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SMART HOME TO:

KOMFORT
Twój dom działa dokładnie tak, jak tego oczekujesz. To Ty wybierasz, jak nim sterujesz:  
z aplikacji czy za pomocą łączników, zamontowanych w dogodnych miejscach domu.  
Sam ustawiasz scenariusze, czyli określasz kolejność działania urządzeń domowych  
o wybranych porach.

SPOKÓJ
W swoim smartfonie zobaczysz o dowolnej porze, co dzieje się w Twoim domu.  
Po połączeniu kamer zewnętrznej i wewnętrznej, alarmu i czujników możesz sterować  
nimi zdalnie. Najcenniejsze: bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. 

OSZCZĘDNOŚĆ
Smart home to dom, w którym zmniejszasz zużycie energii i wydajesz mniej na opłaty.  
Ogrzewanie, rolety, okna, nawet oświetlenie współgrają, żeby w domu panowały 
zawsze komfortowe warunki i jednocześnie żeby było oszczędnie. 

TWÓJ DOM W SMARTFONIE DZIĘKI APLIKACJI I URZĄDZENIOM,  
KTÓRYMI ZDALNIE STERUJESZ
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Smart łączniki i gniazda mogą być 
stosowane zarówno w nowych jak  
i już istniejących instalacjach.  
System ma charakter modułowy 
i ewolucyjny, dzięki czemu może być 
dopasowany do zróżnicowanych potrzeb. 

Łącznik bezprzewodowy
Wyjście/Powrót

Gniazdo Control 
z bramą

Jeden gest 
„przełącza” 
dom w stan 
spoczynku

Łącznik bezprzewodo-
wy oświetlenia i gniazd

Łącznik oświetlenia 
connected (z opcją 
ściemniania)

INSTALACJĘ 
ROZPOCZYNAMY 
OD KONFIGURACJI 
ZESTAWU 
STARTOWEGO 
PODŁĄCZAMY 
DO SIECI 
PIERWSZE 
POMIESZCZENIE

Zestaw startowy rozszerzony
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Sterowanie 
roletami 
jednym 
przyciskiem

Dzięki jednemu 
kliknięciu Twój 
dom zasypia 
razem z Tobą

Nadzór nad 
urządzeniami 
elektrycznymi

Łącznik bezprze-
wodowy oświetlenia 
i gniazd

Gniazdo connectedŁącznik oświetlenia 
connected (z opcją 
ściemniania)

Bezprzewodowy  
łącznik rolet

Łącznik bezprzewodowy 
Dzień/Noc

DODATKOWE ZESTAWY  
LUB ELEMENTY UMOŻLIWIAJĄ
ROZBUDOWANIE INSTALACJI

W PEŁNI KONTROLUJESZ  
SWOJĄ INSTALACJĘ…

Zestaw do rozbudowy
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 …tradycyjnie 
dzięki łącznikowi 

connected lub łącznikowi 
bezprzewodowemu, 

 …za pomocą 
smartfona z każdego 

miejsca w którym aktualnie 
przebywasz, 

 …za pomocą 
asystenta 

głosowego, np. Apple 
Siri, Amazon Alexa czy 
Asystenta Google.
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ELEMENTY INSTALACJI CONNECTED

GNIAZDO CONTROL Z BRAMĄ
Gniazdo Control należy zainstalować w pobliżu routera, aby 
zapewnić dobry dostęp do Wi-Fi. Gniazdo Control z bramą 
łączy się poprzez sieć ZigBee z pozostałymi elementami 
instalacji. W jednym mieszkaniu/domu wymagane jest jedno 
gniazdo Control. Może ono kontrolować aż 100 produktów 
przewodowych i bezprzewodowych. Montaż w puszce 
o głębokości 40 mm. Dostarczane z pazurkami. Może 
zastąpić zainstalowane gniazdo elektryczne wykorzystując 
istniejące okablowanie. Gniazdo Control pozwala mierzyć 
chwilowe i skumulowane zużycie energii elektrycznej.

Brama sieciowa między 
routerem a elementami 
przewodowymi sieci

Gniazdo Control 
16 A z dodatkową 
ochroną na wypadek 
przeciążenia ponad 16 A

Unikalny kod, umieszczony 
na produkcie wymagany, 
w aplikacji Dom w Apple 
HomeKit

ŁĄCZNIK GŁÓWNY WYJŚCIE/POWRÓT
PŁASKI łącznik bezprzewodowy do umieszczenia np. na ścianie 
lub blacie. Dzięki taśmie klejącej można wielokrotnie zmieniać 
jego lokalizację. Może być również przykręcony do puszki 
podtynkowej. Należy go umieścić w pobliżu drzwi wejściowych, 
żeby móc uruchamiać scenariusz „Powrót do domu” (Powrót) 
i „Wyjście z domu” (Wyjście). Kontroluje oświetlenie, rolety 
i gniazda. Dostępny w zestawie startowym oraz oddzielnie. Jeśli 
dom posiada kilka wejść, można zainstalować kilka łączników. 
Scenariusz działania, który może być spersonalizowany, będzie 
jednakowy dla wszystkich łączników głównych. Personalizacja 
scenariuszy jest realizowana w aplikacji Home + Control. 
Bateria CR2032 – 3 V w zestawie.
Żywotność: 8 lat.

