Κάνουμε το σπίτι σας έξυπνο
για να ζείτε καλύτερα

##LoveOfThings

Ζείτε καλύτερα σε ένα έξυπνο σπίτι γιατί:
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Είστε σε συνεχή
επαφή μαζί του όπου κι

Έχετε ήδη

smartphone και το
χρησιμοποιείτε συνέχεια
και για τα πάντα

αν βρίσκεστε και επωφελήστε
από τη διαλειτουργικότητα που
προσφέρουν οι έξυπνες συσκευές
στην καθημερινότητά σας
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Μπορείτε να λέτε στο σπίτι
σας τι θέλετε να κάνει κι αυτό
θα υπακούει στη φωνή σας
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Βελτιώνετε την καθημερινότητά
σας απολαυμβάνοντας άνεση,

ασφάλεια, εξοικονόμηση
ενέργειας και επικοινωνία
με απλές λύσεις

Γιατί ο σεβασμός

στην
ιδιωτική σας ζωή,

είναι θεμελιώδης αξία για τη

Legrand

Πρόγραμμα Eliot by Legrand: ένα καταχωρημένο σήμα
του Ομίλου Legrand για τα έξυπνα συνδεδεμένα προϊόντα
της Legrand με τεχνολογία ΙοΤ (Internet of things)

Το σπίτι σας μπορεί εύκολα να γίνει
έξυπνο με τη Legrand και τη Netatmo
Είναι πεποίθησή μας ότι η διασύνδεση μιας κατοικίας αυξάνει την αξία της, καθώς ένα
έξυπνο σπίτι προσφέρει ολοένα και περισσότερες λειτουργίες άνεσης, ασφάλειας,
εξοικονόμησης ενέργειας και επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό η Legrand αναπτύσσει
συνεχώς νέες συναρπαστικές λύσεις.
Με τη συνεργασία της Legrand και της Netatmo*, τώρα μπορείτε να κάνετε το σπίτι σας
έξυπνο και να το ελέγχετε από το smartphone σας οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε. Εμείς
σας προσφέρουμε ένα πλήθος εφαρμογών για τον έλεγχο επιμέρους λειτουργιών ή
ολόκληρου του σπιτιού με τις σειρές συνδεδεμένων διακοπτών ValenaTM Life / Allure
with Netatmo και CelianeTM with Netatmo, κάμερες και οθόνες για τον έλεγχο εισόδου,
θερμοστάτες, μετεωρολογικούς σταθμούς κ.ά.
Εσείς επιλέγετε πόσες και ποιες λειτουργίες θέλετε να εγκαταστήσετε αρχικά ενώ
στη συνέχεια μπορείτε να τις εμπλουτίσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας και τον
προϋπολογισμό σας.
ΜΑΖΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗ ΖΩΗ

*κορυφαία εταιρεία σε λύσεις έξυπνου σπιτιού που ανήκει στον Όμιλο Legrand
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Όπου κι αν βρίσκεστε, ελέγξτε το έξυπνο σπίτι
σας και λάβετε ειδοποιήσεις

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με τις σειρές συνδεδεμένων διακοπτών και πριζών ValenaTM Life / Allure
with Netarmo και CelianeTM with Netatmo, το «έξυπνο» σπίτι γίνεται παιχνίδι.
Με την εφαρμογή Home + Control, μπορείτε να ελέγχετε το φωτισμό, τα
ρολά, τη θερμοκρασία και τις ηλεκτρικές συσκευές από το smartphone σας, να
παρακολουθείτε την κατανάλωση και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος. Η εφαρμογή είναι δωρεάν και είναι διαθέσιμη στα App Store
και Google Play.

GET IT ON
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Δημιουργήστε τα σενάρια καθημερινότητας που
ταιριάζουν στον τρόπο ζωής σας και ξενοιάστε

ΣΕΝΑΡΙΑ

Προσαρμόστε το σπίτι σας στο πρόγραμμά σας. Δημιουργήστε τα δικά σας
σενάρια, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα διαφορετικές λειτουργίες.
Για παράδειγμα όταν φεύγετε από το σπίτι μπορείτε με το πάτημα ενός
κουμπιού στο διακόπτη Master Άφιξης / Αναχώρησης να ενεργοποιείτε το
σενάριο «Αναχώρηση», για το οποίο έχετε καθορίσει να σβήνουν όλα τα
φώτα, να κατεβαίνουν όλα τα ρολά και η θερμοκρασία να ρυθμίζεται στους
17οC. Τα σενάρια μπορούν να ενεργοποιούνται και από το smartphone σας.
Με την εφαρμογή Home + Control, μπορείτε να δημιουργήσετε έως
8 διαφορετικά σενάρια που ανταποκρίνονται στην καθημερινότητά σας.
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Απλά μιλήστε και το σπίτι σας θα εκπληρώσει
κάθε σας επιθυμία

ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Works with

works with the

Το σπίτι σας «υπακούει» στη φωνή σας. Δώστε φωνητικές
εντολές* μέσω Siri, Alexa ή Google Assistant, με ή χωρίς το
αντίστοιχο ηχείο και ανάψτε τα φώτα, ρυθμίστε τη θερμοκρασία,
κατεβάστε τα ρολά, ελέγξτε τις κάμερες...

*Οι φωνητικοί βοηθοί Siri, Alexa και Google Assistant λειτουργούν μόνο
στην αγγλική γλώσσα.
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Αλλάξτε θέση στους ασύρματους
διακόπτες όποτε το επιθυμείτε

ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Ελέγξτε τους ενσύρματους διακόπτες και πρίζες ValenaTM Life/ Allure
with Netatmo και CelianeTM with Netatmo με ασύρματους διακόπες. Αυτοί
οι εξαιρετικά λεπτοί διακόπτες μπορούν να τοποθετηθούν στον τοίχο και να
μετακινηθούν εάν ανανεώσετε τη διακόσμηση του σπιτιού σας ή αλλάξετε τη
διάταξη των επίπλων σας, χάρη στις αυτοκόλλητες ταινίες στη βάση τους.
Επιπλέον, μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε σαν τηλεχειριστήριο και να
τους αφήνετε πάνω στον πάγκο της κουζίνας ή σε ένα έπιπλο ώστε να έχετε
τον έλεγχο του σπιτιού πάντα μαζί σας. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε
εύκολα, γρήγορα και χωρίς μερεμέτια επιπλέον ασύρματους διακόπες όποτε
θέλετε για να έχετε περισσότερα σημεία ελέγχου.
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Ανακαλύψτε λύσεις που κάνουν τη
ζωή σας πιο εύκολη

ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ
ΤΑ ΡΟΛΑ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΗ
ΦΩΝΗ ΣΑΣ
ΣΕΛ.10

V

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΕΛ. 8

ΕΥΕΞΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΝΕΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΜΕ ΕΞΥΠΝΟ ΦΩΤΙΣΜΌ
ΣΕΛ. 12

ΛΑΒΕΤΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ
ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΣΕΛ. 14
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Κάντε το σπίτι σας έξυπνο με απλό τρόπο
Με τα προϊόντα Legrand και Netatmo το σπίτι σας γίνεται ο χώρος που αισθάνεστε άνεση και ασφάλεια,
η πραγματική προέκταση του εαυτού σας και της οικογένειάς σας. Είτε πρόκειται για τα φώτα, τα ρολά,
τη θέρμανση, τον ανιχνευτή καπνού, το σύστημα θυροτηλεόρασης ή τις κάμερες, τώρα μπορείτε να
έχετε τον έλεγχο του σπιτιού σας στο smartphone σας, οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.

ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
ΣΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΣΕΛ. 16

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΙΩΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ
ΣΕΛ. 18

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΑΣ
ΣΕΛ. 22

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ
ΣΕΛ. 20

V

Για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα προϊόντα ή τις νέες έξυπνες λύσεις, μπορείτε να μας επισκέπτεστε στο www.legrand.gr
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ΕΥΕΞΙΑ
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ;
Με τον έξυπνο θερμοστάτη Smarther μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέρμανσή σας όπου κι αν βρίσκεστε

Έξυπνος θερμοστάτης Smarther
Με χειρισμό είτε από το θερμοστάτη είτε από το smartphone
σας, μπορείτε να ενεργοποιείτε τη θέρμανση και να ρυθμίζετε
την επιθυμητή θερμοκρασία, απολαμβάνοντας μέγιστη άνεση
και εξοικονόμηση ενέργειας. Με τη δωρεάν εφαρμογή
LEGRAND THERMOSTAT, μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα
από το smartphone σας το δικό σας πρόγραμμα βάσει των
αναγκών σας και να το διαχειρίζεστε από απόσταση.
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“

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

”

Αν έχετε εγκαταστήσει στο σπίτι σας τις σειρές συνδεδεμένων διακοπτών ValenaTM Life/ Allure
with Netatmo και CelianeTM with Netatmo, μπορείτε να συνδυάσετε τον έλεγχο της θέρμανσης
με τον έλεγχο των υπόλοιπων λειτουργιών του σπιτιού (φωτισμός, ρολά, πρίζες)

