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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μία συνδεδεμένη εγκατάσταση αποτελείται
από ενσύρματα προϊόντα που τοποθετούνται
ως νέα ή σε αντικατάσταση των υπαρχόντων
διακοπτών και πριζών, και ασύρματους
διακόπτες που συσχετίζονται με τα ενσύρματα
προϊόντα όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα.

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Βασική
Συνδεδεμένος
συνδεδεμένη πρίζα
διακόπτης με
Control
δυνατότητα dimmer

ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Συνδεδεμένος
διακόπτης ρολών

Συνδεδεμένη
πρίζα 16 A

Συνδεδεμένος
μικροδιακόπτης
φωτισμού

Ασύρματος γενικός
διακόπτης master
Αναχώρησης /
Αφιξης

Ασύρματος
διακόπτης
Αφύπνισης / Ύπνου

Ασύρματος
διακόπτης
φωτισμού

Ασύρματος
διπλός
διακόπτης
φωτισμού

Ασύρματος
διακόπτης ρολών
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Όλα τα προϊόντα επικοινωνούν μεταξύ τους με την ασύρματη τεχνολογία Zigbee
(ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz). Πλεονέκτημα: ένα δυναμικό δίκτυο!
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ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΑΣΙΚΉ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΗ ΠΡΊΖΑ
CONTROL
Τοποθετείται στη θέση μίας συμβατικής
πρίζας, ιδανικά κοντά στο router του
σπιτιού, με το οποίο επικοινωνεί μέσω
wi-fi. Ελέγχει τα φώτα, τις οικιακές
συσκευές και τα ρολά τοπικά ή από
απόσταση από το smartphone ή με
φωνητική εντολή. Συνδέεται στα 230 V
και λειτουργεί όπως μια κλασική πρίζα

2
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΣΤΑ
230 V, ΤΟΠΟΘΕΤΟΎΝΤΑΙ
ΣΕ ΚΟΥΤΊ ΔΙΑΚΌΠΤΗ

ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΌΣ ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ
MASTER ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΦΙΞΗΣ
Ελέγχει τους ενσύρματους
συνδεδεμένους διακόπτες φωτισμού,
ρολών και τις ενσύρματες συνδεδεμένες
πρίζες της εγκατάστασης και επιτρέπει
τη δημιουργία δύο σεναρίων: ένα για την
αναχώρηση και ένα για την επιστροφή
στο σπίτι. Ιδανικά τοποθετείται δίπλα στην
εξώπορτα του σπιτιού

ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΑΠΛΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
(ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
DIMMER)
Αντικαθιστά ένα συμβατικό
διακόπτη και ελέγχει
οποιοδήποτε φορτίο,
συμπεριλαμβανομένων των
LED. Μέσω της εφαρμογής
επιλέγεται η επιλογή dimmer
αν υπάρχουν φωτιστικά με
δυνατότητα dimmer (εκτός
από ταινίες LED)

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ
Αντικαθιστά ένα συμβατικό
ενσύρματο διακόπτη
ρολών (με μηχανικό ή
ηλεκτρομηχανικό stop)
για τον έλεγχο των ρολών.
Απαιτείται καλώδιο
ουδετέρου

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΠΡΙΖΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 16A
Αντικαθιστά μια συμβατική
πρίζα και επιτρέπει μέσω της
εφαρμογής Home + Control
τον έλεγχο από απόσταση
των ηλεκτρικών συσκευών,
καθώς και της κατανάλωσής
τους

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΌΠΤΗΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΎ
Επιτρέπει τη δημιουργία
ενός νέου σημείου ελέγχου
χωρίς πρόσθετα μερεμέτια.
Εγκαθίσταται δίπλα στην
πηγή φωτισμού και
συσχετίζεται με έναν ή
περισσότερους ασύρματους
απλούς ή διπλούς διακόπτες
φωτισμού

+
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΎΝΤΑΙ
ΕΠΊΤΟΙΧΑ. ΠΟΛΎ
ΛΕΠΤΟΊ, ΜΠΟΡΟΎΝ
ΝΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΎΝ ΑΝΆ
ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ
ΧΆΡΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΉ
ΚΟΛΛΗΤΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ
ΣΤΗ ΒΆΣΗ ΤΟΥΣ

ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΌΣ
ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ MASTER
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΦΙΞΗΣ
Μπορεί να προστεθεί στην
εγκατάσταση προκειμένου
να υπάρχουν επιπλέον
σημεία ενεργοποίησης των
σεναρίων Αναχώρησης/
Άφιξης που έχουν καθοριστεί
στον ασύρματο γενικό
διακόπτη master του
βασικού kit εγκατάστασης

ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ
ΑΦΎΠΝΙΣΗΣ/ΎΠΝΟΥ
Ελέγχει τους ενσύρματους
συνδεδεμένους διακόπτες
φωτισμού, ρολών και τις
ενσύρματες συνδεδεμένες
πρίζες της εγκατάστασης
και επιτρέπει τη
δημιουργία δύο σεναρίων:
ένα για το πρωινό ξύπνημα
και ένα για το βραδινό
ύπνο. Ιδανικά τοποθετείται
δίπλα στο κρεβάτι

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Επιτρέπει την προσθήκη
ενός επιπλέον
σημείου ελέγχου
χωρίς καλωδίωση ή
μερεμέτια. Ελέγχει
τους συνδεδεμένους
διακόπτες φωτισμού,
μικροδιακόπτες και τις
συνδεδεμένες πρίζες

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Επιτρέπει την
προσθήκη δύο
επιπλέον σημείων
ελέγχου χωρίς
καλωδίωση ή
μερεμέτια. Ελέγχει
τους συνδεδεμένους
διακόπτες φωτισμού,
μικροδιακόπτες και τις
συνδεδεμένες πρίζες

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ
Για τον κεντρικό
έλεγχο μίας ομάδας
ή του συνόλου των
ηλεκτρικών ρολών,
χωρίς καλωδίωση και
μερεμέτια. Ελέγχει
τους συνδεδεμένους
διακόπτες ρολών
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Gateway ανάμεσα στο
router και τα συνδεδεμένα
προϊόντα της εγκατάστασης

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ
ΠΡΙΖΑ CONTROL 16 A

Μοναδικός κωδικός
εγκατάστασης τοποθετημένος
στο προϊόν για τη χρήση της
εφαρμογής Apple HomeKit

Τοποθετήστε τη βασική συνδεμένη πρίζα Control κοντά
σε ένα internet router για να διασφαλιστεί η καλή λήψη
σήματος Wi-Fi. Στη συνέχεια, η βασική συνδεδεμένη πρίζα
Control επικοινωνεί με την υπόλοιπη εγκατάσταση μέσω της
ασύρματης τεχνολογίας Zigbee.

Ενδεικτικό LED για την
εγκατάσταση και ενδεικτικό
λειτουργίας (μπορεί
να ενεργοποιηθεί στην
εφαρμογή Home + Control)

Απαιτείται μία βασική συνδεδεμένη πρίζα Control ανά
κατοικία και μπορεί να ελέγχει έως και 100 ενσύρματα και
ασύρματα προϊόντα.

