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ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
ΠΛΑΙΣΙΩΝ CELIANE

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η LEGRAND
ΚΑΝΕΙ ΤΗ
ΖΩΗ ΜΑΣ
ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ
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 CelianeTM with Netatmo.
Μέσα από τη συνεργασία της Legrand και της Netatmo(1), η σειρά
CelianeTM 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.

PROGRAM BY LEGRAND

ΜΑΖΙ ΑΠΟΛ ΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗ ΖΩΗ
Netatmo: κορυφαία εταιρεία σε λύσεις "έξυπνου" σπιτιού

(1)

1

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΥ
1
Κάνω το σπίτι μου

πιο ασφαλές

“Ασφαλίζω όλο το σπίτι
πριν φύγω με το πάτημα
ενός κουμπιού. Το σπίτι μου
προσομειώνει την ύπαρξη
παρουσίας ακόμα κι όταν είμαι
εκτός και με ενημερώνει
για κάθε ασυνήθιστη δραστηριότητα
μέσω του smartphone μου.”

2
Μειώνω

την κατανάλωση ενέργειας
“Με την εφαρμογή Home + Control
μπορώ να ελέγχω την κατανάλωσή
μου αναλυτικά: σε πραγματικό
χρόνο ή οποιαδήποτε χρονική
στιγμή. Για ένα μόνο φως, μία
συσκευή, ή συνολικά. Κι έτσι
μπορώ να βελτιώνω την
εξοικονόμηση ενέργειας. ”
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3
Το σπίτι μου

με κρατά ενήμερο
“Δεν αναρωτιέμαι συνεχώς
αν ξέχασα να σβήσω τα φώτα ή να
κατεβάσω τα ρολά. Η εφαρμογή
Home + Control μου επιτρέπει να
ελέγχω από απόσταση τα πάντα,
π.χ. αν έχω ξεχάσει κάποιο φως
αναμμένο και να ενεργήσω αν είναι
απαραίτητο. Επίσης, με ειδοποιεί
για οποιαδήποτε ασυνήθιστη
κατανάλωση ή διακοπή ρεύματος”

4
Εγώ αποφασίζω

πόσο συνδεδεμένο
θέλω να είναι το
σπίτι μου
“Μπορώ να συνδέσω ένα μόνο
δωμάτιο ή ολόκληρο το σπίτι. Ή να
ξεκινήσω μόνο με τα ρολά, ή μόνο με
τα φώτα. Και στη συνέχεια, μπορώ
εύκολα να το επεκτείνω με την
προσθήκη επιπλέον προϊόντων,
ανάλογα με τις τις ανάγκες και τον
προϋπολογισμό μου”
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΟΥ
ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
1
Το εγκαθιστώ

γρήγορα και απλά

“Τοποθετώ μια συνδεδεμένη πρίζα ή
διακόπτη στη θέση των συμβατικών
πριζών ή διακοπτών μου χωρίς
επιπλέον μερεμέτια ή καλωδίωση.
Κάνω όλες τις υπόλοιπες ρυθμίσεις
σε ελάχιστο χρόνο μέσω της
εφαρμογής Home + Control από το
smartphone ή το tablet μου.”

2
Η χρήση του
είναι πανεύκολη

σαν παιχνίδι

“Φώτα, θέρμανση, ρολά…
Όλα ‘‘υπακούουν’’ στο άγγιγμα και
τη φωνή μου, κάθε ένα ξεχωριστά
ή όλα μαζί. Μπορώ να ανεβάσω τη
θερμοκρασία στο μπάνιο ή να κατεβάσω
τα ρολά της κρεβατοκάμαρας από το
διακόπτη, το smartphone μου
ή με φωνητική εντολή"
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3
Ελέγχω τα φώτα,
τις συσκευές και
τα ρολά του σπιτιού

με τη φωνή μου
“Επιστρέφω στο σπίτι με τα χέρια
μου φορτωμένα; Με φωνητικές
εντολές* στο Google Assistant,
το Siri της Apple ή το Alexa της
Amazon ανάβω το φως, ανεβάζω
τα ρολά ή ρυθμίζω τη θερμοκρασία
χωρίς να πατήσω κάποιο διακόπτη"

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

4
Φεύγω ήσυχος

και εξοικονομώ χρόνο

“Δεν χρειάζεται να κάνω όλο το
γύρο του σπιτιού. Με ένα πάτημα
στον ασύρματο γενικό διακόπτη
αναχώρησης/άφιξης σβήνω όλα
τα φώτα και κατεβάζω όλα τα ρολά
στο σπίτι μου πριν φύγω”
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↘

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
1
Τον έλεγχο του σπιτιού μου

τον έχω πάντα
μαζί μου!