Μπορώ να δημιουργώ σενάρια που ταιριάζουν στον τρόπο ζωής μου και
εμπεριέχουν τον έλεγχο της θέρμανσης από απόσταση μέσω της εφαρμογής
Home + Control.(1)
Επίσης, μπορώ να ελέγχω τη θέρμανση με τη φωνή μου, χρησιμοποιώντας
τους φωνητικούς βοηθούς (λειτουργούν μόνο στην αγγλική γλώσσα)
works with the

Works with

(1) IΠροηγείται απαραίτητα
η τοποθέτηση του βασικού
kit εγκατάστασης

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΝΤΑΞΕΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ;
Με τον Smart Θερμοστάτη Netatmo μπορείτε να ελέγχετε τη θέρμανση ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με τις
υπόλοιπες λειτουργίες του σπιτιού
Smart Θερμοστάτης Netatmo
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς
συμβιβασμούς στην άνεση.
Θερμάνετε το σπίτι σας ακριβώς στη
σωστή θερμοκρασία και μόνο όταν
χρειάζεται με τη λειτουργία χρονικού
προγραμματισμού θέρμανσης.
Δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου από
απόσταση μέσω της εφαρμογής Netatmo
Energy ή συνέργειας σε σενάρια μέσω
της εφαρμογής Legrand Home + Control.

Πρόσθετες Smart Βαλβίδες Καλοριφέρ
Τοποθετήστε πρόσθετες Smart Βαλβίδες Καλοριφέρ
στα δωμάτια που επιθυμείτε να ρυθμίζετε
τη θερμοκρασία, ανεξάρτητα από τον Smart
Θερμοστάτη.
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΘΈΛΕΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΡΟΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ;
Τοποθετήστε έξυπνους διακόπτες ρολών ValenaTM Life / Allure with Netatmo και CelianeTM with Netatmo
Ασύρματος γενικός διακόπτης ρολών
Για κεντρικό έλεγχο μιας ομάδας ή του
συνόλου των ρολών που ελέγχονται από
τους συνδεδεμένους διακόπτες ρολών,
χωρίς επιπλέον καλωδίωση και χωρίς
καμία ζημιά στους τοίχους.

Συνδεδεμένος διακόπτης ρολών
Για όλους τους τύπους ηλεκτρικών ρολών
με μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό stop.
Τοποθετείται στη θέση ενός συμβατικού
ενσύρματου διακόπτη ρολών*.
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Προηγείται απαραίτητα η
τοποθέτηση του βασικού kit
εγκατάστασης

Πολύ λεπτός
Μπορεί να τοποθετηθεί και να
επανατοποθετηθεί όπου επιθυμείτε,
χρησιμοποιώντας τις αυτοκόλλητες
ταινίες που παρέχονται.
*Απαιτείται καλώδιο ουδετέρου

“

ΑΝΟΙΞΤΕ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΡΟΛΑ
ΕΥΚΟΛΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

”

Ομαδοποιήστε τον έλεγχο των ηλεκτρικών ρολών σας και δώστε κεντρικές εντολές σε επιμέρους
ομάδες ή στο σύνολο των ρολών της εγκατάστασης. Μπορείτε δημιουργήσετε χρονικά σενάρια ή να
τα εντάξετε σε σενάρια καθημερινότητας, συνδυάζοντας τη διαχείριση των ρολών, του φωτισμού, της
θέρμανσης και των ηλεκτρικών συσκευών μέσω της εφαρμογής Home + Control.(1)

Apple HomePod
Συμβατό με τη Siri της
Apple

Google Home
Συμβατό με το Google
Assistant

Μπορώ να ανοίγω και να κλείνω
τα ρολά μου εύκολα, μέσω του
smartphone μου με την εφαρμογή
Home + Control ή με τη φωνή μου.(1)

Προηγείται απαραίτητα η
τοποθέτηση του βασικού kit
εγκατάστασης

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ΡΟΛΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ;
Με το μικροδιακόπτη και τον ασύρματο γενικό διακόπτη ρολών ValenaTM Life / Allure with Netatmo
και CelianeTM with Netatmo
Συνδεδεμένος
μικροδιακόπτης ρολών

Ασύρματος γενικός
διακόπτης ρολών

Μετατρέπει ένα ηλεκτρικό ρολό
σε έξυπνο, χωρίς επιπλέον
καλωδίωση. Τοποθετείται στο
κουτί του μηχανισμού του ρολού.
Έτσι, μπορείτε να ελέγχετε τα
ρολά σας με το πάτημα ενός
ασύρματου διακόπτη ρολών.