Βασική συνδεδεμένη πρίζα
16 A με ενσωματωμένη
προστασία υπερφόρτισης

Τοποθετείται σε κουτί διακόπτη βάθους 40 mm.
Στήριξη με νύχια ή βίδες.
Μπορεί να αντικαταστήσει μία συμβατική πρίζα ρεύματος:
ίδια καλωδίωση, ίδιο κουτί.
Η βασική συνδεδεμένη πρίζα Control μπορεί να μετρήσει τη
στιγμιαία και συνολική κατανάλωση. Είναι συμβατή με όλες τις
μικρές και μεγάλες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές.
Η βασική συνδεδεμένη πρίζα Control πωλείται μόνο ως μέρος
του βασικού kit εγκατάστασης και όχι αυτόνομα.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
MASTER ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΑΦΙΞΗΣ
Πολύ λεπτός, τοποθετείται επίτοιχα στον τοίχο με
τις 4 αυτοκόλλητες ταινίες στη βάση του.
Μπορεί να επανατοποθετηθεί εύκολα.
Επίσης, μπορεί να στηριχθεί με βίδες σε κουτί διακόπτη.
Ιδανικά τοποθετείται κοντά στην πόρτα εισόδου για
να ενεργοποιεί τα 2 σενάρια Αναχώρησης / Αφιξης που
ελέγχουν φώτα, ρολά και πρίζες.
Πωλείται ως μέρος του βασικού kit εγκατάστασης αλλά
και αυτόνομα για ένα σπίτι που έχει περισσότερες από μία
εισόδους. Τα σενάρια είναι κοινά για όλους τους master
διακόπτες.
Τα σενάρια διαμορφώνονται από την εφαρμογή
Home + Control.
Παραδίδεται με μπαταρία λιθίου CR 2032 - 3 V
Διάρκεια ζωής: 8 χρόνια
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Wi-Fi

ROUTER

Τοποθετείται σε κουτί
διακόπτη βάθους 40 mm

Σενάριο άφιξης στο σπίτι που
μπορεί να διαμορφωθεί από
την εφαρμογή
Home + Control.
Εργοστασιακή ρύθμιση:
ενεργοποιεί όλες τις πρίζες(1)
Ενδεικτικό LED για την
εγκατάσταση.
Ενδεικτικό χαμηλής στάθμης
μπαταρίας (αναβοσβήνει
κόκκινο φως)
Σενάριο αναχώρησης
από το σπίτι που μπορεί
να διαμορφωθεί από την
εφαρμογή Home + Control.
Εργοστασιακή ρύθμιση:
απενεργοποιεί όλα τα φώτα
και κατεβάζει όλα τα ρολά
(1) Ενεργοποιεί πρίζες που έχουν προηγούμενα απενεργοποιηθεί
(φωτιστικά, TV, κ.λπ.). Κάποιες πρίζες παραμένουν συνεχώς
ενεργοποιημένες (ψυγείο, router, κ.λπ.)

Όλα τα προϊόντα επικοινωνούν μεταξύ τους με την ασύρματη τεχνολογία Zigbee
(ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz). Πλεονέκτημα: ένα δυναμικό δίκτυο!

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ DIMMER

Σβήσιμο: σύντομη πίεση
Dimming: παρατεταμένη
πίεση έως την επιθυμητή
ένταση φωτισμού

Τοποθετείται σε κουτί διακόπτη βάθους 40mm.
Στήριξη με νύχια ή βίδες.
Μπορεί να αντικαταστήσει ένα συμβατικό διακόπτη: ίδια
καλωδίωση, ίδιο κουτί. Δε χρειάζεται ουδέτερος.
Συμβατός με όλα τα είδη λαμπτήρων (LED, αλογόνου, CFL) και ελέγχει
φορτία ανάλογα με το είδος του λαμπτήρα (βλ. πίνακα φορτίων σελ. 27)
Είναι υποχρεωτική η χρήση λαμπτήρων LED ρυθμιζόμενης
έντασης ακόμα κι αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία της
ρύθμισης φωτισμού. Η επιλογή dimmer μπορεί να ενεργοποιηθεί από
την εφαρμογή Home + Control.

Προαιρετική φωτεινή
ένδειξη: το LED μπορεί
να ενεργοποιηθεί από την
εφαρμογή Home + Control
Φωτισμός 100%: σύντομη
πίεση.
Dimming: παρατεταμένη
πίεση έως την επιθυμητή
ένταση φωτισμού

Ανάβει στο επίπεδο φωτεινότητας που είχε ρυθμιστεί κατά το
τελευταίο σβήσιμο (είτε είχε γίνει με το πάτημα του διακόπτη είτε μέσω
της εφαρμογής Home + Control)
Παραδίδεται με έναν αντισταθμιστή, ο οποίος θα πρέπει να
τοποθετείται πάντα, ανεξαρτήτως φορτίου, και να καλωδιωθεί κοντά
στον λαμπτήρα για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της ρύθμισης,
ανεξάρτητα από τον τύπο του λαμπτήρα.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Τοποθετείται απευθείας στο φορτίο (φωτιστικό, ρελέ ισχύος,
θερμοσίφωνα, κ.λ.π.) για να ελέγχεται η λειτουργία.
Ελέγχεται από έναν ή περισσότερους ασύρματους
διακόπτες φωτισμού ή από την εφαρμογή Home+Control
ή από συμβατικά μπουτόν (λειτουργία ρελέ καστάνιας).
Για όλους τους τύπους λαμπτήρων έως 300 W (LED,
αλογόνου, CFL) βλ. πίνακα φορτίων σελ. 28

Αντισταθμιστής για την
καλύτερη λειτουργία των
λαμπτήρων οικονομίας.
Μόνο ένας είναι αρκετός
για όλους τους λαμπτήρες
στο ίδιο κύκλωμα.

Ενδεικτικό LED
για την εγκατάσταση

Διαστάσεις
(μαζί με τα σημεία στήριξης):
52 x 40 x 20 mm
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πάνω

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ
Τοποθετείται σε κουτί διακόπτη βάθους 40 mm.
Στήριξη με νύχια ή βίδες.
Μπορεί να αντικαταστήσει ένα συμβατικό διακόπτη ρολών:
απαιτείται καλώδιο ουδετέρου.
Συμβατός με όλα τα μοτέρ ηλεκτρικών ρολών
με μηχανικό ή με ηλεκτρομηχανικό stop.

Stop
Ενδεικτικό LED
για την εγκατάσταση

Κάτω
• Πλήρες ανέβασμα ή κατέβασμα των ρολών:
σύντομη πίεση
• Ρύθμιση ύψους ρολών:
παρατεταμένη πίεση έως το επιθυμητό ύψος

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 16 A
Τοποθετείται σε κουτί διακόπτη βάθους 40 mm.
Στήριξη με νύχια ή βίδες.
Μπορεί να αντικαταστήσει μία συμβατική πρίζα ρεύματος:
ίδια καλωδίωση, ίδιο κουτί.

Ενδεικτικό LED για την
εγκατάσταση.
Προαιρετικό φωτεινό
ενδεικτικό μπορεί να
ενεργοποιηθεί από την
εφαρμογή Home + Control

Μπορεί να μετρήσει τη στιγμιαία και συνολική κατανάλωση.
Είναι συμβατή με όλες τις μικρές και μεγάλες οικιακές
ηλεκτρικές συσκευές.
Με ενσωματωμένη προστασία υπερφόρτισης 16 A.

Όλα τα προϊόντα επικοινωνούν μεταξύ τους με την ασύρματη τεχνολογία Zigbee
(ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz). Πλεονέκτημα: ένα δυναμικό δίκτυο!
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ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Πολύ λεπτός, τοποθετείται επίτοιχα στον τοίχο με τις
4 αυτοκόλλητες ταινίες στη βάση του.
Μπορεί να επανατοποθετηθεί εύκολα οπουδήποτε.
Επίσης, μπορεί να στηριχθεί με βίδες σε κουτί διακόπτη.
Ελέγχει μέχρι 20 συνδεδεμένους διακόπτες με δυνατότητα
dimmer, συνδεδεμένες πρίζες και συνδεδεμένους
μικροδιακόπτες φωτισμού.
Παραδίδεται με μπαταρία λιθίου CR 2032 - 3 V
Διάρκεια ζωής: 8 χρόνια

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Πολύ λεπτός, τοποθετείται επίτοιχα στον τοίχο με τις
4 αυτοκόλλητες ταινίες στη βάση του
Mπορεί να επανατοποθετηθεί εύκολα οπουδήποτε.
Επίσης, μπορεί να στηριχθεί με βίδες σε κουτί διακόπτη.
Ελέγχει μέχρι 2x20 συνδεδεμένους διακόπτες με
δυνατότητα dimmer, συνδεδεμένες πρίζες και
συνδεδεμένους μικροδιακόπτες φωτισμού.
Παραδίδεται με μπαταρία λιθίου CR 2032 – 3 V
Διάρκεια ζωής: 8 χρόνια

Σβήσιμο: σύντομη πίεση
- dimming: παρατεταμένη
πίεση έως την επιθυμητή
ένταση φωτισμού

Ενδεικτικό LED για την
εγκατάσταση.
Ενδεικτικό χαμηλής στάθμης
μπαταρίας (αναβοσβήνει
κόκκινο φως)
Φωτισμός 100%: σύντομη
πίεση.
+ dimming: παρατεταμένη
πίεση έως την επιθυμητή
ένταση φωτισμού

Σβήσιμο: σύντομη πίεση
- dimming: παρατεταμένη
πίεση έως την επιθυμητή
ένταση φωτισμού

Ενδεικτικά LED για την
εγκατάσταση.
Ενδεικτικά χαμηλής στάθμης
μπαταρίας (αναβοσβήνει
κόκκινο φως)
Φωτισμός 100%: σύντομη
πίεση.
+ dimming: παρατεταμένη
πίεση έως την επιθυμητή
ένταση φωτισμού
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Σενάριο Αφύπνισης που μπορεί
να διαμορφωθεί από την
εφαρμογή
Home + Control.
Εργοστασιακή ρύθμιση:
ενεργοποιεί όλες τις πρίζες(1).

