ELIOT BY LEGRAND
ΓΙΑ EΞΥΠΝΑ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΩΣΤΕ ΖΩΗ
ΣΤΙΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ELIOT BY LEGRAND,
ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ

Με το Eliot, καθημερινές
συσκευές μέσα στο σπίτι

προσαρμόζονται στον τρόπο ζωής
και τις απαιτήσεις των ατόμων.
Φωτισμός, ρολά, μετάδοση ήχου, κ.λπ.: όλες οι λειτουργίες είναι
δυνατόν να ελεγχθούν από το tablet ή το smartphone, ακόμα και
μακριά από το σπίτι, προσφέροντας άνεση στο χρήστη.
Με τα έξυπνα συνδεδεμένα προϊόντα του Προγράμματος Eliot
by Legrand, είναι επίσης δυνατός ο προγραμματισμός
προσωποποιημένων σεναρίων που καλύπτουν τις εξειδικευμένες
ανάγκες κάθε ατόμου και μπορούν να ενεργοποιηθούν και από
απόσταση.

Σε χώρους γραφείων και
εμπορικά κτίρια

με τα έξυπνα συνδεδεμένα προϊόντα
του Προγράμματος Eliot by Legrand είναι δυνατή η επίβλεψη
της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από απόσταση. Η ικανότητα
σύνδεσης της αδιάλειπτης παροχής ισχύος, όπως αυτή των
διευθυνσιοδοτούμενων φωτιστικών ασφαλείας, για παράδειγμα,
προσφέρει τη δυνατότητα επιτήρησης από απόσταση, τη
διενέργεια προληπτικής συντήρησης και την προσαρμογή
επιλεγμένων υπηρεσιών.
Επίσης, τα έξυπνα συνδεδεμένα προϊόντα του Προγράμματος
Eliot by Legrand επιτρέπουν τον έλεγχο και τη μέτρηση της
ενεργειακής κατανάλωσης δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα
σημαντικής εξοικονόμησης.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ELIOT BY LEGRAND
ΣΈΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌ
ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ
ΠΕΛΑΤΏΝ

ΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ELIOT BY LEGRAND ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΥΨΗΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΕΙ
ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΌΝΟ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ELIOT;

H Legrand σέβεται τον εμπιστευτικό
χαρακτήρα των δεδομένων των
πελατών της και χάρη σε ένα εξαιρετικά
ασφαλές σύστημα Cloud, τα δεδομένα
που μεταφέρονται είναι απόλυτα
προστατευμένα και δεν κοινοποιούνται
σε κανέναν εκτός και αν ο χρήστης το
επιδιώξει προκειμένου να επωφεληθεί
από τυχόν επιπλέον υπηρεσίες τρίτων
συνεργατών.

Τα συνδεδεμένα προϊόντα Eliot by
Legrand θα σας "εξυπηρετούν" για πολύ
καιρό. Για περισσότερα από 100 χρόνια
η Legrand σχεδιάζει προϊόντα για κτίρια,
μεγάλης αντοχής και υψηλής ποιότητας
και εύκολα στην εγκατάσταση. Αυτά
τα προϊόντα αποτελούν τον πυρήνα
του Προγράμματος Eliot by Legrand,
είναι έξυπνα και προηγμένα και έχουν
σχεδιαστεί με υψηλή τεχνολογία που
εξασφαλίζει διάρκεια στο χρόνο.

Η ονομασία Eliot είναι μία
συγχώνευση της λέξης Electricity
και του ακρωνύμιου IoT
(Internet of Things/ Διαδίκτυο
των Πραγμάτων). Είναι η
ονομασία που χρησιμοποιεί η
Legrand για τα προϊόντα της που
ανταποκρίνονται στο Internet
of Things.
Internet of Things (IoT)