Scenariusz „Powrót 
do domu” (Powrót) 
konfigurowany jest 
w aplikacji Home + Control. 
Ustawienie fabryczne: 
gniazda elektryczne pod 
napięciem (1)

Scenariusz „Wyjście 
z domu” (Wyjście) 
konfigurowany jest 
w aplikacji Home + Control. 
Ustawienie fabryczne: 
Wyłączone oświetlenie

Dioda LED do sygnalizacji 
podczas programowania 
oraz pracy. Czerwone 
miganie sygnalizuje 
wyczerpaną baterię

ZESTAW STARTOWY

Dioda LED do sygnalizacji 
podczas programowania 
oraz pracy (aktywacja 
w aplikacji Home + 
Control)

Montaż w puszce 
pojedynczej o głębokości 
40 mm

(1)  Gniazda, które uprzednio były nieaktywne są włączane (lampy, TV...). Niektóre gniazda 
powinny stale pozostawać pod napięciem (zamrażarka, router...) nawet w scenariuszu 
„Wyjście z domu”.

Wszystkie produkty komunikują się ze sobą bezprzewodowo 
(radio ZigBee częstotliwość 2,4 GHz).
Zaleta: spójna, elastyczna i dynamiczna sieć!
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ELEMENTY PRZEWODOWE

ŁĄCZNIK CONNECTED BEZ N
Do zainstalowania w puszce o głębokości 40 mm 
dostarczany z pazurkami. Może zastąpić istniejący łącznik 
wykorzystując istniejące przewody i puszkę. Współpracuje 
ze wszystkimi podstawowymi rodzajami źródeł światła, 
także w funkcji ściemniania od 5 do 300 W: LED, 
halogenami, świetlówkami kompaktowymi. Wykorzystanie 
funkcji ściemniania wymaga stosowania lamp LED  
 z funkcją ściemniania. Aktywacja funkcji ściemniania 
odbywa się z poziomu aplikacji Home + Control. Łącznik 
Connected dostarczany jest z aktywnym kompensatorem, 
który jest niezbędny do optymalnego działania sterowania 
oświetleniem – zwłaszcza funkcji ściemniania – niezależnie 
od rodzaju źródła światła. Należy go podłączyć jak najbliżej 
lampy. Płynny tryb włączania i wyłączania oświetlenia.

ŁĄCZNIK CONNECTED Z FUNKCJĄ 
ŚCIEMNIANIA Z N  
Do zainstalowania w puszce o głębokości 40 mm  
- dostarczany z pazurkami. Może zastąpić istniejący 
łącznik – wykorzystując istniejące przewody i puszkę. 
Współpracuje ze wszystkimi podstawowymi rodzajami 
źródeł światła, także w funkcji ściemniania 
Włączanie i wyłączanie oświetlenia wraz ze ściemnianiem 
może odbywać się lokalnie przy użyciu klawisza lub 
zdalnie głosowo lub przy użyciu aplikacji Home + Control. 
Może być grupowany z innymi łącznikami connected 
i sterowany razem przez łączniki bezprzewodowe. 
Może być również sterowany przez kilka łączników 
bezprzewodowych z różnych miejsc lub tradycyjnych 
przycisków bez funkcji podświetlenia. Aktywacja 
funkcji ściemniania oraz podświetlenia/ wskaźnika 
dokonywana jest w aplikacji Home + Control. 

Włączanie / wyłącznie 100%:
krótkie naciśnięcie.
Zwiększanie jasności:
przytrzymać naciśnięty 
przycisk do uzyskania 
żądanego poziomu

Włączanie / wyłącznie 100%:
krótkie naciśnięcie.
Zwiększanie jasności:
przytrzymać naciśnięty 
przycisk do uzyskania 
żądanego poziomu

Włączanie / wyłącznie 100%:
krótkie naciśnięcie.
Zwiększanie jasności:
przytrzymać naciśnięty 
przycisk do uzyskania 
żądanego poziomu

Opcja łącznika 
z podświetleniem LED lub 
wskaźnikiem włączenia, 
jest aktywowana 
w aplikacji Home + Control

Opcja łącznika 
z podświetleniem LED lub 
wskaźnikiem włączenia 
LED jest aktywowana 
w aplikacji Home + Control

Opcja łącznika 
z podświetleniem LED lub 
wskaźnikiem włączenia 
LED jest aktywowana 
w aplikacji Home + Control