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ/ΥΠΝΟΥ
Πολύ λεπτός, τοποθετείται επίτοιχα στον τοίχο με τις
4 αυτοκόλλητες ταινίες στη βάση του.
Μπορεί να επανατοποθετηθεί εύκολα.
Επίσης, μπορεί να στηριχθεί με βίδες σε κουτί διακόπτη.

Ενδεικτικό LED για την
εγκατάσταση.
Ενδεικτικό χαμηλής στάθμης
μπαταρίας (αναβοσβήνει
κόκκινο φως)

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σεναρίων που
ελέγχουν φώτα, ρολά και πρίζες την ώρα που οι ένοικοι
ξυπνούν ή πηγαίνουν για ύπνο.

Σενάριο Ύπνου που μπορεί
να διαμορφωθεί από την
εφαρμογή Home + Control.
Εργοστασιακή ρύθμιση:
σβήνει όλα τα φώτα.

Τα σενάρια θα πρέπει να διαμορφώνονται από την
εφαρμογή Home + Control.
Παραδίδεται με μπαταρία λιθίου CR 2032 - 3 V
Διάρκεια ζωής: 8 χρόνια

(1) Ενεργοποιεί πρίζες που έχουν προηγούμενα απενεργοποιηθεί
(φωτιστικά, TV, κ.λπ.). Κάποιες πρίζες παραμένουν συνεχώς
ενεργοποιημένες (ψυγείο, router, κ.λπ.)

Πάνω

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ

Stop

Πολύ λεπτός, τοποθετείται επίτοιχα στον τοίχο με τις
4 αυτοκόλλητες ταινίες στη βάση του.
Μπορεί να επανατοποθετηθεί εύκολα.
Επίσης, μπορεί να στηριχθεί με βίδες σε κουτί διακόπτη.
Ελέγχει μέχρι 20 συνδεδεμένους διακόπτες ρολών και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για κεντρικό έλεγχο μίας ομάδας ή του
συνόλου των ρολών.
Παραδίδεται με μπαταρία λιθίου CR 2032 - 3 V
Διάρκεια ζωής: 8 χρόνια

Ενδεικτικό LED για την
εγκατάσταση.
Ενδεικτικό χαμηλής
στάθμης μπαταρίας
(αναβοσβήνει κόκκινο φως)
Κάτω
• Πλήρες ανέβασμα ή κατέβασμα των ρολών:
σύντομη πίεση
• Ρύθμιση ύψους ρολών:
παρατεταμένη πίεση έως το επιθυμητό ύψος

Όλα τα προϊόντα επικοινωνούν μεταξύ τους με την ασύρματη τεχνολογία Zigbee
(ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz). Πλεονέκτημα: ένα δυναμικό δίκτυο!
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ
ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Στη συνέχεια τοποθετήστε τα
κατάλληλα προϊόντα για να
δημιουργήσετε την λειτουργία
της επιλογής σας

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΑΛΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ
ΛΥΣΗ 1

Συνδεδεμένος
διακόπτης με
δυνατότητα dimmer

Ασύρματος
διακόπτης

Ασύρματος διακόπτης

Συνδεδεμένος
μικροδιακόπτης
φωτισμού

ΛΥΣΗ 2

Ασύρματος
διακόπτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΛΥΣΗ 1

Ασύρματοι
διακόπτες
φωτισμού

Συνδεδεμένος
διακόπτης με
δυνατότητα
dimmer

Ασύρματοι
διακόπτες
φωτισμού

Ασύρματος διακόπτης

Συνδεδεμένος
μικροδιακόπτης
φωτισμού

ΛΥΣΗ 2

Ασύρματος
διακόπτης
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ
ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Στη συνέχεια τοποθετήστε τα
κατάλληλα προϊόντα για να
δημιουργήσετε την λειτουργία
της επιλογής σας

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ
Ασύρματος διπλός
διακόπτης

Συνδεδεμένος
μικροδιακόπτης
φωτισμού

Συνδεδεμένος
μικροδιακόπτης
φωτισμού

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΑΠΟ TO SMARTPHONE

Ρελέ
ισχύος
ΗΛΕΚΤΡ.
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΠΑΝΙΟ

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
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Συνδεδεμένος
μικροδιακόπτης
φωτισμού

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΙΑ “ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ” ΠΡΙΖΑ

Ασύρματος
διακόπτης

Συνδεδεμένη πρίζα
16 A

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ
Κεντρικός έλεγχος όλων των
ρολών του σπιτιού
Ασύρματος διακόπτης ρολών

Κεντρικός έλεγχος όλων
των ρολών του καθιστικού
Ασύρματος διακόπτης ρολών

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
MASTER
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
Ενσύρματοι
διακόπτες
ρολών

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

Ενσύρματοι
διακόπτες
ρολών
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ΣΕΝΑΡΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
Βασική
συνδεδεμένη
πρίζα Control

Συνδεδεμένος
διακόπτης με
δυνατότητα dimmer

Σας παρουσιάζουμε μερικά παραδείγματα σεναρίων
που μπορείτε να δημιουργήσετε από την εφαρμογή
Home + Control και να ενεργοποιείτε με μία κίνηση.
Τα εγκατεστημένα ενσύρματα προϊόντα ελέγχουν φώτα,
ηλεκτρικές συσκευές και ρολά.

Συνδεδεμένη
πρίζα ρεύματος
16 A

Συνδεδεμένος
διακόπτης
ρολών

ΣΕΝΑΡΙΟ ‘‘ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ’’

ΜΠΑΝΙΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
MASTER

Ο ασύρματος γενικός διακόπτης master
Αναχώρησης/Αφιξης βρίσκεται δίπλα
στην πόρτα της εισόδου.
Πατώντας το κάτω μέρος του πλήκτρου
ενεργοποιείται το σενάριο Αναχώρησης, το οποίο
μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα από την
εφαρμογή Home + Control.

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

• Σβήνει τα φώτα οροφής
και τις απλίκες τοίχου
σε όλο το σπίτι
• Σβήνει τα επιδαπέδια και
επιτραπέζια φωτιστικά
σε όλο το σπίτι
•	Κατεβάζει τα ρολά στο
καθιστικό

ΜΠΑΝΙΟ

ΣΕΝΑΡΙΟ ‘‘ΑΦΙΞΗΣ’’
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
MASTER

ΚΟΥΖΙΝΑ

Ο ασύρματος γενικός διακόπτης master
Αναχώρησης/Αφιξης βρίσκεται δίπλα στην πόρτα
της εισόδου.
Πατώντας το επάνω μέρος του πλήκτρου
ενεργοποιείται το σενάριο Άφιξης, το οποίο
μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα από την
εφαρμογή Home + Control.

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
•	Ανάβει τα φώτα
στο διάδρομο
•	Ανάβει τα φώτα και τα
φωτιστικά στο καθιστικό
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ΣΕΝΑΡΙΟ ‘‘ΥΠΝΟΥ’’

ΜΠΑΝΙΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
MASTER

Ο διακόπτης Αφύπνισης / Ύπνου βρίσκεται
στο υπνοδωμάτιο master.
Πατώντας το κάτω μέρος του πλήκτρου
ενεργοποιείται το σενάριο Ύπνου, το οποίο μπορεί
να διαμορφωθεί ανάλογα από την
εφαρμογή Home + Control.