”Μου αρέσει να είναι ελεύθεροι οι
ασύρματοι διακόπτες μου! Είτε απλά
ακουμπισμένοι σε ένα τραπεζάκι,
είτε πάνω στον πάγκο της
κουζίνας είτε σε ένα κομοδίνο,
έχω πάντα μαζί μου
τον έλεγχο του σπιτιού μου!”

6

2
Επεκτείνω
όποτε θέλω

την εγκατάστασή μου
”Μπορώ να προσθέσω
ασύρματους διακόπτες όποτε
θέλω εύκολα και γρήγορα
και χωρίς μερεμέτια στους
τοίχους. Έναν ασύρματο
διακόπτη ρολών ή έναν
ασύρματο διακόπτη φωτισμού
δίπλα στο κρεβάτι του γιου μου
για επιπλέον άνεση”

3
Οι ανάγκες μου αλλάζουν,

το σπίτι μου
εξελίσσεται!

“Ανανεώνω τη διασκόσμηση του
σπιτιού μου και αλλάζω τη διάταξη
των επίπλων! Με τους ασύρματους
διακόπτες του CelianeΤΜ with
Netatmo μπορώ να τους αλλάξω
θέση στο χώρο όποτε θέλω χάρη
στην ειδική κολλητική ταινία στη
βάση τους!”
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ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ
ΓΙΑ ΕΝΑ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ
ΣΠΙΤΙ
↘
ΒΑ ΣΙΚΟ
KIT

→
ENΣΥΡΜΑΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 230 V
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΥΤΙ
ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Βασική συνδεδεμένη
πρίζα Control
Τοποθετείται στη θέση μίας συμβατικής
πρίζας, ιδανικά κοντά στο router του σπιτιού,
με το οποίο επικοινωνεί μέσω wi-fi. Μου
επιτρέπει να ελέγχω τα φώτα, τις οικιακές
συσκευές και τα ρολά τοπικά ή από
απόσταση από το smartphone μου με ένα
άγγιγμα ή με φωνητική εντολή. Πρακτική
και καλαίσθητη, συνδέεται στα 230 V και
λειτουργεί όπως μια κλασική πρίζα.

→
Ασύρματος γενικός διακόπτης master
Αναχώρησης / Αφιξης
Μου επιτρέπει να ελέγχω τους ενσύρματους
συνδεδεμένους διακόπτες φωτισμού, ρολών
και τις ενσύρματες συνδεδεμένες πρίζες που
έχω τοποθετήσει στην εγκατάστασή μου.
Έτσι, μπορώ να δημιουργήσω τα δύο δικά
μου σενάρια: ένα όταν φεύγω και ένα όταν
επιστρέφω στο σπίτι. Ιδανικά τοποθετείται
δίπλα στην εξώπορτα του σπιτιού.
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Α ΣΥΡΜΑΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΑ

Όλα τα προϊόντα της σειράς CelianeΤΜ with Netatmo
διατίθενται πλήρη στους παραπάνω χρωματικούς συνδυασμούς

Συνδεδεμένος
απλός διακόπτης
(με δυνατότητα dimmer)
Αντικαθιστά ένα συμβατικό
διακόπτη. Μου επιτρέπει να
ελέγχω από το διακόπτη, το
smartphone ή με φωνητική
εντολή, οποιοδήποτε
φορτίο από 5 έως 300W,
συμπεριλαμβανομένων των
LED. Μέσω της εφαρμογής
μπορώ να επιλέξω την επιλογή
dimmer αν έχω φωτιστικά
με δυνατότητα ρύθμισης
της έντασης του φωτισμού.
Μπορώ, επίσης, αν θέλω να
ενεργοποιήσω στο διακόπτη
τη φωτεινή λειτουργία για
εντοπισμό του στο σκοτάδι.