Aktywny kompensator pozwalający 
na optymalne funkcjonowanie 
i sterowanie oświetlenia 
ze ściemnianiem. Wystarczy 
jeden dla sterowanego obwodu 
oświetlenia

Włączanie / wyłącznie 100%:
krótkie naciśnięcie.
Zmniejszanie jasności:
przytrzymać naciśnięty przycisk 
do uzyskania żądanego poziomu

Włączanie / wyłącznie 100%:
krótkie naciśnięcie.
Zmniejszanie jasności:
przytrzymać naciśnięty przycisk 
do uzyskania żądanego poziomu

Włączanie / wyłącznie 100%:
krótkie naciśnięcie.
Zmniejszanie jasności:
przytrzymać naciśnięty przycisk 
do uzyskania żądanego poziomu

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA 
CONNECTED ŚWIECZNIKOWY Z N    
Umożliwia lokalne oraz zdalne sterowanie dwoma obwodami 
oświetlenia. Może być powiązany z jednym lub kilkoma 
łącznikami bezprzewodowymi. Łącznik świecznikowy 2 x 250 
W jest kompatybilny ze wszystkimi źródłami oświetlenia. 
Podświetlenie LED aktywowane jest z poziomu aplikacji 
Home + Control. Instalacja może być dokonana w miejscu 
dotychczasowego łącznika świecznikowego w puszcze 
o głębokości 40 mm z dostępnym przewodem N.  
Montaż na wkręty lub pazurki.  
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ELEMENTY INSTALACJI CONNECTED

GNIAZDO CONNECTED
Instalacja w puszce o głębokości 40 mm.
Dostarczane z pazurkami.
Może zastąpić istniejące gniazdo elektryczne
wykorzystując istniejące kable oraz puszkę.
Gniazdo connected pozwala mierzyć chwilowe 
i skumulowane zużycie energii elektrycznej. 
Jest kompatybilne ze wszystkimi odbiornikami 
elektrycznymi – również dużym sprzętem AGD.
Wbudowana dodatkowa ochrona na wypadek 
przeciążenia ponad 16 A.

WYJŚCIE KABLOWE CONNECTED
Instalacja w puszce o głębokości 40 mm.
Steruje urządzeniami elektrycznymi dołączonymi na 
stałe do źródła zasilania. Może zastąpić istniejące 
gniazdo elektryczne wykorzystując istniejące kable oraz 
puszkę. Wyjście kablowe connected pozwala mierzyć 
chwilowe i skumulowane zużycie energii elektrycznej. 
Wyjście kablowe może być sterowane łącznikami 
bezprzewodowymi, za pomocą aplikacji 
lub głosu. 

Dioda LED sygnalizująca 
zasilanie aktywowana 
jest w aplikacji Home 
+ Control

ŁĄCZNIK ROLET CONNECTED
Do instalacji w puszce o głębokości 40 mm.
Dostarczany z pazurkami.
Może zastąpić istniejący łącznik mechaniczny: 
4-przewodowy.
Kompatybilny z silnikami rolet z zatrzymaniem 
elektromechanicznym, sterowanymi przewodowo.

Podnoszenie

Opuszczanie

Stop

•  Kompletne podnoszenie lub opuszczanie rolety: krótkie 
naciśnięcie

•  Regulacja wysokości rolet (opuszczanie lub podnoszenie): 
przytrzymać do osiągnięcia odpowiedniego położenia rolet

Dioda LED opcjonalnie
(podświetlenie  
w ciemnościach)

ELEMENTY PRZEWODOWE

Wszystkie produkty komunikują się ze sobą bezprzewodowo 
(radio ZigBee częstotliwość 2,4 GHz).
Zaleta: spójna, elastyczna i dynamiczna sieć!

Dioda LED 
sygnalizująca zasilanie 
aktywowana jest 
w aplikacji Home 
+ Control

8



ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA I GNIAZD
PŁASKI łącznik bezprzewodowy do umieszczenia 
np. na ścianie lub blacie. Dzięki dołączonej 
taśmie klejącej, można wielokrotnie zmieniać 
jego lokalizację. Może być również przykręcony 
do puszki podtynkowej. Steruje łącznikami z funkcją 
ściemniania, mikromodułami oświetleniowymi 
i gniazdami connected.
Bateria CR 2032 – 3 V w zestawie.
Żywotność: 8 lat

ŁĄCZNIK DZIEŃ/NOC
PŁASKI łącznik bezprzewodowy do umieszczenia 
np. na ścianie lub blacie. Dzięki dołączonej taśmie 
klejącej, można wielokrotnie zmieniać jego 
lokalizację. Może być również przykręcony do puszki 
podtynkowej. Pozwala uruchamiać scenariusze 
„Dzień” i „Noc”, które łączą sterowanie oświetleniem, 
roletami i gniazdami. Personalizacja scenariuszy jest 
realizowana w aplikacji Home + Control.
Bateria CR2032 – 3 V w zestawie.
Żywotność: 8 lat

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 
PŁASKI łącznik bezprzewodowy do umieszczenia 
np. na ścianie lub blacie. Dzięki dołączonej 
taśmie klejącej, można wielokrotnie zmieniać 
jego lokalizację. Może być również przykręcony do 
puszki podtynkowej. Steruje z dowolnego miejsca 
pomieszczenia powiązanymi w aplikacji Home 
+ Control łącznikami connected lub gniazdami 
connected. Dostarczany jest z baterią CR 2032 3 V. 