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

• Σβήνει τα φώτα οροφής
και τις απλίκες τοίχου
σε όλο το σπίτι
• Σβήνει τα επιδαπέδια και
επιτραπέζια φωτιστικά
σε όλο το σπίτι
• Ανάβει τα φώτα στο
υπνοδωμάτιο master
•	Κατεβάζει τα ρολά σε
όλο το σπίτι

ΜΠΑΝΙΟ

ΣΕΝΑΡΙΟ ‘‘ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ’’
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
MASTER

ΚΟΥΖΙΝΑ

Ο διακόπτης Αφύπνισης / Ύπνου βρίσκεται
στο υπνοδωμάτιο master..
Πατώντας το πάνω μέρος του πλήκτρου
ενεργοποιείται το σενάριο Αφύπνισης, το οποίο
μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα από την
εφαρμογή Home + Control.

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
•	Ανάβει τα φώτα στην
κουζίνα και το μπάνιο
• Ανάβει το φωτιστικό
στο καθιστικό
•	Ανεβάζει τα ρολά σε
όλα τα υπνοδωμάτια
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ
ΠΡΙΖΑ CONTROL
16 A - 230 V± - 3680 W max.
μονόκλωνο καλώδιο 2,5 mm2

Wi-Fi

ROUTER
Η Βασική Συνδεδεμένη Πρίζα Control πρέπει
να τοποθετηθεί κοντά στο router για να
διασφαλίζεται η καλή λήψη σήματος Wi-Fi.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ DIMMER
230 V± - 5 W min. - 300 W max. χωρίς ουδέτερο
μονόκλωνο καλώδιο 1,5 mm2
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Ο αντισταθμιστής πρέπει να τοποθετείται πάντα ανεξαρτήτως
φορτίου για την ορθή λειτουργία των λαμπτήρων ρυθμιζόμενης
έντασης. Ένας είναι αρκετός για όλους τους λαμπτήρες στο ίδιο
κύκλωμα φωτισμού. Περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΠΡΙΖΑ 16 A
16 A - 230 V± - 3680 W max.
μονόκλωνο καλώδιο 2,5 mm2

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ
1 x 500 VA - Για όλους τους τύπους μοτέρ ρολών
με μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό stop
μονόκλωνο καλώδιο 1,5 mm2

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
230 V± - 300 W max. - all loads
μονόκλωνο καλώδιο 1,5 mm2
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ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
1 Μετά την τοποθέτηση και την καλωδίωση των ενσύρματων προϊόντων, επαναφέρετε το
ρεύμα. Τα LEDs στα προϊόντα ανάβουν με ένα σταθερό κόκκινο φως.

Βασική
συνδεδεμένη
πρίζα control

Συνδεδεμένος
διακόπτης με
δυνατότητα dimmer

Συνδεδεμένη
πρίζα ρεύματος
16 A

2 Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από

γενικού διακόπτη master Αναχώρησης/Αφιξης
για να τον ενεργοποιήσετε. Το LED του
αναβοσβήνει πράσινο και μετά
σβήνει. Το LED στη βασική
συνδεδεμένη πρίζα control
επίσης σβήνει.

4 1-Πλησιάστε τον ασύρματο γενικό διακόπτη master

Αναχώρησης/Αφιξης δίπλα στη βασική συνδεδεμένη πρίζα control
και πιέστε στο κέντρο του διακόπτη έως ότου το LED του να ανάψει
για λίγο πράσινο.
2-Σταματήστε να πιέζετε. Το LED σβήνει.
3-Το LED της βασικής συνδεδεμένης
πρίζας control ανάβει σταθερά με
πράσινο χρώμα.
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Συνδεδεμένος
μικροδιακόπτης
φωτισμού

3 Πιέστε στιγμιαία στο κέντρο του ασύρματου

τη μπαταρία για να τροφοδοτηθεί με
ρεύμα ο ασύρματος γενικός
διακόπτης master
Αναχώρησης/Αφιξης.

1

Συνδεδεμένος
διακόπτης ρολών

2

3

Το ένα μετά το άλλο, τα LEDs των
άλλων ενσύρματων προϊόντων
αλλάζουν σε σταθερό πράσινο φως.

Το δίκτυο έχει δημιουργηθεί.
Πιέστε στο κέντρο του γενικού διακόπτη
master. Το δίκτυο “κλείνει” και τα
πράσινα LEDs σβήνουν.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
1 Μετά τη δημιουργία του δικτύου, μπορείτε να

συσχετίσετε τους ασύρματους διακόπτες ώστε
να ελέγχετε τους ενσύρματους διακόπτες
και τις πρίζες.
Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από
τον ασύρματο διακόπτη που θέλετε να
συσχετίσετε, στη συνέχεια προχωρήστε στα
βήματα 2, 3 και 4.
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για κάθε
διακόπτη με τη σειρά.

Ασύρματος
διακόπτης

Ασύρματος
γενικός διακόπτης
ρολών

Ο ασύρματος γενικός διακόπτης
master Αναχώρησης/Αφιξης
και ο ασύρματος διακόπτης
Αφύπνισης/Ύπνου συσχετίζονται
μέσω της εφαρμογής
Home + Control.
Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφτείτε το www.legrand.gr

2 Πιέστε παρατεταμένα στο κέντρο του

γενικού master διακόπτη έως ότου ανάψουν
με σταθερό πράσινο φως όλα τα LEDs.
Στη συνέχεια, πιέστε στιγμιαία στο πάνω
ή κάτω μέρος του ασύρματου διακόπτη
που θέλετε να συσχετίσετε για να τον
ενεργοποιήσετε. Το LED του αναβοσβήνει
πράσινο και μετά σβήνει.

3 Κρατήστε το δάχτυλό σας πατημένο στο πάνω

ή στο κάτω μέρος του ασύρματου διακόπτη, στη
συνέχεια χτυπήστε 3 φορές πάνω στο προϊόν που
θέλετε να ελέγχει.

4 1-Το LED και στα δύο προϊόντα αναβοσβήνει γρήγορα (μπλε)
και μετά ανάβει για σύντομο χρόνο (σταθερό μπλε).
2-Το LED στον ασύρματο διακόπτη σβήνει, ενώ στο
ενσύρματο προϊόν γίνεται πράσινο.

Η συσχέτιση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για κάθε ασύρματο διακόπτη με τη σειρά.
Στο τέλος πιέστε στο κέντρο του γενικού διακόπτη master. Το δίκτυο “κλείνει” και τα πράσινα LEDs σβήνουν.

Για πιθανούς συνδυασμούς
ασύρματων και ενσύρματων
προϊόντων, βλ. σελίδα 2.

Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, αφήστε στον πελάτη σας τις Οδηγίες
Χρήσης που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του βασικού kit, κυρίως
επειδή περιέχει το μοναδικό κωδικό που πρέπει να σκαναριστεί για να
μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Apple HomeKit. Επίσης, αφήστε
τις Οδηγίες χρήσης για όλα τα υπόλοιπα εγκατεστημένα προϊόντα.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ HOME + CONTROL
1

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ HOME + CONTROL

• Προϋπόθεση: να διαθέτετε ένα Wi-Fi router.
• Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή, ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οθόνες για να
δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και να διαμορφώσετε την εγκατάσταση του
πελάτη σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Αν ο πελάτης σας είναι μαζί σας και έχει
iPhone:
κατεβάστε την εφαρμογή Home + Control και
διαμορφώστε την εγκατάσταση με το iPhone
του. Με αυτό τον τρόπο θα σκανάρετε το
μοναδικό κωδικό Apple HomeKit κατευθείαν
στο iPhone του (βλ. επόμενη σελίδα).

Αν είστε μόνος: χρησιμοποιήστε ένα
smartphone με λειτουργικό Android.
Έχετε iPhone ή iPad; Τότε αποφύγετε
να διαμορφώσετε την εγκατάσταση στην
εφαρμογή Home + Control καθώς ο
πελάτης σας δεν θα μπορεί να σκανάρει
τον κωδικό HomeKit στο iPhone του.

ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΑ

Wi-Fi

ROUTER
2

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρώτα πιέστε στιγμιαία στο κέντρο
του ασύρματου γενικού διακόπτη
master Αναχώρησης/Αφιξης
ώσπου το LED του να ανάψει
στιγμαία πράσινο.

