniowych i gniazd, które wskaże użytkownik. 
Systemy te nie wymagają podłączenia, dlatego mogą być 
rozmieszczane w dowolnym miejscu. Możesz je też łatwo 
przenieść!
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Aplikacja, która pozwala 
kontrolować sytuację w domu 
bez względu na to,
gdzie przebywasz.

Stały dostęp do aplikacji, pozwala nieprzerwanie 
monitorować stan pracy urządzeń elektrycznych 
w domu. W razie konieczności wyłączenia gniazda 
zasilającego można to zrobić w kilka sekund.

Niezbędne narzędzie, które 
pozwala zyskać na czasie  
i wyjechać ze spokojną głową.

Koniec z obchodzeniem całego domu i sprawdzaniem, 
czy wszystko zostało wyłączone. Przed wyjazdem 
nie musisz już niczego sprawdzać. Teraz wystarczy 
nacisnąć na przycisk Wyjście/Powrót znajdujący 
się na łączniku bezprzewodowym, żeby wyłączyć 
wszystkie światła, gniazda i opuścić rolety zewnętrzne.

Powiadomienia uwzględniające Twoje 
potrzeby.

Możesz być w ciągłym kontakcie ze swoim domem, który przekaże 
Ci informacje za pomocą powiadomień – np. informację o awarii  
w dopływie zasilania.

Nadzór nad poziomem zużycia energii, 
powiadomienia w przypadku wystąpienia 
anomalii. 

Dzięki gniazdom connected i aplikacji Home + Control możesz 
kontrolować zużycie energii i wiedzieć, które urządzenia są 
podłączone do zasilania.

Możliwości systemu dopasowane  
do Twoich potrzeb

Kontrolowanie oświetlenia, urządzeń 
elektrycznych i rolet zewnętrznych  
za pomocą asystenta głosowego.

Wracasz do domu i masz zajęte ręce? Dzięki asystentowi głosowemu, 
nie musisz szukać łącznika światła lub przycisku pozwalającego  
na podniesienie rolet. Funkcja ta ułatwi też codzienne funkcjonowanie 
osobom o ograniczonej mobilności.
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Intuicyjna Aplikacja Home + Control,  
pozwala użytkownikowi na 
spersonalizowanie instalacji i scenariuszy. 

Uruchom instalację connected  
za pomocą zestawu startowego

Uruchomienie 
instalacji connected
i pierwszego gniazda 

Gniazdo Control połączone z siecią 
Wi-Fi pozwala na kontrolowanie 
lokalne lub zdalne, za pomocą 
smartfona, lub asystenta 
głosowego, łączników światła i rolet 
zewnętrznych, mikromodułów 
oświetleniowych i gniazd CelianeTM   
with NETATMO. Gniazdo Control 
podłącza się  jak tradycyjne gniazdo  
i używa się w taki sam sposób.

Komfort i wygoda 
Rozwiązania proponowane w ramach CelianeTM with NETATMO mogą być instalowane 
we wszystkich mieszkaniach. Gniazdo Control, które znajduje się w sercu systemu, 
pozwala na komunikację między smartfonem użytkownika a urządzeniami CelianeTM 
with NETATMO. Całość tworzy system modułowy, który można zmieniać w zależności  
od indywidualnych potrzeb użytkownika.

Jeden gest „przełącza” 
dom w stan spoczynku.

Główny łącznik bezprzewodowy 
Wyjście/Powrót pozwala na 
uruchomienie wcześniej ustalonych 
scenariuszy, np. scenariusz Wyjście 
wyłącza oświetlenie w momencie 
wyjazdu.

App 

Home + Control

4



Bezprzewodowe, 
płaskie łączniki mogą 
być zainstalowane 
zgodnie z potrzebami 
użytkownika. Idealne, 
aby dodać sterowanie 
oświetleniem 
i roletami 
zewnętrznymi 
czy gniazdami 
bez konieczności 
prowadzenia 
instalacji.

Dodawanie nowych 
punktów oświetlenia 

Mikromoduł oświetleniowy 
może zostać łatwo zamontowany 
w lampie lub kinkiecie. Należy go 
przypisać do systemu sterowania 
bezprzewodowego i dzięki 
temu stworzyć bezprzewodowy 
punkt sterowania oświetleniem. 
Mikromoduł jest kompatybilny 
z wszystkimi typami oświetlenia.

Dodatkowe zestawy lub elementy umożliwiają 
rozbudowanie instalacji

Rozbuduj instalację za pomocą  
elementów bezprzewodowych

Kontrola  
oświetlenia 

Łącznik connected (z opcją 
ściemniania) pozwala na lokalne, 
lub zdalne, kontrolowanie każdego 
rodzaju oświetlenia, także LED, 
o mocy od 5 do 300W. Funkcja 
ściemniania jest uruchamiana 
z poziomu aplikacji.