Scenariusz Dzień 
konfiguruje się w aplikacji 
Home + Control

Scenariusz Noc 
konfiguruje się w aplikacji 
Home + Control. 

ELEMENTY BEZPRZEWODOWE

Dioda LED do sygnalizacji 
podczas programowania.
Czerwone miganie 
sygnalizuje wyczerpaną 
baterię

Dioda LED do sygnalizacji 
podczas programowania.
Czerwone miganie 
sygnalizuje wyczerpaną 
baterię

Dioda LED do sygnalizacji 
podczas programowania. 
Czerwone miganie 
sygnalizuje wyczerpaną 
baterię

Włączanie / wyłączanie 100%:
krótkie naciśnięcie. Zmiana 
natężenia oświetlenia: 
przytrzymać naciśnięty 
przycisk do uzyskania 
żądanego poziomu

Włączanie / wyłączanie 100%:
krótkie naciśnięcie. Zmiana 
natężenia oświetlenia: 
przytrzymać naciśnięty 
przycisk do uzyskania 
żądanego poziomu

Włączanie / wyłączanie 100%:
krótkie naciśnięcie. Zmiana 
natężenia oświetlenia: 
przytrzymać naciśnięty 
przycisk do uzyskania 
żądanego poziomu

Włączanie / wyłączanie 100%:
krótkie naciśnięcie. Zmiana 
natężenia oświetlenia: 
przytrzymać naciśnięty 
przycisk do uzyskania 
żądanego poziomu
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ELEMENTY INSTALACJI CONNECTED

AKCESORIA SMART HOME LEGRAND

ŁĄCZNIK ROLET
PŁASKI łącznik bezprzewodowy do umieszczenia 
np. na ścianie lub blacie. Dzięki dołączonej 
taśmie klejącej, można wielokrotnie zmieniać 
jego lokalizację. Może być również przykręcony 
do puszki podtynkowej. Kontroluje łączniki rolet 
i pozwala centralnie sterować kilkoma roletami.
Bateria CR 2032 – 3 V w zestawie.
Żywotność: 8 lat

Podnoszenie

Opuszczanie

Wybór scenariusza

Stop

Dioda LED do sygnalizacji 
stanu pracy w formie przycisku 
umożliwiającego ręczne
włączanie / wyłączanie gniazda

• Całkowite podnoszenie lub opuszczanie rolet: krótkie naciśnięcie
•  Regulacja wysokości rolety (opuszczanie lub podnoszenie): przytrzymać 

do osiągnięcia odpowiedniego położenia rolet

Dioda LED do sygnalizacji 
podczas programowania. 
Czerwone miganie 
sygnalizuje wyczerpaną 
baterię

ŁĄCZNIK 4-SCENY 
PŁASKI łącznik bezprzewodowy do umieszczenia 
np. na ścianie lub blacie. Dzięki dołączonej 
taśmie klejącej, można wielokrotnie zmieniać 
jego lokalizację. Może być również przykręcony 
do puszki podtynkowej. Przeznaczony do dodania 
4 scenariuszy/scen do systemu connected. Sceny 
definiowane są w aplikacji Home + Control 
Dostarczany z baterią CR 2032 3 V oraz taśmami 
klejącymi przeznaczonym do umieszczenia w 
dowolnym miejscu pomieszczenia.
Dioda LED informująca o niskim poziomie baterii.

GNIAZDA MOBILNE CONNECTED 16 A  
Gniazda mobilne connected umożliwiają włączanie lub 
wyłączanie podłączonych do nich urządzeń: manualnie 
poprzez wciśnięcie przycisku na obudowie gniazda, 
zdalnie za pomocą aplikacji Home + Control, komend 
głosowych lub zapisanych w aplikacji scenariuszy. 
Posiadają ponadto możliwość pomiaru zużytej energii 
chwilowej oraz skumulowanej. Klawisz manualnego 
włączenia/wyłączenia gniazda skrywa w sobie niebieską 
diodę LED sygnalizuącą aktualny stan urządzenia.

ELEMENTY BEZPRZEWODOWE

Dioda LED do sygnalizacji 
podczas programowania.
Czerwone miganie 
sygnalizuje wyczerpaną 
baterię
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KIESZONKOWY PILOT WYBORU  
4 SCENARIUSZY  
Umożliwia wybór jednej z czterech scen zaprogramowanych 
w systemie w aplikacji Home + Control. Pozwala sterować 
wszystkimi elementami systemu connected. Zasilany baterią 
3 V CR 2032 dostępną w zestawie. Funkcja LED sygnalizuje 
niski poziom naładowania baterii.  