1-Πατήστε Next (Επόμενο).
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2-Επιλέξτε το ασύρματο
δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού
για να συνδέσετε τη βασική
συνδεδεμένη πρίζα Control
σε αυτό.
Αν χρησιμοποιείτε Android
smartphone: γράψτε τον κωδικό
του router

3-Η βασική συνδεδεμένη
πρίζα control συνδέεται
αυτόματα στο δίκτυο Wi-Fi.

2

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συνέχεια)

4-Πατήστε Next (Επόμενο).
Αν χρησιμοποιείτε iPhone:
εγκαταστήστε το Apple Homekit
προτού προχωρήσετε στο βήμα 5

6-Επιλέξτε τον τύπο του
δωματίου στο οποίο βρίσκεστε και
πατήστε Validate (Επικυρώστε).

Με iPhone: σκανάρετε τον
κωδικό που αναγράφεται στη
βασική συνδεδεμένη πρίζα
control ή στο πίσω μέρος του
Οδηγού Χρήσης.

5-Πατήστε Go forward (Προχωρήστε)
και μετακινηθείτε από δωμάτιο σε
δωμάτιο: η εφαρμογή εντοπίζει
αυτόματα όλα τα εγκατεστημένα
ενσύματα προϊόντα

7-Πιέστε τους διακόπτες ή χτυπήστε ελαφρά πάνω στις
συνδεδεμένες πρίζες και τους μικροδιακόπτες φωτισμού
που βρίσκονται στο δωμάτιο.

Συνεχίζεται
στην επόμενη
σελίδα
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ HOME + CONTROL
2
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συνέχεια)

8-Πατήστε Room configuration
finished (Διαμόρφωση Δωματίου
ολοκληρώθηκε) αφού εντοπιστούν
όλα τα προϊόντα.

9-Πατήστε Continued
(Συνέχεια) για να ονομάσετε
τα προϊόντα.

10-Ονομάστε τα προϊόντα
χρησιμοποιώντας το
πληκτρολόγιο.

11-Εμφανίζεται η λίστα με
τα ονόματα των προϊόντων.
Πατήστε Finish (Ολοκληρώστε)
για να ολοκληρωθεί η
καταχώρηση των προϊόντων

12-Πατήστε Go forward
(Προχωρήστε) και προχωρήστε
στο επόμενο δωμάτιο.

13-Πατήστε Go to next room
(Προχωρήστε στο επόμενο
δωμάτιο) και μπείτε στο
δωμάτιο. Επαναλάβετε
βήματα από 8 έως 14.

14-Πατήστε Finish installation
(Ολοκληρώστε την εγκατάσταση)
εφόσον ολοκληρώσετε με όλα τα
δωμάτια.

3

15-Βρίσκετε τα δωμάτια του σπιτιού και πλέον μπορείτε να
ελέγχετε τα φώτα, τις ηλεκτρικές συσκευές και τα ρολά.

ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ

Συνεχίζεται
στην επόμενη
σελίδα
1-Πατήστε Settings
(Ρυθμίσεις).

2-Επιλέξτε
Manage my home
(Διαχείριση του σπιτιού).

3-Επιλέξτε για παράδειγμα
Light 2 (Φως 2).

21

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HOME + CONTROL
3
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ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ (συνέχεια)

4-Μπορείτε να κάνετε το προϊόν Light 2 (Φως 2)
να αναβοσβήνει ώστε να το εντοπίσετε στο χώρο.

5-Μπορείτε να καταχώρησετε
το προϊόν Light 2 (Φως 2)
σε ένα άλλο δωμάτιο.

6-Τοποθετήστε το προϊόν
Light 2, για παράδειγμα, στο
Corridor (Διάδρομο).

Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να
καταχωρήσετε κάθε προϊόν σε ένα
δωμάτιο. Παράδειγμα: τα Outlet TV (Πρίζα
για την Τηλεόραση) και Living room
switch (Διακόπτης Φωτισμού) έχουν
καταχωρηθεί στο δωμάτιο Living room
(Καθιστικό).

7-Πατήστε Confirm
(Επιβεβαίωση) για να το
ολοκληρώσετε.

Σημείωση: μπορείτε να αλλάξετε όνομα
στα δωμάτια και στα προϊόντα με την ίδια
διαδικασία όποτε το θελήσετε.

4

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η εγκατάσταση είναι
ακόμα διαθέσιμη
και θα εμφανιστεί
στην εφαρμογή
Home + Control του
πελάτη σας μόλις την
“κατεβάσει”.

1-Πατήστε Guests (Χρήστες)
και ακολουθήστε τις οδηγίες.

2-Επιλέξτε τα δικά σας
στοιχεία πρόσβασης.

3-Αφαιρέστε τα από την λίστα.

ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ HOME + CONTROL
ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HOME + CONTROL

1-Πατήστε στο Guests
(Χρήστες).

Πηγαίνετε στην λίστα με τα σπίτια(1) και κάντε
κλικ στο σπίτι που θέλετε να ελέγχετε.

2-Πατήστε στο Invite a user
(Προσκαλέστε χρήστη) και
ακολουθήστε τις οδηγίες.

(1) Android: settings (ρυθμίσεις), στο πάνω μέρος της οθόνης
iPhone: στο κέντρο, στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
HOME + CONTROL
ΕΠΙΛΟΓΉ 8 ΣΕΝΑΡΊΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΑΣ
Η εφαρμογή Home + Control σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε και να διαμορφώσετε τα σενάρια που καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες της
καθημερινότητας ώστε να γίνεται η ζωή πιο άνετη. Υπάρχουν 4 βασικά σενάρια που ελέγχονται από τους ασύρματους διακόπτες σεναρίων
(Master Αναχώρησης/Άφιξης και Αφύπνισης/Ύπνου) και από το smartphone και 4 επιπλέον σενάρια που ελέγχονται αποκλειστικά από το
smartphone. Και τα βασικά σενάρια και τα επιπλέον σενάρια παραμετροποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.

Τα 4 βασικά σενάρια:
- Αφύπνιση (Wake up)
- Ύπνος (Sleep)
- Άφιξη (Home)
- Αναχώρηση (Away)

EIΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε
ειδοποίηση στις περιπτώσεις που κάποιο
φως παραμένει ανοιχτό για πάνω από 6
ώρες ή κάποια πρίζα δεν έχει ρεύμα για το
ίδιο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό,
εξοικονομείτε ενέργεια και ενημερώνεστε
για οποιαδήποτε «επικίνδυνη» κατάσταση,
ώστε να μπορείτε να παρέμβετε έγκαιρα,
όπως π.χ. στην περίπτωση που η πρίζα
του ψυγείου δεν έχει ρεύμα.

...τα 4 επιπλέον σενάρια που μπορείτε
να επιλέξετε...

...διαλέγοντας μέσα από μια λίστα
προκαθορισμένων ονομάτων

ΧΡΟΝΙΚΌΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΎ, ΤΩΝ ΠΡΙΖΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΛΏΝ
Μέσα από την εφαρμογή Home + Control (κεντρικό μενού / Schedules) έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίζετε χρονικά
το φωτισμό, τις πρίζες και τα ρολά, καθώς μπορείτε να επιλέξετε την ημέρα, την ώρα και το δωμάτιο για κάθε ενέργεια που
επιθυμείτε. Για παράδειγμα, μπορείτε να κατεβάζετε τα ρολά στις 21.00 κάθε βράδυ στο σαλόνι.
Για να δημιουργήσετε ένα χρονικό πρόγραμμα, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Πηγαίνετε στις «Ρυθμίσεις» της
εφαρμογής

Επιλέγετε «Schedules»

Ακολουθήστε τα ίδια βήματα για κάθε χρονικό πρόγραμμα που θέλετε να δημιουργήσετε

ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΏΝ ΑΝΆ ΑΣΎΡΜΑΤΟ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΌ
Μέσω της εφαρμογής Home + Control μπορείτε να δείτε ποιους ενσύρματους
μηχανισμούς ελέγχει κάθε ασύρματος μηχανισμός οπότε δε χρειάζεται να
απομνημονεύσετε όλους τους συσχετισμούς που έχετε κάνει.