Τοποθετείται με τις αυτοκόλλητες
ταινίες στη βάση του, χωρίς
καλωδίωση, κοντά στο ρολό που
θέλετε να ελέγχετε (και έχετε
ήδη τοποθετήσει στο κουτί του το
μικροδιακόπτη ρολών).

Σε περίπτωση που έχετε ασύρματα ρολά Somfy ή Bubendorff είναι δυνατή η ενσωμάτωσή τους στον έλεγχο του σπιτού με την εφαρμογή Home+Control
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ΑΝΕΣΗ
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ;
Τοποθετήστε έξυπνους διακόπτες φωτισμού ValenaTM Life / Allure with Netatmo και CelianeTM with Netatmo

Συνδεδεμένος διακόπτης φωτισμού με
δυνατότητα dimmer

Συνδεδεμένος
μικροδιακόπτης φωτισμού

Τοποθετείται στη θέση ενός συμβατικού διακόπτη.
Σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε από το διακόπτη,
το smartphone ή με φωνητική εντολή τα φώτα του
σπιτιού σας, όπως επίσης και να ρυθμίζετε την ένταση
του φωτισμού εάν έχετε ρυθμιζόμενους λαμπτήρες.
Μπορείτε επίσης, εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε στο
διακόπτη τη φωτεινή λειτουργία για εντοπισμό του στο
σκοτάδι.

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

Προηγείται απαραίτητα η
τοποθέτηση του βασικού kit
εγκατάστασης
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“

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ
ΣΑΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ

”

Κάντε το φωτισμό σας έξυπνο, τοποθετώντας συνδεδεμένους ενσύρματους διακόπτες με δυνατότητα
dimmer ή μικροδιακόπτες και σε συνδυασμό με πρόσθετους ασύρματους διακόπτες, δημιουργήστε
επιπλέον σημεία ελέγχου και κεντρικό έλεγχο του φωτισμού. Μπορείτε επίσης να ενσωματώσετε
τη διαχείριση φωτισμού σε χρονικά σενάρια ή σενάρια καθημερινότητας συνδυάζοντας τη με άλλες
λειτουργίες στο σπίτι σας, όπως ο έλεγχος των ρολών και της θέρμανσης ώστε να κάνετε τη ζωή σας πιο
εύκολη.

Μπορώ να ανάβω και να κλείνω τα φώτα ή να ρυθμίζω την
έντασή τους σε κάθε δωμάτιο ή ακόμα και σε όλο το σπίτι μέσω
του smartphone μου με την εφαρμογή Home + Control.(1)
Μπορώ επίσης να ελέγχω το φωτισμό με τη φωνή μου,
χρησιμοποιώντας τους φωνητικούς βοηθούς (λειτουργούν
μόνο στην αγγλική γλώσσα)
works with the

Works with

Προηγείται απαραίτητα η
τοποθέτηση του βασικού kit
εγκατάστασης

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ;
Τοποθετήστε χωρίς καλωδίωση και μερεμέτια ασύρματους διακόπτες φωτισμού ValenaTM Life / Allure with
Netatmo και CelianeTM with Netatmo

Ασύρματος απλός διακόπτης

Ασύρματος διπλός διακόπτης

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης

Προσθέστε ένα επιπλέον σημείο ελέγχου
χωρίς καλωδίωση ή μερεμέτια. Πολύ
λεπτός, μπορεί να επανατοποθετηθεί με
τις αυτοκόλλητες ταινίες στη βάση του.
Ελέγχει έως 20 συνδεδεμένους διακόπτες
φωτισμού, μικροδιακόπτες και πρίζες.

Λειτουργεί όπως ο ασύρματος απλός
διακόπτης, ωστόσο, συνδυάζεται και
ελέγχει έως 2x20 συνδεδεμένους
διακόπτες φωτισμού, μικροδιακόπτες
και πρίζες (έως 20 σε κάθε πλήκτρο).