NADAJNIK WŁ./WYŁ.  
DLA ŁĄCZNIKA LUB PRZYCISKU 
Umożliwia przekształcenie tradycyjnego łącznika schodowego 
lub przycisku w łącznik bezprzewodowy sterujący mikromodułem 
oświetleniowym, gniazdami lub łącznikami connected. Tworzenie 
powiązań oraz sterowanie przez aplikację Home + Control.  
Zasilanie bateryjne 3 V CR 2032 w zestawie. 

ZESTAW TAŚM KLEJĄCYCH DLA ŁACZNIKÓW 
BEZPRZEWODOWYCH  

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK  
RUCHU IP44  
Steruje jednym lub większą ilością łączników connected, 
mikromodułów oświetleniowych, gniazd i/lub wyjść kablowych. 
Dostarczany z bateriami 2 x AA 1,5 V. Kąt detekcji 140 stopni., 
zasięg detekcji 2-8 m. Regulowane opóźnienie 15 sek. - 15 min. 
Regulacja czułości 5-1000 Lux. Zalecana wysokość montażu 2,5 
m. Stosowanie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

MIKROMODUŁ ROLET 
Przeznaczony do bezpośredniego sterowania silnikami rolet. 
Sterowanie łącznikiem odbywa się za pomocą jednego lub 
kilku bezprzewodowych łączników rolet lub aplikacji Home 
+ Control lub głosowo. Przeznaczenie: sterowanie roletami, 
markizami, żaluzjami.  

Wybór
scenariusza

MIKROMODUŁ OŚWIETLENIOWY 
CONNECTED
Do zamontowania w puszce przyłączeniowej lampy 
lub w jej obudowie. Umożliwia podłączenie oświetlenia 
do instalacji connected. Kontrolowany za pomocą łącznika 
bezprzewodowego i/lub klasycznych przycisków. 
Dedykowany dla wszystkich źródeł światła 5 do 300 W: LED, 
halogenów, świetlówek kompaktowych.

Dioda LED 
do sygnalizacji
stanu pracy

Dioda LED 
do sygnalizacji
stanu pracy

Dioda LED 
do sygnalizacji
stanu pracy
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 Inteligentne funkcje  
w centrum instalacji   
  elektrycznej

SMART ROZDZIELNICA
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  Smart instalacja 
         connected  
 z rozwiązaniami modułowymi
Dzięki rozwiązaniom z oferty  
"smart rozdzielnica" oraz aplikacji 
Home + Control możesz stworzyć 
kompletny system sterowania 
instalacją elektryczną w swoim  
domu lub mieszkaniu. Chmura Legrand 

przechowuje dane, 
zarządza nimi 
i zapewnia ich 
bezpieczeństwo.

Router

Chmura
Legrand 

Aplikacja Home + Control 
służy do zdalnego 
sterowania instalacją 
oraz informowania 
użytkownika o jej stanie.
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 Interfejs  
łatwy w montażu i konfiguracji  
- serce smart rozdzielnicy

BRAMA MODUŁOWA EMDX³ WITH NETATMO

Aby rozpocząć instalację connected w rozdzielnicy elektrycznej  
umieść w niej bramę modułową EMDX³ with Netatmo.

Przycisk konfiguracyjny

Unikalny kod wymagany 
przy instalacji w aplikacji 
Apple Home Kit

Wskaźnik stanu  
(biały/zielony/czerwony)

Nr ref. 412181 Nr ref. 412191

BRAMA KOMUNIKACYJNA:

  Jest konieczna dla każdej nowej 
instalacji i spełnia funkcję interfejsu 
między routerem a przewodowymi 
urządzeniami connected. 
(komunikacja radiowa 2,4 GHz).
  Istnieją dwa rodzaje bram: 
wersja modułowa do rozdzielnicy 
elektrycznej lub wersja osprzętowa 
(Celiane™/Valena Life/Suno with 
Netatmo) do montażu na ścianie  
w dowolnym pomieszczeniu domu.
  Kompatybilna ze wszystkimi 
pozostałymi urządzeniami  
„…with Netatmo” Legrand.
  Jeden interfejs (brama modułowa / 
osprzętowa) jest wystarczająca  
do sterowania całym domem.

Szerokość w modułach:  
2.5 

Brama modułowa dostępna oddzielnie  
(nr ref. 412181) lub w zestawie startowym 
(nr ref. 412191), zawierającym również  
1 Stycznik modułowy connected CX3  
with Netatmo.