Δημιουργήσατε το χρονικό
πρόγραμμα

συνδεδεμένο σπίτι
βασικό kit εγκατάστασης

Απαραίτητο για κάθε συνδεδεμένη
εγκατάσταση

Βήμα 1: Βασικό kit
για ένα συνδεδεμένο σπίτι

Για τον έλεγχο της κατοικίας από απόσταση (φωτισμός, ρολά και
ηλεκτρικές συσκευές) με τη χρήση smartphone με την εφαρμογή
Home + Control ή/και φωνητικό έλεγχο (μέσω ενός φωνητικού
βοηθού). Απαραίτητο για κάθε συνδεδεμένη εγκατάσταση.
Σε αυτό προστίθενται τα απαραίτητα επιμέρους συνδεδεμένα
προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.
Απαιτείται σύνδεση WiFi 2,4 GHz

Βασικό kit εγκατάστασης

Σύνθεση:
- 1 βασική συνδεδεμένη πρίζα control
16 A 3680 W max. (με προστασία από υπερτάσεις).
Συμβατή με κάθε μικρή ή μεγάλη οικιακή συσκευή.
Μέτρηση της στιγμιαίας κατανάλωσης και ένδειξη
της καθημερινής και μηνιαίας κατανάλωσης.
Δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων (βλάβη,
κατανάλωση, κλπ.)
Αυτόματοι ακροδέκτες
Παραδίδεται πλήρης με πλαίσιο 2 θέσεων. Στήριξη
με νύχια ή βίδες. Μπορεί να τοποθετηθεί στη θέση
μίας συμβατικής υπάρχουσας πρίζας σε κουτί
διακόπτη 1 θέσης βάθους 40 mm.
- 1 ασύρματος γενικός διακόπτης master
Αναχώρησης / Άφιξης με προκαθορισμένα
σενάρια, τα οποία όμως μπορούν να
τροποποιηθούν μέσω της εφαρμογής
Home + Control ανάλογα με τις επιθυμίες του
χρήστη. Παραδίδεται με μπαταρία CR2032 3 V και 4
επανατοποθετούμενες αυτοκόλλητες ταινίες για
την τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
Δυνατότητα στήριξης με βίδες σε κουτί διακόπτη.
Ένδειξη LED για χαμηλή στάθμη μπαταρίας.
Παραδίδεται πλήρης με βάση στήριξης, πλαίσιο
και προστατευτικό κάλυμα
Valena Life with Netatmo
7 521 96
White
7 522 96
Ivory
7 523 96
Aluminium
Valena Allure with Netatmo
7 525 96
7 526 96
7 527 96
7 528 96
7 529 96

White
Ivory
Aluminium
Black
Pearl
Celiane with Netatmo
0 648 20
White
0 648 27
Titanium
0 648 28
Graphite

Δωρεάν εφαρμογή Home + Control
LEGRAND διαθέσιμη σε
Google Play και Apple Store
26

έλεγχος φωτισμού

Βήμα 2: Επιμέρους προϊόντα για
ένα συνδεδεμένο σπίτι

7 522 84

7 523 96

Αρ. καταλ.

συνδεδεμένο σπίτι

7 528 84

Home + Control
LEGRAND

0 677 71

Επιμέρους συνδεδεμένα προϊόντα που προστίθενται ανάλογα με τις
ανάγκες της εγκατάστασης. Προηγείται απαραίτητα η τοποθέτηση του
βασικού kit εγκατάστασης

Αρ. καταλ.

Συνδεδεμένος διακόπτης (με δυνατότητα
dimmer)
Για έλεγχο του φωτισμού τοπικά ή από απόσταση
Μπορεί να συσχετιστεί με έναν ή περισσότερους
ασύρματους διακόπτες
Ενσύρματος διακόπτης 5-300 W χωρίς ουδέτερο 230 V±
(με δυνατότητα dimmer)
Συμβατός με κάθε τύπο λαμπτήρα (συνιστάται η χρήση
dimmable LED πάντα)
Ελέγχει φορτία ανάλογα με το είδος της λάμπας
(βλ. πίνακα φορτίων, σελ. 27)
Παραδίδεται με έναν αντισταθμιστή, ο οποίος θα πρέπει να
τοποθετείται πάντα ανεξαρτήτως φορτίου
Η λειτουργία της ρύθμισης του φωτισμού ενεργοποιείται
από την εφαρμογή Home + Control.
Δυνατότητα φωτεινής λειτουργίας για τον εύκολο
εντοπισμό του διακόπτη στο σκοτάδι και ένδειξης
κατάστασης (παραμετροποιείται από την εφαρμογή)
Τοποθετείται στη θέση συμβατικού διακόπτη
σε κουτί διακόπτη 1 θέσης βάθους 40 mm
Στήριξη με νύχια ή βίδες
Παραδίδεται πλήρης με βάση στήριξης, πλαίσιο και
προστατευτικό κάλυμα

7 521 84
7 522 84
7 523 84

Valena Life with Netatmo
White
Ivory
Aluminium

Valena Allure with Netatmo
White
Ivory
Aluminium
Black
Pearl
Celiane with Netatmo
0 677 21
White
0 677 71
Titanium
0 648 91
Graphite

7 525 84
7 526 84
7 527 84
7 528 84
7 529 84

Εάν οι λαμπτήρες LED τρεμοπαίζουν, το φαινόμενο οφείλεται στην ενσωματωμένη ηλεκτρονική
τους μονάδα και όχι σε δυσλειτουργία του ρυθμιστή.
Για την εξάλλειψη του φαινομένου, παρακαλούμε μειώστε το εύρος ρύθμισης
του επιπέδου φωτεινότητας του ρυθμιστή (σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες)

συνδεδεμένο σπίτι
έλεγχος φωτισμού

Βήμα 2: Επιμέρους προϊόντα για
ένα συνδεδεμένο σπίτι

7 521 85

7 527 85

Home + Control
LEGRAND

0 648 93

7 523 87

0 677 74

7 526 87

Επιμέρους συνδεδεμένα προϊόντα που προστίθενται ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Προηγείται απαραίτητα η τοποθέτηση του
βασικού kit εγκατάστασης

Αρ. καταλ

Ασύρματος διακόπτης

Αρ. καταλ

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο από απόσταση
ενσύρματων διακοπτών, μικροδιακοπτών ή πριζών
Ο συσχετισμός γίνεται με το “χτυπημα” στα
επιλεγμένα ενσύρματα προϊόντα: διακόπτες.
μικροδιακόπτες, πρίζες
Παραδίδεται με μπαταρία CR2032 3 V και
4 επανατοποθετούμενες αυτοκόλλητες ταινίες για
την τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
Δυνατότητα στήριξης με βίδες σε κουτί διακόπτη.
Ένδειξη LED για χαμηλή στάθμη μπαταρίας.
Παραδίδεται πλήρης με βάση στήριξης, πλαίσιο και
προστατευτικό κάλυμα
Valena Life with Netatmo
7 521 85
White
7 522 85
Ivory
7 523 85
Aluminium
7 525 85
7 526 85
7 527 85
7 528 85
7 529 85

Valena Allure with Netatmo
White
Ivory
Aluminium
Black
Pearl

0 677 23
0 677 73
0 648 93

Celiane with Netatmo
White
Titanium
Graphite

Ασύρματος διπλός διακόπτης
Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο από απόσταση δύο
διαφορετικών ή ομάδων ενσύρματων συνδεδεμένων
διακοπτών, μικροδιακοπτών φωτισμού και πριζών
Ο συσχετισμός γίνεται με το «χτύπημα» στα επιλεγμένα
ενσύρματα προϊόντα: διακόπτες, μικροδιακόπτες φωτισμού
και πρίζες
Παραδίδεται με μπαταρία CR2032 3 V και 4
επανατοποθετούμενες αυτοκόλλητες ταινίες για την
τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
Δυνατότητα στήριξης με βίδες σε κουτί διακόπτη.
Ένδειξη LED για χαμηλή στάθμη μπαταρίας.
Παραδίδεται πλήρης με βάση στήριξης, πλαίσιο και
προστατευτικό κάλυμα

7 521 87
7 522 87
7 523 87

Valena Life with Netatmo
White
Ivory
Aluminium

7 525 87
7 526 87
7 527 87
7 528 87
7 529 87

Valena Allure with Netatmo
White
Ivory
Aluminium
Black
Pearl

0 677 24
0 677 74
0 648 94

Celiane with Netatmo
White
Titanium
Graphite

n Πίνακας φορτίων συνδεδεμένου διακόπτη (με δυνατότητα dimmer)
Λαμπτήρες πυράκτωσης
και ιωδίνης 230 V

LED
dimmable

CFL

Ιωδίνης/φθορισμού
με επαγωγικό
μετασχηματιστή

+45 o C
+5 o C

100-240 VAC
50/60 Hz
240 VAC

Ιωδίνης/φθορισμού
με ηλεκτρονικό
μετασχηματιστή

**)

(

2 x 2,5 mm2
Max.