Eliot
Electricity

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ELIOT BY LEGRAND
Κάθε συνδεδεμένο προϊόν του προγράμματος Eliot by Legrand που βρίσκεται
στον κατάλογο φέρει τη σήμανση Eliot που βλέπετε αριστερά. Αυτό πιστοποιεί
ότι το έξυπνο συνδεδεμένο προϊόν προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, ότι το
απόρρητο των δεδομένων είναι διασφαλισμένο και ότι όλα έχουν σχεδιαστεί
για να κάνουν τη ζωή σας ευκολότερη.
Θα το βρείτε σε διάφορες σελίδες του καταλόγου
Κάθε συνδεδεμένο προϊόν του προγράμματος Eliot by Legrand που βρίσκεται στον
κατάλογο φέρει τη σήμανση Eliot. Αυτό πιστοποιεί ότι το έξυπνο συνδεδεμένο
προϊόν προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, ότι το απόρρητο των δεδομένων είναι
διασφαλισμένο και ότι όλα έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη ζωή σας ευκολότερη
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zoom

νέα προϊόντα 2016
Προστασία & έλεγχος κινητήρων
Σειρές ΜPX3, CTX3, RTX3
για κάθε τύπου εφαρμογή

EMDX3 αναλυτές ενέργειας
Πηγές δεδομένων για
εξοικονόμηση ενέργειας

> βλέπε σελ. 44-45

Οι αυτόματοι διακόπτες
κινητήρων MPX3 και τα
ρελέ ισχύος και θερμικά
προστασίας CTX3 και
RTX3 είναι η λύση σε κάθε
είδους εγκατάσταση στο
κτίριο και τη βιομηχανία

> βλέπε σελ. 73

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Υψηλή απόδοση, μικρό μέγεθος, ευκολία στην τοποθέτηση,
ποικιλία εξαρτημάτων,... είναι σημεία διαφοροποίησης που
επιτρέπουν την τοποθέτησή τους σε κάθε τύπο ερμαρίου
διανομής και ελέγχου

Πίνακας Practibox3
Ξεχωρίζει για το μοντέρνο
design και τη λειτουργικότητα
> βλέπε σελ. 77
Ο νέος πίνακας
Practibox3 με την λευκή
πόρτα ξεχωρίζει για την
αισθητική του και την
εργονομία που παρέχει

Λεπτή λευκή πόρτα με διακριτικό χερούλι και αρμονική
ενσωμάτωση του πίνακα στο χώρο. Στιβαρό κουτί εντοιχισμού
για εύκολη τοποθέτηση και μετώπη αποσπώμενη ανά σειρά.
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Οι νέοι αναλυτές ενέργειας EMDX3 είναι όργανα
υψηλής ακρίβειας για τη μέτρηση της έντασης, τάσης,
ενεργού, άεργου και φαινόμενης ισχύος, θερμοκρασίας,
αρμονικών,...
Συμβατοί με τα συστήματα επικοινωνίας, οι τιμές των
μετρήσεων της εγκατάστασης μεταφέρονται σε οθόνες
υπολογιστή, tablet,... ως γραφικές απεικονίσεις. Η ανάλυση
των μετρήσεων επιτρέπει τη διαχείριση του συστήματος
με την εκτέλεση ενεργειών που έχουν ως αποτέλεσμα την
εξοικονόμηση της ενέργειας.

Φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Έξυπνα συνδεδεμένα προϊόντα

Green'up πρωτοποριακή
τεχνολογία

Πολύπριζο, πρίζα και
κουδούνια

> βλέπε σελ. 108

ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ &
ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΧΩΡΟ

> βλέπε σελ. 240, 244

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΠΑΝΤΟΥ!

Κουδούνι και πολύπριζο

Σταθμός και πρίζα
φόρτισης ηλεκτρικών
αυτοκινήτων

Πολύπριζο και πρίζα
Συνδέονται στο internet μέσω WiFi. Ειδοποιούν με email
ή push notification σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Μετρούν την ενεργειακή κατανάλωση και προσφέρουν
δυνατότητα ON/OFF από απόσταση μέσω smartphone

Green'up Access

Kουδούνια

Σύστημα πρωτοποριακής τεχνολογίας του ομίλου Legrand
που επιτρέπει την ενεργοποίηση της μέγιστης ισχύος για
γρήγορη και ασφαλή φόρτιση

Συνδέονται στο internet μέσω WiFi. Όταν ο επισκέπτης κάνει
κλήση, η εικόνα του στέλνεται αμέσως στο smartphone του
ενοίκου του σπιτιού με email ή push notification