Dodanie sterownika oświe-
tlenia w dowolnym miejscu 

Bezprzewodowe sterowanie  oświetle-
niem pozwala na dodanie dodatkowego 
punktu sterowania bez konieczności 
prowadzenia kabli i kucia ścian. Łącznik 
kontroluje oświetlenie, także w trybie 
schodowym, steruje załączaniem 
gniazd. Sterownik jest płaski i w dowol-
nym momencie jego położenie może 
zostać zmienione.

Kontrola zużycia 
energii 

Gniazdo connected 16 A umożliwia 
kontrolę bieżącego lub skumulowa-
nego poziomu zużycia energii. Pozwa-
la na zdalne kontrolowanie urządzeń 
elektrycznych i AGD. Informacja 
o anomaliach wysłana jest za pomocą 
aplikacji. Gniazdo jest niewielkich roz-
miarów i może zostać zamontowane 
w puszce o głębokości 40 mm.

Dzięki jednemu kliknięciu 
Twój dom zasypia razem 
z Tobą 

Bezprzewodowe sterowanie  
Dzień/Noc pozwala na utworzenie wła-
snego, spersonalizowanego programu 
uruchamianego w momencie zasy-
piania: wyłączanie świateł, wyłączenie 
wybranych urządzeń elektrycznych, 
opuszczenie rolet zewnętrznych.

Sterowanie  
roletami 

Łącznik sterowania rolet 
zewnętrznych umożliwia ręczne, 
lub zdalne, kontrolowanie dowolnej 
rolety zewnętrznej wyposażonej 
w mechaniczny lub elektryczny 
ogranicznik.

Centralizowanie sterowania 
rolet
 

Bezprzewodowy łącznik rolet zewnętrznych 
pozwala na stworzenie scentralizowanego 
sterowania nimi bez konieczności prowadzenia 
kabli czy kucia ścian. Może on zostać 
umieszczony w dowolnie wybranym miejscu.
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Klasyczne okablowanie dla rewolucyjnego rozwiązania

Legrand with Netatmo to rozwiązanie dla istniejących instalacji elektrycznych, bez konieczności 
wymiany tradycyjnych kabli. Intuicyjna konfiguracja pomaga stworzyć interaktywny dom, który może 
ewoluować zgodnie z naszymi upodobaniami.

Poszczególne elementy są instalowane w sposób standardowy przez instalatora. Po zaprogramowaniu, 
użytkownik wchodzi do mieszkania i może kontrolować  je ręcznie lub za pomocą bezprzewodowego 
łącznika oświetlenia, rolet zewnętrznych lub głównego łącznika bezprzewodowego.

Kontrolowanie za pomocą smartfona jest proste i praktyczne:

1   Pobranie aplikacji Home + Control  
(ze sklepu App Store lub Google Play). 
Gniazdo Control łączy się automatycznie  
z siecią Wi-Fi.

2   Możliwość spersonalizowania instalacji   
w zależności od własnych potrzeb.

3   Możliwość korzystania ze smartfona w celu 
kontrolowania domu, kiedy nas w nim nie ma!

Prosty montaż i konfiguracja 
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Seria CelianeTM 
Najbardziej dekoracyjna seria na rynku pozwoli doskonale 
wpasować się w każde wnętrze.

Inteligentne rozwiązania Legrand są dostępne także w serii 
ValenaTM Life with NETATMO i ValenaTM Allure with NETATMO 

Aby skorzystać z ogólnoświatowych doświadczeń związanych z instalacjami typu connected, możliwe 
jest włączenie do własnej instalacji produktów i rozwiązań Legrand i Netatmo.

 Bezpieczeństwo Komfort 

Wideodomofon

Za pomocą smartfona 
można  zdalnie sprawdzić, 
kto dzwoni do drzwi. 
Można porozmawiać 
z gośćmi i otworzyć im 
drzwi.

Kamera Presence Netatmo

Zewnętrzna kamera Presence  
automatycznie informuje, jeśli 
ktoś zbyt długo przebywa w po-
bliżu obserwowanego przez nią 
terenu. Kamera wysyła także 
informację, jeśli ktoś chodzi po 
ścieżce prowadzącej do domu, 
a także, jeśli w ogrodzie pojawiły 
się zwierzęta.

Termostat Smarther, zawór Smart 
Netatmo

Za pomocą smartfona można zdalnie 
sterować termostatem i np. uruchomić 
ogrzewanie, tak aby w momencie 
naszego powrotu do domu panowała 
w nim idealna temperatura.

Zapraszamy na  
www.legrandwdomu.pl

Nowe produkty 
wkrótce

Otwarty eko-system

ValenaTM Life

ValenaTM Allure
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Adres korespondencyjny:
Legrand Polska
ul. Domaniewska 48
02–672 Warszawa
tel.: +48 22 549 23 30

 legrand.pl

 legrandwdomu.pl

 facebook.com/LegrandPoland

 youtube.com/LegrandPolska

 info@legrand.com.pl

ZNAJDŹ
NAS:

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57–200 Ząbkowice Śląskie

Informacja techniczna 
o produktach 
(pon.-pt. od 8.30 do 16.30)

801 133 084

+48 22 549 23 22
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