Μπορεί να ελέγχει έναν ή περισσότερους
ενσύρματους διακόπτες. Ιδανικός για την
προσθήκη ενός σημείου ελέγχου σε ένα
μέρος όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση σε
εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο (IP 44).
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ;
Ο Smart Ανιχνευτής Καπνού της Netatmo σας στέλνει ειδοποίηση στο smartphone σας σε περίπτωση που
ανιχνεύσει καπνό όπου κι αν βρίσκεστε

Smart Ανιχνευτής Καπνού Netatmo
O Smart Ανιχνευτής Καπνού της Netatmo στέλνει
ειδοποίηση στο smartphone σας σε περίπτωση
ανίχνευσης καπνού και επίσης εάν ανιχνεύσει
κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία του (δυνατότητα
Self-Test). Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και
γρήγορα στην οροφή ενός κεντρικού σημείου του
σπιτιού σας, καθώς και σε κάθε υπνοδωμάτιο.
Διάρκεια μπαταρίας: 10 χρόνια*.
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*Διάρκεια ζωής για τυπική χρήση. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση του Smart Ανιχνευτή Καπνού.

“

ΛΑΒΕΤΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΕΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Όπου κι αν βρίσκεστε μπορείτε να ειδοποιηθείτε σε περίπτωση καπνού:
εντός σπιτιού ακούγοντας το συναγερμό των 85dB, εκτός σπιτιού
λαμβάνοντας ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο στο smartphone το δικό
σας και των υπολοίπων μελών της οικογενείας σας.

”

Μπορώ να λαμβάνω ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, να
απενεργοποιώ τον συναγερμό σε περίπτωση περιστατικού που
είναι υπό έλεγχο, να βλέπω τις αναφορές Self-Test και να
λαμβάνω προειδοποιήσεις για χαμηλή μπαταρία του ανιχνευτή στο
smartphone μου μέσω της εφαρμογής Netatmo Security.
Works with

Λειτουργία Self-Test
Ελέγχει αυτόματα την
μπαταρία, τον ανιχνευτή
καπνού και τη σύνδεση
Wi-Fi, ώστε το προϊόν να
λειτουργεί πάντα σωστά.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ;
Η οθόνη Class 100X διαθέτει Wi-Fi και σας επιτρέπει να είστε σε επαφή με το σπίτι σας όπου κι αν βρίσκεστε
Έξυπνη οθόνη θυροτηλεόρασης Class100X
Από το smartphone σας με την εφαρμογή Door Entry Class100X, μπορείτε να
διαχειρίζεστε διάφορες λειτουργίες: να βλέπετε και να μιλάτε στους επισκέπτες σας
που κάνουν κλήσεις στην μπουτονιέρα και να ανοίγετε την εξώπορτα από όπου κι
αν βρίσκεστε στον κόσμο, να καλείτε από το smartphone σας στην οθόνη του
σπιτιού σας, να ανάβετε τα φώτα και να ποτίζετε τον κήπο σας, να ανοίγετε την
πόρτα του γκαράζ αν έχετε ξεχάσει το τηλεχειριστήριο.
Διαθέτει οθόνη υψηλής ευκρίνειας 5’’ και ένα συνδυασμό πλήκτρων αφής και
πατητών. Πολύ λεπτή και διακριτική, διατίθεται σε λευκό χρώμα.
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“

ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΑΣ
ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

”

Όπου κι αν βρίσκεστε, είστε πάντα συνδεδεμένοι με το σπίτι σας με τις έξυπνες οθόνες
Class100X και Class300X, τις εφαρμογές τους Door Entry και το σύστημα θυροτηλεόρασης
2 καλωδίων της Btcino. Το smartphone σας επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
μιλάτε στους επισκέπτες σας, να ανοίγετε την πόρτα από απόσταση και γενικά να ελέγχετε
όλες τις δυνατότητες του συστήματος θυροτηλεόρασης της κατοικίας σας.

Μπορώ να βλέπω όποιον μου χτυπάει το
κουδούνι, να απαντάω στην κλήση, να ανοίγω
την πόρτα από απόσταση και να ενεργοποιώ
άλλες λειτουργίες στο σπίτι με τις εφαρμογές
Door Entry.
Επιπλέον, με την οθόνη Class300X μπορώ να
βλέπω μέσα κι έξω από το σπίτι μου με τις
κάμερες Netatmo.