Wymaga wcześniejszej instalacji 
zestawu startowego connected 
"with Netatmo”, w wersji na 
wspornik TH35 (nr ref. 412181/91) 
lub Celiane/Valena Life/Suno 
with Netatmo.
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Łatwo kontroluj 
  zużycie energii elektrycznej 

MODUŁ POMIAROWY CONNECTED EMDX³ WITH NETATMO

Instalowany w rozdzielnicy elektrycznej 
w celu pomiaru zużycia energii w całej 
instalacji lub w wybranym obwodzie.

MODUŁ POMIAROWY CONNECTED 
EMDX3 WITH NETATMO UMOŻLIWIA:

  Obserwację całkowitej, chwilowej mocy  
w domu.
  Przeglądanie historii zużycia całkowitej 
energii w budynku lub w obwodzie,  
z którym moduł pomiarowy connected 
został powiązany (ogrzewanie, ciepła 
woda, gniazda wtyczkowe, itp...) w ujęciu 
dziennym/tygodniowym/miesięcznym/
rocznym.
  Wysyłanie powiadomień gdy ustawiony 
próg całkowitej, chwilowej mocy zostanie 
przekroczony (moduł pomiarowy w trybie 
“kontroli całkowitego zużycia energii”).

  Zainstaluj dodatkowe moduły pomiarowe 
connected, aby otrzymać szczegółowe 
pomiary zużycia energii dla kilku 
obwodów.
  Dostarczany z 1 zamkniętą cewką 
pomiarową do maks. 80 A.

Zaciski zasilania  
(dedykowane  
złącze)

Cewka prądowa

Uchwyt na etykietę  
opisową do łatwej 
identyfikacji obwodu

Złącze cewki  
(szybkozłącze)

Wskaźnik stanu

Przycisk resetu

Szerokość w moduach: 1
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works with

12:30

Harmonogram

Pon. Wt. Czw. Pt. Sob. Nie.Śr.

17.00

09.00
Dzień dobry

Dobranoc

Wyłączanie gniazd
elektrycznych

Zamykanie

Wyłączanie świateł

Steruj oświetleniem zdalnie  
bez konieczności zmiany instalacji

PRZEKAŹNIK BISTABILNY CONNECTED CX³ WITH NETATMO

PRZEKAŹNIK BISTABILNY CONNECTED 
CX3 WITH NETATMO UMOŻLIWIA:

  Sterowanie oświetleniem lokalnie za pomocą 
przycisków lub zdalnie za pomocą smartfona 
(np. oświetlenie na korytarzu lub klatce 
schodowej).
  Sterowanie za pomocą tradycyjnych 
przycisków i/lub łączników bezprzewodowych 
z oferty osprzętu “with Netatmo” Legrand.
  Obsługę źródeł światła o maks. obciążeniu: 
- 3840 W dla lamp żarowych i halogenowych 
- 650 W dla lamp kompaktowych 
fluorescencyjnych oraz LED 
- 3000 VA dla lamp ferromagnetycznych oraz 
z elektronicznym transformatorem.
  Tworzenie harmonogramów oraz 
personalizowanych scenariuszy.
  Monitorowanie zużycia energii w obwodzie 
oświetleniowym w aplikacji Home + Control.
  Sterowanie oświetleniem za pomocą 
asystenta głosowego.

Instalowany w rozdzielnicy elektrycznej 
zamiast standardowego przekaźnika 
bistabilnego, bez konieczności wymiany 
istniejącego oprzewodowania (w przypadku 
modernizacji), w celu utworzenia  
lub uzupełnienia instalacji connected  
o funkcję sterowania oświetleniem.

Uchwyt na etykietę  
opisową do łatwej 
identyfikacji obwodu

Główny przycisk  
do ręcznego sterowania 
przekaźnikiem + wskaźnik stanu

Zacisk wyjściowy  
- Faza za stykiem -  
do obciążenia (LOAD)

Zaciski wejściowe  
dla przewodu Neutralnego 
(N) i Fazowego (L)

Schematy oprzewodowania 
na boku urządzenia

Przycisk konfiguracyjny  
ze wskaźnikiem

Zaciski wejściowe  
i wyjściowe sterowania 
(chroniona faza*)  
z oznaczeniem kierunku 
oprzewodowania

Cichy (< 10 dB) Szerokość w modułach: 1

Wymaga wcześniejszej instalacji zestawu 
startowego connected "with Netatmo”,  
w wersji na wspornik TH35 
(nr ref. 412181/91) lub Celiane/Valena Life/
Suno with Netatmo.

*Opatentowana technologia Legrand 
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12:30

Harmonogram

Pon. Wt. Czw. Pt. Sob. Nie.Śr.

17.00

09.00
Dzień dobry

Dobranoc

Wyłączanie gniazd
elektrycznych

Zamykanie

Wyłączanie świateł

works with

Cichy (< 10 dB) Szerokość w modułach: 1

Instalowany w rozdzielnicy elektrycznej 
zamiast standardowego stycznika 
modułowego, bez konieczności 
wymiany istniejącego oprzewodowania 
(w przypadku modernizacji), w celu 
utworzenia lub uzupełnienia instalacji 
connected.