Green'up Premium
Για τη φόρτιση όλων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων
εξοπλισμένων με μονοφασικούς και τριφασικούς φορτιστές
σε mode 2 και mode 3

Πρόγραμμα Eliot by Legrand : έξυπνα συνδεδεμένα
προϊόντα, προσωποποιημένες εγκαταστάσεις,
προστατευμένα προσωπικά δεδομένα
βλέπε σελ. 2
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zoom

νέα προϊόντα 2016
CelianeTM

ValenaTM Life

Νέες καινοτομικές λειτουργίες
και νέα πλαίσια

Στιβαρός μηχανισμός, πλούσια
γκάμα, μοντέρνο design

> βλέπε σελ. 162

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΠΟΥ

ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ!

Πλήθος επιλογών χρωμάτων και υλικών
46 αποχρώσεις πλαισίων και 4 αποχρώσεις πλακιδίων
συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους προκειμένου να
ανταποκρίνονται σε κάθε στυλ διακόσμησης.
Καινοτομικές λειτουργίες που αλλάζουν τα πάντα
Πρίζα Flat, διακόπτης Soft,... Μέγιστη ασφάλεια, άνεση,
εξοικόμηση ενέργειας και επικοινωνία για τις σύγχρονες
οικιακές εγκαταστάσεις
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> βλέπε σελ. 190

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΖΩΗ!

Κομψότητα και εμπνευσμένες καινοτομίες σε
μία σύγχρονη και ταυτόχρονα διαχρονική σειρά
• Νέος πρωτοποριακός μηχανισμός με μοναδικά
πλεονεκτήματα εγκατάστασης
• Περισσότερες από 150 λειτουργίες που προσαρμόζονται
αρμονικά και εύκολα παντού
• 16 χρώματα πλαισίων και 3 χρώματα πλακιδίων που
ταιριάζουν στις σύγχρονες τάσεις εσωτερικού design

DLP-S Snap-on κανάλια
Εξοικονόμηση χρόνου
και κόστους
> βλέπε σελ. 267
Νέα κανάλια απευθείας
στήριξης μηχανισμών
Mosaic. Oι μηχανισμοί
κουμπώνουν στο κανάλι
χωρίς βάση στήριξης

Ενδοδαπέδια κουτιά IP66
Στιβαρά και στεγανά
για ψευδοπάτωμα και μπετόν
> βλέπε σελ. 309
Για χώρους που
απαιτούν υψηλή αντοχή
σε μηχανική καταπόνηση
και υγρασία

• Στιβαρό προφίλ με προχαραγμένη βάση και προστατευτικό φιλμ
• Κάλυμμα και εξαρτήματα που προσαρμόζονται γρήγορα
• Σε λευκό και αλουμίνιο

Σύστημα DLP LED
Συνδυασμός φωτισμού και όδευσης
καλωδίων
> βλέπε σελ. 292

• Σε 2 χρωματικές επιλογές Brass και Stainless Steel
• Σε 2 τύπους: με κάλυμμα αποσπώμενο και μη αποσπώμενο
• Δέχονται μηχανισμούς Mosaic - 4 στοιχεία

UPS υψηλής τεχνολογίας
Eύρος γκάμμας από 600VA έως
800 kVA
> βλέπε σελ. 338

Καινοτομία από τη Legrand
που ενσωματώνει το
φωτισμό στα mini κανάλια,
κανάλια οβάλ, κανάλια
στήριξης διακοπτικού και
κολώνες αλουμινίου

Ο πρωτοποριακός αυτός συνδυασμός προσφέρει πλήθος
δυνατοτήτων για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους
καθώς σηματοδοτεί την κατεύθυνση της κίνησης των ατόμων,
τα οδηγεί στο σκοτάδι προσφέροντας άνεση και ασφάλεια με
άψογο αισθητικό και εργονομικό αποτέλεσμα

Μια ολοκληρωμένη σειρά σε διάφορους τύπους τεχνολογιών,
με υψηλό βαθμό απόδοσης και δυνατότητα επέκτασης
της ισχύος και της εφεδρείας που εξασφαλίζει τη μέγιστη
αδιάλειπτη λειτουργία σε κάθε τύπο εγκατάστασης.
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