300 W

Min.

7W

60 W

60 W

300 VA

300 VA

5W

9W

10 VA

35 VA

(*)

ή 10 λάμπες max. Για καλύτερο φωτεινό αποτέλεσμα συνιστάται να χρησιμοποιείτε λάμπες ιδίου τύπου και κατασκευαστή. Δεν ντιμάρονται οι ταινίες LED.
(**)
Να χρησιμοποιούνται μόνο μετασχηματιστές κατάλληλοι για ηλεκτρονικούς διακόπτες. Να λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες των μετασχηματιστών στον υπολογισμό της ισχύος.
Οι μετασχηματιστές πρέπει να είναι φορτισμένοι σε περισσότερο από το 60% της ισχύος τους.
(*)
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συνδεδεμένο σπίτι
έλεγχος φωτισμού και ηλεκτρικών συσκευών

Βήμα 2: Επιμέρους προϊόντα για
ένα συνδεδεμένο σπίτι

7 521 94

Home + Control
LEGRAND

0 648 88

7 527 94

Επιμέρους συνδεδεμένα προϊόντα που προστίθενται ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.
Προηγείται απαραίτητα η τοποθέτηση του βασικού kit εγκατάστασης
Αρ. καταλ.

Συνδεδεμένη πρίζα σούκο

Αρ. καταλ.

Συνδεδεμένος μικροδιακόπτης φωτισμού

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο από απόσταση
ηλεκτρικών συσκευών
Μπορεί να συσχετιστεί με έναν ή περισσότερους
ασύρματους διακόπτες για τη δημιουργία
“τηλεχειριζόμενης” πρίζας
16 A με προστασία από υπερτάσεις
Συμβατή με κάθε μικρή ή μεγάλη οικιακή συσκευή.
Μέτρηση της στιγμιαίας κατανάλωσης και ένδειξη
της καθημερινής και μηνιαίας κατανάλωσης.
Τοποθετείται στη θέση μίας συμβατικής πρίζας
σε κουτί διακόπτη 1 θέσης βάθους 40 mm
Στήριξη με νύχια ή βίδες
Αυτόματοι ακροδέκτες
Ενδεικτικό LED λειτουργίας που μπορεί να
παραμετροποιηθεί από την εφαρμογή
Παραδίδεται πλήρης με βάση στήριξης, πλαίσιο και
προστατευτικό κάλυμα

0 648 88

300 W, σύνδεση με ουδέτερο.
Μπορεί να ελεγχθεί από έναν ή περισσότερους
ασύρματους διακόπτες - ο συσχετισμός γίνεται
με “χτύπημα” του ασύρματου διακόπτη στο μικροδιακόπτη
Τοποθετείται στο κουτί του φωτιστικού. Ακολουθεί αναλυτικά ο
πίνακας φορτίων.

7 521 94
7 522 94
7 523 94

Valena Life with Netatmo
White
Ivory
Aluminium

7 525 94
7 526 94
7 527 94
7 528 94
7 529 94

Valena Allure with Netatmo
White
Ivory
Aluminium
Black
Pearl

0 648 30
0 648 37
0 648 38

Celiane with Netatmo
White
Titanium
Graphite

Ασύρματος βοηθητικός διακόπτης
0 676 94

Επιτρέπει τη μετατροπή ενός συμβατικού
διακόπτη (μηχανικού) σε ασύρματο για τον
έλεγχο των συνδεδεμένων διακοπτών και πριζών
Έχει μικρό μέγεθος που επιτρέπει την εγκατάσταση στο κουτί
του συμβατικού διακόπτη
Ο συσχετισμός γίνεται με το «χτύπημα» στα επιλεγμένα
ενσύρματα προϊόντα: διακόπτες, μικροδιακόπτες φωτισμού
και πρίζες
Παραδίδεται με μπαταρία CR2032 3 V

Αυτοκόλλητες ταινίες
0 648 71 3 σετ από επανατοποθετούμενες αυτοκόλλητες ταινίες για
την τοποθέτηση των ασύρματων μηχανισμών σε οποιαδήποτε
επιφάνεια

n Πίνακας φορτίων συνδεδεμένου μικροδιακόπτη φωτισμού
R

L

Λαμπτήρες πυράκτωσης
και ιωδίνης 230 V

+45 o C
+5 o C

LED

CFL

Ιωδίνης/φθορισμού
με επαγωγικό
μετασχηματιστή

Ιωδίνης/φθορισμού
με ηλεκτρονικό
μετασχηματιστή

**)

(

100-240 VAC
50/60 Hz

1 x 1,5 mm2

240 VAC

Μax.

300 W

100 W

(*)

250 VA

250 VA

250 VA

ή 10 λάμπες max. Για καλύτερο φωτεινό αποτέλεσμα συνιστάται να χρησιμοποιείτε λάμπες ιδίου τύπου και κατασκευαστή.
Να χρησιμοποιούνται μόνο μετασχηματιστές κατάλληλοι για ηλεκτρονικούς διακόπτες. Να λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες των μετασχηματιστών στον υπολογισμό
της ισχύος. Οι μετασχηματιστές πρέπει να είναι φορτισμένοι σε περισσότερο από το 60% της ισχύος τους.
(*)

(**)
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συνδεδεμένο σπίτι
έλεγχος ρολών

Βήμα 2: Επιμέρους προϊόντα για
ένα συνδεδεμένο σπίτι

7 521 90

7 528 90

Home + Control
LEGRAND

0 648 96

7 523 91

7 526 91

Επιμέρους συνδεδεμένα προϊόντα που προστίθενται ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.
Προηγείται απαραίτητα η τοποθέτηση του βασικού kit εγκατάστασης
Αρ. καταλ.

Συνδεδεμένος διακόπτης ρολών

Αρ. καταλ.

Για έλεγχο τοπικά και από απόσταση ενός
ηλεκτρικού ρολού 230 VA (πάνω/κάτω/stop) Συμβατό
με ρολά με μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό stop
Μπορεί να συσχετιστεί με έναν ή περισσότερους
ασύρματους διακόπτες ρολών.
Μπορεί να τοποθετηθεί στη θέση ενός συμβατικού
διακόπτη ρολών σε κουτί διακόπτη βάθους 40 mm.
Απαιτείται καλώδιο ουδετέρου.
Στήριξη με νύχια ή βίδες.
Παραδίδεται πλήρης με βάση στήριξης, πλαίσιο και
προστατευτικό κάλυμα

Ασύρματος γενικός διακόπτης ρολών
Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο από απόσταση ενός ή
περισσότερων ενσύρματων διακοπτών ρολών
Ο συσχετισμός γίνεται με το “χτύπημα” στους
επιλεγμένους ενσύρματους διακόπτες ρολών
Παραδίδεται με μπαταρία CR2032 3 V και 4
επανατοποθετούμενες αυτοκόλλητες ταινίες για την
τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
Δυνατότητα στήριξης με βίδες σε κουτί διακόπτη.
Ένδειξη LED για χαμηλή στάθμη μπαταρίας.
Παραδίδεται πλήρης με βάση στήριξης, πλαίσιο και
προστατευτικό κάλυμα

7 521 90
7 522 90
7 523 90

Valena Life with Netatmo
White
Ivory
Aluminium

7 521 91
7 522 91
7 523 91

Valena Life with Netatmo
White
Ivory
Aluminium

7 525 90
7 526 90
7 527 90
7 528 90
7 529 90

Valena Allure with Netatmo
White
Ivory
Aluminium
Black
Pearl

7 525 91
7 526 91
7 527 91
7 528 91
7 529 91

Valena Allure with Netatmo
White
Ivory
Aluminium
Black
Pearl

0 677 26
0 677 76
0 648 96

Celiane with Netatmo
White
Titanium
Graphite

0 676 46
0 676 47
0 648 97

Celiane with Netatmo
White
Titanium
Graphite
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συνδεδεμένο σπίτι
γενικός έλεγχος

Βήμα 2: Επιμέρους προϊόντα για
ένα συνδεδεμένο σπίτι

7 523 86

7 528 86

Home + Control
LEGRAND

7 529 89

0 648 73

0 648 86

Επιμέρους συνδεδεμένα προϊόντα που προστίθενται ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.
Προηγείται απαραίτητα η τοποθέτηση του βασικού kit εγκατάστασης
Αρ. καταλ.