Οι ασύρματοι διακόπτες
μπορούν να προστεθούν
εύκολα και γρήγορα
για να επεκτείνουν μία
εγκατάσταση χωρίς
μερεμέτια και επιπλέον
καλωδίωση και να αλλάζουν
θέση ανά πάσα στιγμή χάρη
στην ειδική κολλητική
ταινία στη βάση τους

Συνδεδεμένος
διακόπτης ρολών
Αντικαθιστά ένα συμβατικό
διακόπτη ρολών (με μηχανικό
ή ηλεκτρομηχανικό stop)
και μου επιτρέπει να ελέγχω
τα ρολά από το διακόπτη, το
smartphone ή με φωνητική
εντολή.

Συνδεδεμένη πρίζα
ρεύματος 16A
Αντικαθιστά μια συμβατική πρίζα
και μου επιτρέπει να ελέγχω από
απόσταση τις ηλεκτρικές συσκευές,
να παρακολουθώ την κατανάλωσή
τους και να ειδοποιούμαι μέσω της
εφαρμογής Home + Control
σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

Συνδεδεμένος
μικροδιακόπτης
φωτισμού
Μου επιτρέπει να
δημιουργήσω ένα νέο σημείο
ελέγχου χωρίς πρόσθετα
μερεμέτια. Απλά εγκαταθιστώ
το μικροδιακόπτη στην πηγή
φωτισμού και συσχετίζω
με αυτόν έναν ασύρματο
διακόπτη φωτισμού.

Ασύρματος διακόπτης
Μου επιτρέπει να
προσθέσω ένα επιπλέον σημείο
ελέγχου χωρίς καλωδίωση
ή μερεμέτια. Ελέγχει τους
συνδεδεμένους διακόπτες
φωτισμού και τις συνδεδεμένες
πρίζες.

Ασύρματος διακόπτης
Αφύπνισης/Ύπνου
Μπορώ να δημιουργήσω δύο
σενάρια που να απαντούν στις
ανάγκες μου όταν ξυπνώ το πρωί
και όταν πηγαίνω για ύπνο το
βράδυ. Ανεβάζω ή κατεβάζω τα
ρολά, ανάβω ή σβήνω τα φώτα,
ανοίγω το ραδιόφωνο ή την
τηλεόραση,... όλα αυτά απλά με
το πάτημα ενός κουμπιού.

Ασύρματος γενικός
διακόπτης ρολών
Για τον κεντρικό έλεγχο μίας
ομάδας ή του συνόλου των
ηλεκτρικών ρολών, χωρίς
καλωδίωση και μερεμέτια.
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TO ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ
ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ

Η σειρά διακοπτών και πριζών Celiane™ with Netatmo
μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε νέες κατασκευές
όσο και σε υπάρχουσες. Ένα ευέλικτο και επεκτάσιμο
σύστημα που προσαρμόζεται στις ανάγκες μου

1

ΞΕΚΙΝΩ ΤΗΝ ΕΓΚ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΑ ΣΙΚΟ KIT

Βασική συνδεδεμένη
πρίζα Control

Ασύρματος γενικός διακόπτης
master Αναχώρησης / Αφιξης

Βασικό kit
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Συνδεδεμένος διακόπτης
(με δυνατότητα dimmer)

Ασύρματος διακόπτης
φωτισμού

Συνδεδεμένος διακόπτης
ρολών

2

Ασύρματος διακόπτης
Αφύπνισης/Ύπνου

ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚ Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΠΕΚ ΤΕΊΝΩ ΤΗΝ ΕΓΚ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΗ ΜΟΥ...

3

ΕΛΕΓΧΩ ΤΟ
"ΕΞΥΠΝΟ"
ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ…
…με ένα διακόπτη
έναν ασύρματο
διακόπτη ή ένα συνδεδεμένο
διακόπτη
…από το smartphone
μέσα από το σπίτι ή
από μακριά
…με τη φωνή μου
δίνοντας φωνητική
εντολή (μέσω των Alexa, Siri
ή Google Assistant)

Συνδεδεμένος διακόπτης
(με δυνατότητα dimmer)

Ασύρματος διακόπτης
φωτισμού

Συνδεδεμένη πρίζα

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

Συμπληρωματικά προϊόντα
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HOME + CONTROL
ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ,
ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
Η εφαρμογή Home + Control για να ελέγχω
το σπίτι μου από το smartphone μου…
…είναι εύκολη στη χρήση και δωρεάν για όλη
την οικογένεια καθώς μπορώ να την εγκαταστήσω
σε όλα τα smartphone και τα tablet μας

1

" Κ ΑΤΕΒΑ ΖΩ" ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HOME + CONTROL
Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλων των προϊόντων
"κατεβάζω" την εφαρμογή στο smartphone μου ώστε
να έχω τον έλεγχο του σπιτιού μου οπουδήποτε
κι αν βρίσκομαι.