ΘΕΛΕΤΕ Η ΕΞΥΠΝΗ ΟΘΟΝΗ ΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ;
Η οθόνη Class 300X διαθέτει Wi-Fi και επιπλέον δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης των κλήσεων
Έξυπνη οθόνη θυροτηλεόρασης Class 300X
Aπό το smartphone σας με την εφαρμογή Door Entry Class 300X, μπορείτε να βλέπετε
και να μιλάτε στους επισκέπτες σας που κάνουν κλήσεις στην μπουτονιέρα και να
ανοίγετε την εξώπορτα από όπου κι αν βρίσκεστε στον κόσμο, να καλείτε από το
smartphone σας στην οθόνη του σπιτιού σας, να ανάβετε τα φώτα και να ποτίζετε τον
κήπο σας, να ανοίγετε την πόρτα του γκαράζ αν έχετε ξεχάσει το τηλεχειριστήριο.
Επιπλέον διαθέτει δυνατότητα μνήμης για αποθήκευση της εικόνας και των ηχητικών
μηνυμάτων των ατόμων που έκαναν κλήση στη μπουτονιέρα κατά την απουσία σας.
Μπορείτε, επίσης, να δημιουργείτε γραπτά μηνύματα με τη χρήση του πληκτρολογίου ή
να καταγράφετε ηχητικά μηνύματα για τους άλλους ενοίκους του σπιτιού.
Διαθέτει οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας 7’’ και πλήκτρα αφής. Διατίθεται σε σοφιστικέ,
διακριτικό λευκό χρώμα και δυναμικό, εντυπωσιακό μαύρο χρώμα. Συμβατή με τις
κάμερες Netatmo εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για μέγιστη ασφάλεια.
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ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΑΣ;
Η Smart Κάμερα Εξωτερικού χώρου σάς ειδοποιεί όταν ανιχνεύσει κίνηση
Smart Κάμερα
Εξωτερικού χώρου
Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε
οτιδήποτε συμβαίνει στον εξωτερικό
χώρο της ιδιοκτησίας σας σε πραγματικό
χρόνο. Μπορεί να διακρίνει ανθρώπους,
ζώα και αυτοκίνητα και στέλνει
ειδοποίηση στο smartphone σας όταν
ανιχνεύσει οποιαδήποτε παρουσία στην
ιδιοκτησία σας μέσω της εφαρμογής
Netatmo Security. Ο έξυπνος προβολέας
της σας βοηθά να βρείτε το δρόμο σας
στο σκοτάδι και αποθαρρύνει τους
ανεπιθύμητους επισκέπτες.
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“

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΝΙΩΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ

”

Με τις smart κάμερες της Netatmo, μπορείτε να προστατεύσετε το σπίτι σας τόσο
εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Αν ένας εισβολέας εισέλθει στην ιδιοκτησία σας, λαμβάνετε
ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο στο smartphone σας. Η αποθήκευση video, όλες οι
λειτουργίες και ενημερώσεις είναι προσβάσιμες οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς συνδρομή.
Μπορείτε επίσης να τις συνδυάσετε με το σύστημα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων της
Btcino και την εφαρμογή Door Entry Class300X μέσω της οθόνης Class300X.

Security

Μπορώ να ειδοποιούμαι και να βλέπω σε πραγματικό χρόνο
ότι συμβαίνει μέσα και έξω από το σπίτι μου, χάρη στην
εφαρμογή Netatmo Security. Μερικές λειτουργίες είναι
διαθέσιμες και στην εφαρμογή Door Entry Class 300X.

Door Entry

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;
Η Smart Κάμερα Εσωτερικού χώρου σάς ειδοποιεί όταν αναγνωρίσει την παρουσία των παιδιών σας

Smart Κάμερα Εσωτερικού χώρου
Χάρη στις έξυπνες ειδοποιήσεις και με την εφαρμογή
Netatmo Security, η Smart Κάμερα Εσωτερικού
χώρου σας ειδοποιεί σε πραγματικό χρόνο στο
smartphone σας, εάν κάποιος εισβολέας εισέλθει
στην ιδιοκτησία σας. Χρησιμοποιήστε την αναγνώριση
προσώπου για να προεγγράψετε τα γνωστά σας
πρόσωπα και να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις
και τις βιντεοσκοπήσεις τους ώστε η Smart Κάμερα
Εσωτερικού χώρου να ανιχνεύει ξένους και όχι τα
άτομα της οικογένειάς σας. Λάβετε άμεση ειδοποίηση
για εισβολή άγνωστου προσώπου στο smartphone
σας, συνοδευόμενη από φωτογραφία και καταγραφή
video και δράστε μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Πιο ολοκληρωμένη προστασία
Προσθέστε στην Smart Κάμερα Εσωτερικού
χώρου τους Smart Αισθητήρες Πόρτας και
Παραθύρου για επιπλέον ασφάλεια σε περίπτωση
απόπειρας παραβίασης της εισόδου, καθώς
και τη Smart Σειρήνα Εσωτερικού χώρου για
επιπλέον ασφάλεια σε περίπτωση εισβολής.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΊΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΑΣ;
Τοποθετήστε έξυπνες πρίζες ValenaΤΜ Life / Allure with Netatmo και CelianeΤΜ with Netatmo
Έξυπνη πρίζα ρεύματος

Ασύρματος απλός διακόπτης

Τοποθετείται στη θέση μιας
συμβατικής πρίζας και σας επιτρέπει
να ελέγχετε από απόσταση
τις ηλεκτρικές συσκευές, να
παρακολουθείτε την κατανάλωσή
τους και να ειδοποιήστε μέσω της
εφαρμογής Home + Control σε
περίπτωση δυσλειτουργίας.