Ασύρματος γενικός διακόπτης master
Αναχώρησης / Αφιξης
Χρησιμοποιείται για την προσθήκη στην
εγκατάσταση ενός επιπλέον ασύρματου γενικού
διακόπτη master Αναχώρησης / Αφιξης
Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και έχει πάντα τα ίδια
σενάρια με τον ασύρματο γενικό διακόπτη master
Αναχώρησης / Αφιξης που περιλαμβάνεται στο
βασικό kit εγκατάστασης
Τα σενάρια Αναχώρησης / Αφιξης μπορούν
να τροποποιηθούν μέσω της εφαρμογής
Home + Control ανάλογα με τις επιθυμίες
του χρήστη.
Παραδίδεται με μπαταρία CR2032 3 V και 4
επανατοποθετούμενες αυτοκόλλητες ταινίες για
την τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
Δυνατότητα στήριξης με βίδες σε κουτί διακόπτη.
Ένδειξη LED για χαμηλή στάθμη μπαταρίας.
Παραδίδεται πλήρης με βάση στήριξης, πλαίσιο και
προστατευτικό κάλυμμα

7 521 86
7 522 86
7 523 86

Valena Life with Netatmo
White
Ivory
Aluminium

7 525 86
7 526 86
7 527 86
7 528 86
7 529 86

Valena Allure with Netatmo
White
Ivory
Aluminium
Black
Pearl

0 648 72
0 648 73
0 648 74

Celiane with Netatmo
White
Titanium
Graphite
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Αρ. καταλ.

Ασύρματος διακόπτης Αφύπνισης / Ύπνου
Για την προσθήκη 2 επιπλέον σεναρίων σε μία
εγκατάσταση
Τα προκαθορισμένα σενάρια Αφύπνισης / Ύπνου,
μπορούν να τροποποιηθούν μέσω της εφαρμογής
Home + Control ανάλογα με τις επιθυμίες του
χρήστη.
Παραδίδεται με μπαταρία CR2032 3 V και 4
επανατοποθετούμενες αυτοκόλλητες ταινίες για την
τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
Δυνατότητα στήριξης με βίδες σε κουτί διακόπτη.
Ένδειξη LED για χαμηλή στάθμη μπαταρίας.
Παραδίδεται πλήρης με βάση στήριξης, πλαίσιο και
προστατευτικό κάλυμμα

7 521 89
7 522 89
7 523 89

Valena Life with Netatmo
White
Ivory
Aluminium

7 525 89
7 526 89
7 527 89
7 528 89
7 529 89

Valena Allure with Netatmo
White
Ivory
Aluminium
Black
Pearl

0 648 84
0 648 85
0 648 86

Celiane with Netatmo
White
Titanium
Graphite

συνδεδεμένο σπίτι
πίνακας επιλογής συνδεδεμένων διακοπτών και πριζών Valena Life/Allure with Netatmo και Celiane with Netatmo
ΤΜ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΙ
ΔΙΑΚΌΠΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΊΖΕΣ

Βασικό kit
εγκατάστασης

Valena Life

ΤΜ

Valena Allure

Celiane

White

Ivory

Alluminium

White

Ivory

Alluminium

Black

Pearl

White

Titanium

Graphite

7 521 96

7 522 96

7 523 96

7 525 96

7 526 96

7 527 96

7 528 96

7 529 96

0 648 20

0 648 27

0 648 28

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
Συνδεδεμένος
διακόπτης με
δυνατότητα
dimmer

7 521 84

7 522 84

7 523 84

7 525 84

7 526 84

7 527 84

7 528 84

7 529 84

0 677 21

0 677 71

0 648 91

Συνδεδεμένος
διακόπτης
ρολών

7 521 90

7 522 90

7 523 90

7 525 90

7 526 90

7 527 90

7 528 90

7 529 90

0 677 26

0 677 76

0 648 96

Συνδεδεμένη
πρίζα ρεύματος
16Α

7 521 94

7 522 94

7 523 94

7 525 94

7 526 94

7 527 94

7 528 94

7 529 94

0 648 30

0 648 37

0 648 38

Συνδεδεμένος
μικροδιακόπτης
φωτισμού

0 648 88(1)

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
Ασύρματος
διακόπτης

7 521 85

7 522 85

7 523 85

7 525 85

7 526 85

7 527 85

7 528 85

7 529 85

0 677 23

0 677 73

0 648 93

Ασύρματος
διπλός
διακόπτης

7 521 87

7 522 87

7 523 87

7 525 87

7 526 87

7 527 87

7 528 87

7 529 87

0 677 24

0 677 74

0 648 94

Ασύρματος
γενικός
διακόπτης
ρολών

7 521 91

7 522 91

7 523 91

7 525 91

7 526 91

7 527 91

7 528 91

7 529 91

0 676 46

0 676 47

0 648 97

Ασύρματος
διακόπτης
Αφύπνισης/
Ύπνου

7 521 89

7 522 89

7 523 89

7 525 89

7 526 89

7 527 89

7 528 89

7 529 89

0 648 84

0 648 85

0 648 86

Ασύρματος
γενικός
διακόπτης
master Αφιξης/
Αναχώρησης

7 521 86

7 522 86

7 523 86

7 525 86

7 526 86

7 527 86

7 528 86

7 529 86

0 648 72

0 648 73

0 648 74

(1)

Ο συνδεδεμένος μικροδιακόπτης φωτισμού είναι κοινός και για τις 3 σειρές
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ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ “ΕΞΥΠΝΟ” ΣΠΙΤΙ
Για να απολαμβάνετε μία ολοκληρωμένη εμπειρία ‘‘έξυπνου’’ σπιτιού, μπορείτε να επεκτείνετε την
εγκατάστασή σας με συμπληρωματικά προϊόντα Legrand

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ
ΟΘΟΝΕΣ 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

CLASS 300 X13E

CLASS 100 X16E

‘‘ΕΞΥΠΝΟΣ’’ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
SMARTHER

SMART ΚΑΜΕΡΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
NETATMO*

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

Η κάμερα ασφαλείας εποπτεύει
σε πραγματικό χρόνο και
σας ειδοποιεί για τυχόν εισβολές
Σημείωση: η κάμερα είναι ενδεικτική,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάμερες
και από άλλους συμβατούς κατασκευαστές

iOS : Οι σειρές ValenaΤΜ Life/Allure with Netatmo και Celiane with Netatmo απαιτούν 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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«Έξυπνα» προϊόντα Netatmo που εξασφαλίζουν ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα ζωής
και μπορείτε να τα ελέγχετε απ’ όπου κι αν βρίσκεστε από το smartphone σας. Ανακαλύψτε τα!

Security

Smart Κάμερα
Εξωτερικού Χώρου

Smart Κάμερα
Εσωτερικού Χώρου

Smart Αισθητήρες
Πόρτας & Παραθύρου

Energy

Smart Ανιχνευτής
καπνού

Smart Σειρήνα
Εσωτερικού
Χώρου

Netatmo apps
Security
Energy
Weather

Δωρεάν
εφαρμογές
για όλα τα
προϊόντα

Smart
Θερμοστάτης

Smart Βαλβίδες
Καλοριφέρ

Air care

Weather

Smart Οικιακός
Μετεωρολογικός Σταθμός

Smart Ανεμόμετρο

Η Netatmo είναι εταιρεία του ομίλου Legrand

Smart Βροχόμετρο

Smart Μονάδα
Ποιότητας Αέρα

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
www.youtube.com/LegrandGreece
facebook.com/LegrandGreece/
instagram.com/legrandgreece/
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