Steruj zdalnie i zarządzaj 
pracą energochłonnych urządzeń

STYCZNIK MODUŁOWY CONNECTED CX³ WITH NETATMO

Uchwyt na etykietę  
opisową do łatwej 
identyfikacji obwodu

Główny przycisk  
do ręcznego sterowania 
stycznikiem + wskaźnik stanu

Zacisk wyjściowy  
- Faza za stykiem -  
do obciążenia (LOAD)

Zaciski wejściowe  
dla przewodu Neutralnego 
(N) i Fazowego (L)

Schematy oprzewodowania 
na boku urządzenia

Przycisk konfiguracyjny  
ze wskaźnikiem

Zaciski wejściowe  
i wyjściowe sterowania 
(chroniona faza*)  
z oznaczeniem kierunku 
oprzewodowania

* Opatentowana technologia Legrand
** tryb “szczyt/poza szczytem” (np. we Francji): stycznik jest sterowany sygnałem 
wysyłanym przez dostawcę energii elektrycznej, włączając odbiornik w czasie 
trwania tańszej taryfy.

Wymaga wcześniejszej instalacji 
zestawu startowego connected 
"with Netatmo”, w wersji na wspornik 
TH35 (nr ref. 412181/91) 
lub Celiane/Valena Life/Suno 
with Netatmo.

STYCZNIK MODUŁOWY CONNECTED  
CX3 WITH NETATMO UMOŻLIWIA:

  Sterowanie energochłonnymi urządzeniami 
lokalnie lub zdalnie (podgrzewacz wody, pompa 
basenowa, grzejnik elektryczny, gniazdo 
ładowania samochodów elektrycznych, itp...).  
o maksymalnej mocy 4800 W lub 2400 VA  
(dla silników).
  Ustawienie harmonogramu pracy sterowanych 
urządzeń (zamiast programatora czasowego)  
lub personalizowanych scenariuszy.
  Monitorowanie zużycia energii w sterowanym 
obwodzie w aplikacji Home + Control.
  Wybór trybu pracy: automatyczny szczyt/poza 
szczytem** lub standardowy ZAŁ./WYŁ.  
(z poziomu aplikacji Home + Control).
  Sterowanie obciążeniami za pomocą asystenta 
głosowego.
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works with

Aplikacja pozwala na zdalne 
sterowanie za pomocą smartfona 
i/lub głosu (przez asystenta 
głosowego) oświetleniem, 
roletami, ogrzewaniem oraz 

innymi urządzeniami elektrycznymi. 
Użytkownik może tworzyć własne 
scenariusze, harmonogramy pracy urządzeń, 
kontrolować zużycie energii elektrycznej  
oraz ustawiać alarmy.

  Home + Control  
jedna aplikacja  
   by sterować wszystkim

Sterowanie instalacją "smart rozdzielnicy" oraz kontrola zużycia 
energii elektrycznej w dedykowanej aplikacji: Home + Control.

STEROWANIE 
ZDALNE

ŁATWE 
HARMONOGRAMY

INTELIGENTNE 
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

STEROWANIE 
GŁOSOWE

Aplikacja Home + Control jest zupełnie bezpłatna 
i dostępna na App Store oraz Google Play.

Home + Control
LEGRAND
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OFERTA PRODUKTÓW MODUŁOWYCH
DLA SMART ROZDZIELNICY:

Brama: zapewnia łączność pomiędzy 
routerem Wi-Fi a urządzeniami connected 
Legrand. Do montażu w rozdzielnicy 
elektrycznej lub na ścianie w pomieszczeniu 
domu - w załeżności od wybranej wersji. 

LUB

Pojedyncze urządzenia connected i zestawy  
dostępne w różnych seriach osprzętu 
elektroinstalacyjnego Legrand.
Do montażu w dowolnych pomieszczeniach domu w celu 
sterowania oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, itp...

I/LUB

Rozdzielnica elektryczna 
wyposażona w urządzenia 
modułowe connected 
w celu sterowania 
oświetleniem  
i odbiornikami większej 
mocy lub kontroli zużycia 
energii elektrycznej.

Brama modułowa  
EMDX³ with Netatmo 
Nr ref.  412181

Moduł pomiarowy 
connected 
EMDX³ with Netatmo
Nr ref. 412015

Stycznik modułowy 
connected 
CX³ with Netatmo
Nr ref. 412171

Przekaźnik bistabilny 
connected
CX³ with Netatmo 
Nr ref. 412170

Zestaw startowy connected CX³ with 
Netatmo: 
1 Brama modułowa + 1 Stycznik 
modułowy  
Nr ref. 412191
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TERMOSTAT 
SMARTHER

TERMOSTAT WI-FI
STEROWANY PRZEZ 

INTERNET
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Termostat Wi-Fi doskonale pasuje do każdego 
stylu domu i harmonijnie współgra ze wszystkimi 
seriami osprzętu elektroinstalacyjnego.