Σημείωση: η εφαρμογή διατίθεται στην αγγλική γλώσσα
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2

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΩ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ Δ ΩΜΑΤΙΩΝ Κ ΑΙ ΤΩΝ ΣΥ ΣΚΕ ΥΩΝ

"Καταχωρώ όλα τα
δωμάτια του σπιτιού μου"

3

"Καταχωρώ όλα τα σημεία που
ελέγχω σε κάθε δωμάτιο"

"Έχω την εικόνα όλων
των σημείων που ελέγχω σε
όλα τα δωμάτια"

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ SMARTPHONE ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ Ε ΛΕΓ Χ Ω ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ, ΕΝΤΟΣ Ή ΕΚΤΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ!
"Ανάβω ή σβήνω τα φώτα και
κατεβάζω τα ρολά, ξεχωριστά
ή όλα μαζί με ένα άγγιγμα."

"Δημιουργώ σενάρια άνεσης
και ασφάλειας, όπως
Αφύπνισης/Ύπνου και
Άφιξης/Αναχώρησης."

"Παρακολουθώ τις καταναλώσεις μου
και ειδοποιούμαι σε περίπτωση
υπερκατανάλωσης ή ασυνήθιστης
δραστηριότητας."
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ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ CELIANE
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Στη σειρά Celiane™ with Netatmo τα προϊόντα
παραδίδονται πλήρη με πλήκτρα σε χρώματα White,
Titanium ή Graphite και πλαίσια σε χρώματα Yesterday
White, Titanium ή Tungsten. Ωστόσο, τα πλαίσια
μπορούν να αντικατασταθούν με οποιοδήποτε από τα
παρακάτω πλαίσια της σειράς Celiane.

Yesterday White

Titanium

Tungsten

Ivory Gloss

Lumen

70’s Orange

Today Yellow

Chalk

Shale

Eclipse

Basalt

Carbon

Aluminium

Copper

Orange Snake

Blue Snake

Alu Snake

Violet Irise

Clay

90’s Purple

50’s Turquoise

Sandstone

Materials

Brushed Stainless Steel

Nickel Velvet

Black Nickel

Furtive Metal

Brushed Gold Metal

Mirror Glass

Moka Glass

Carmine Glass

Graphite Glass

Kaolin Glass

Caramel Leather

Brown-coloured Leather

Pearl Leather

Pixel Leather

Purple Leather

Maple

Natural Oak

Mahogany

Wenge coloured

Corian® White (*)

Corian® Black (*)

(*)

Slate

Dream Porcelain

Κατοχυρωμένη εμπορική ονομασία της Dupont de Nemours
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→
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Θυροτηλεόραση με Wi-Fi
Class 300 Bticino

Κάμερα ασφαλείας
Presence Netatmo

'"Εξυπνος" θερμοστάτης
Smarther

Απ' όπου κι αν βρίσκομαι,
βλέπω στο smartphone μου
ποιος χτυπάει το κουδούνι
στην είσοδο και μπορώ να
απαντήσω στην κλήση ή να
ανοίξω την εξώπορτα

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

Από το smartphone μου
ελέγχω τον θερμοστάτη από
απόσταση και ενεργοποιώ,
την θέρμανση ώστε να είναι
το σπίτι ζεστό όταν επιστρέψω

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

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΩ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΕΜΠΕΙΡΊΑ "ΕΞΥΠΝΟΥ" ΣΠΙΤΙΟΥ, ΜΠΟΡΏ ΝΑ
ΕΠΕΚΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ LEGRAND
Ή ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

iOS : Η σειρά CelianeΤΜ 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.

BΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΣΗΣ
www.legrand.gr
www.youtube.com/LegrandGreece
facebook.com/LegrandGreece/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.
Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι:
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
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instagram.com/legrandgreece/