Μπορεί να συνδυαστεί με μία
έξυπνη πρίζα ρεύματος για τον
έλεγχό της από απόσταση.

Προηγείται απαραίτητα η
τοποθέτηση του βασικού kit
εγκατάστασης
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“

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΛΕΞΤΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

”

Σε μια εγκατάσταση με σειρές συνδεδεμένων διακοπτών και πριζών ValenaTM Life/ Allure with
Netatmo και CelianeTM with Netatmo, μπορείτε να δείτε την κατανάλωση μιας ηλεκτρικής συσκευής
ή του συνόλου της εγκατάστασης μέσα από την εφαρμογή Home + Control. Μπορείτε επίσης να
ενσωματώσετε τον έλεγχο των ηλεκτρικών συσκευών στα σενάρια καθημερινότητας και να κάνετε
τη ζωή σας ευκολότερη.

Μπορώ να βλέπω τη στιγμιαία κατανάλωση και την ημερήσια ή μηνιαία
κατανάλωση από το smartphone μου με την εφαρμογή Home + Control.(1)
Μπορώ να χρησιμοποιώ τη φωνή μου για να ανοίγω ή να κλείνω μια συσκευή
που συνδέεται σε μια έξυπνη πρίζα ρεύματος μέσω των φωνητικών βοηθών
(λειτουργούν μόνο στην αγγλική γλώσσα)

works with the

Works with

Προηγείται απαραίτητα η
τοποθέτηση του βασικού kit
εγκατάστασης

Έξυπνη φορητή πρίζα ρεύματος

Μονάδα μέτρησης ενέργειας

Συνδέεται απευθείας σε μια συμβατική πρίζα για τον έλεγχο
φωτιστικών και οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής. Διαθέτει
λειτουργία ON/OFF και φωτεινή ένδειξη LED όταν χρησιμοποιείται,
μετρά τη στιγμιαία ισχύ (kW) και παρακολουθεί την ημερήσια και
μηνιαία κατανάλωση, στέλνει ειδοποιήσεις. Μπορεί να ελεγχθεί από
έναν ασύρματο διακόπτη και από την εφαρμογή.
Σύντομα διαθέσιμη

Μπορείτε να παρακολουθείτε τη συνολική κατανάλωση σε εβδομαδιαία
και μηνιαία βάση. Μετρά τη συνολική ισχύ (kW) του κυκλώματος σε
πραγματικό χρόνο και στέλνει ειδοποίηση εάν ξεπεραστεί το όριο (σε
kW) που έχει τεθεί. Εγκαθιστάται στον πίνακα διανομής. Λειτουργεί
αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Home + Control.
Σύντομα διαθέσιμη
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΑΣ;
Με το Smart Οικιακό Μετεωρολογικό Σταθμό έχετε άμεσα στο smartphone σας όλα τα δεδομένα του
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος σας
Smart οικιακός μετεωρολογικός σταθμός
Μάθετε όλα όσα χρειάζεστε σχετικά με το εσωτερικό και
εξωτερικό σας περιβάλλον και δείτε τις μετρήσεις σε πραγματικό
χρόνο στο smartphone σας τοποθετώντας αντίστοιχα τη
μονάδα εσωτερικού χώρου στο δωμάτιο που σας ενδιαφέρει
και του εξωτερικού χώρου εκτός σπιτιού. Δημιουργήστε
προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για το κλίμα και τις καιρικές
συνθήκες ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για ό,τι είναι
σημαντικό για εσάς. Λάβετε άμεσα ακριβείς μετρήσεις για
την εσωτερική θερμοκρασία του σπιτιού σας, την υγρασία, τα
επίπεδα θορύβου και την ποιότητα του αέρα ώστε να αερίσετε
το δωμάτιο αν χρειάζεται.
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Smart βροχόμετρο & Smart
ανεμόμετρο
Η τέλεια προσθήκη στον Smart Οικιακό
Μετεωρολογικό Σταθμό για να μετράτε με
ακρίβεια το επίπεδο των βροχοπτώσεων και
την ένταση του ανέμου.

ΦΩΝΗΤΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ
Για να σας προσφέρουμε περισσότερες και απλούστερες
έξυπνες λύσεις για το σπίτι σας, σχεδιάζουμε τα προϊόντα
μας ώστε να είναι συμβατά με τους βασικότερους
φωνητικούς βοηθούς της αγοράς.

Works with

works with the

Σειρές διακοπτών και πριζών
ValenaTM Life / Allure with Netatmo
& CelianeTM with Netatmo
Smart Κάμερα Εξωτερικού χώρου

Smart Κάμερα Εσωτερικού χώρου

Smart Ανιχνευτής Καπνού

Smart Θερμοστάτης
Smart Οικιακός Μετεωρολογικός
Σταθμός
Οι φωνητικοί βοηθοί Siri, Alexa και Google Assistant λειτουργούν μόνο στην αγγλική γλώσσα.

iOs: Οι σειρές Valena™ Life/Allure with Netatmo και Celiane™ with Netatmo προϋποθέτουν τη χρήση συσκευών iPhone, iPad ή iPod touch με έκδοση
iOs 9.0 ή νεότερη. Για τον έλεγχο των προϊόντων που είναι συμβατά με το HomeKit, απαιτείται έκδοση iOs 9.0 ή νεότερη.
Για τον έλεγχο από απόσταση αυτού του προϊόντος χρησιμοποιώντας το HomeKit, συνιστάται η χρήση Apple TV με έκδοση όχι παλαιότερη του tvOS 10
ή η χρήση iPad με έκδοση όχι παλαιότερη του iOS 10 για να ρυθμιστεί ως κεντρικός κόμβος.
Το Google Play και το λογότυπο του Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.
ANDROID: Απαιτείται τουλάχιστον έκδοση Android 5.0 με πρόσβαση στο Google Play.
WEBAPP: PC & Mac
Τα iPhone, iPod και iPad είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το HomeKit είναι εμπορικό σήμα της Apple
Inc. Το App Store είναι υπηρεσία της Apple Inc. Τα Android, Google, Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Τα
Amazon, Alexa και τα υπόλοιπα συσχετιζόμενα λογότυπά τους είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com ή των θυγατρικών της.
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Το Legrand Cloud και η
ασφάλεια δεδομένων

ΤΟ CLOUD ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Legrand Cloud φιλοξενεί, διαχειρίζεται και διατηρεί ασφαλή όλα
τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στις έξυπνες
λύσεις:
• στοιχεία εγκατάστασης και δεδομένα ταυτοποίησης χρηστών
• δεδομένα χρήσης

Το Legrand Cloud εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων και την
προστασία της ιδιωτικότητας. Η Legrand συμμορφώνεται με το
ενιαίο πρότυπο ασφαλείας ISO 27001, το οποίο αποτελεί το
σημείο αναφοράς στην ασφάλεια δεδομένων.

Το Legrand Cloud έχει αναπτυχθεί ως μέρος της λύσης
Microsoft Azure, παγκόσμιου ηγέτη στις υπηρεσίες cloud: ένα
κλιμακωτό σύστημα, με τεράστια δυνατότητα ανάπτυξης και
προσφορά νέων εμπειριών στον χρήστη.

Η Legrand θέτει σε εφαρμογή τα PIAs: Privacy Impact
Assessment studies.
Αυτές οι μελέτες περιλαμβάνουν μια μεθοδολογία που καταρτίζεται
από την Αρχή Προστασίας Γαλλικών Δεδομένων (CNIL), και είναι
σχεδιασμένες για να διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών
δεδομένων των χρηστών, λαμβάνοντας συστηματική προσέγγιση του
τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους.
Η Legrand επίσης, διασφαλίζει ότι κανένας εξωτερικός
παράγοντας δεν μπορεί να εισέλθει στα συστήματα IT, για να
κλέψει, να μεταβάλλει ή να καταστρέψει δεδομένα. Γι’ αυτό το λόγο,
γίνονται συνεχείς έλεγχοι ασφαλείας και δοκιμές διείσδυσης από
αξιόπιστες εταιρείες ηλεκτρονικής ασφάλειας (cybersecurity).
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Η Legrand δεσμεύεται ότι συμμορφώνεται
με το GDPR(1)
• αποδεχόμενη το δικαίωμα των χρηστών για διαγραφή
• ενισχύοντας τις διαδικασίες συγκατάθεσης των χρηστών
• διεξάγοντας PIAs (βλ. αριστερή σελίδα)

(1) Global Data Protection Regulations (GDPR): Ευρωπαϊκοί κανονισμοί σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τέθηκαν σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.
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