Minimalistyczny i wyrafinowany 
wygląd urządzenia, które 
ze względu na swoją 
minimalną grubość 
i wykończenie oddające 
wrażenie szkła sprawia, 
że jest ono wszechstronne 
i dopasowane do każdego 
stylu domu.

Metalizowany detal jest 
charakterystycznym 
elementem, który wyróżnia 
front. Staje się elementem 
informacyjnym i optycznie 
wspomagającym nową 
funkcję „Boost”.

Biały, mozaikowy 
wyświetlacz zdobi 
przekaz informacji, 
pomagając użytkownikowi 
w zrozumieniu 
i wykorzystaniu funkcji.

Elegancja i funkcjonalność zawarta w kilku milimetrach grubości. 
Smarther to łatwe w obsłudze urządzenie, kryjące w sobie subtelną 
i nowoczesną technologię.

Home + Control
LEGRAND
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KOMFORT 
I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

GDZIEKOLWIEK SIĘ 
ZNAJDUJESZ

Termostat Smarther – łatwy w użyciu 
i zawsze w zasięgu
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Ekran dotykowy 
to łatwa regulacja 

termostatu

Wykorzystanie 
możliwości termostatu 

pozwala zaoszczędzić 
energię, zużywaną 

na ogrzewanie.

Maksymalny komfort 
w zasięgu ręki, nieważne 
gdzie jesteś.

Szukasz komfortu w swoim 
otoczeniu? Wystarczy jeden 
prosty gest aby ustawić 
temperaturę chłodzenia 
lub ogrzewania. Za pomocą 
aplikacji Home + Control 

można w prosty sposób 
stworzyć własny scenariusz 
i automatycznie zarządzać 
domowym klimatem.

Zawsze dostępny, prosty i idealny 
dla każdego.

Home + Control
LEGRAND
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Smart czujnik  
dymu

Smart kamera do 
zastosowań we-
wnętrznych

Czujniki otwarcia 
drzwi lub okien

Syrena do zasto-
sowań wewnętrz-
nych

Smart  
wideodzwonek

Smart kamera do  
zastosowań zewnętrznych

Smart kamera do zastosowań zewnętrznych  
z sygnalizatorem akustycznym

Smart czujnik  
tlenku węgla

Smart system alarmowy 

NETATMO SECURITY 
WYCHODŹ Z DOMU BEZ OBAW
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Aplikacja Home + Security jest  
bezpłatna i dostępna na  App Store oraz Google Play.

Chroni posesję przed intruzami

NETATMO SECURITY 

Aplikacja Home + Control jest zupełnie bezpłatna 
i dostępna na App Store oraz Google Play.

Home + Security
LEGRAND
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 Duża kompatybilność i łatwy  
montaż w 30 minut
Zakres zasilania 100 - 240 V~ umożliwia 
instalację kamery w miejscu istniejącego 
oświetlenia zewnętrznego.

 Łatwe projektowanie  
inteligentnego systemu bezpieczeństwa  
z wieloma kamerami
Zarządzanie wszystkimi kamerami 
wewnątrz i na zewnątrz budynku odbywa się 
za pomocą tej samej aplikacji:  
Netatmo Security. Użytkownik przełącza 
się pomiędzy kamerami w aplikacji, aby 
skontrolować, co działo się przez cały dzień.

Korzyści

Zalety produktu

Natychmiastowe powiadomienie na smartfonie w przypadku naruszenia granicy posesji.
Kamera odróżnia osobę, zwierzę, pojazd lub inny ruch.

Funkcja stref alarmu umożliwiająca sygnalizację tylko potrzebnych alarmów.
Określanie obszarów, które mają być monitorowane i dla których mają być wysyłane alarmy.

Zintegrowany inteligentny system oświetlenia zapewniający jeszcze większą wydajność.
Oświetlenie oświetla drogę w nocy, może nawet odstraszyć intruzów.

Użytkowanie bez opłat abonamentowych i darmowe aktualizacje.
Zapisany materiał wizyjny oraz wszystkie funkcje związane z kamerą są dostępne w całości  
bez abonamentu. Aktualizacje i nowe funkcje aplikacji pozostaną na zawsze bezpłatne.

NOC-S-PRO  
Inteligentna kamera do zastosowań ze-
wnętrznych z syreną.
Zalety: dźwięk o natężeniu 105 dB  
odstraszający intruzów.

ZAWIERA  
WBUDOWANĄ SYRENĘ!

SMART KAMERA DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH
ALARM W CZASIE RZECZYWISTYM UMOŻLIWIAJĄCY PODJĘCIE DZIAŁAŃ
W PRZYPADKU WYKRYCIA INTRUZA NA POSESJI
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1 Smart kamera do zastosowań zewnętrznych
1 karta microSD (dodana do kamery) 
1 podstawa montażowa
1 wspornik montażowy 
1 klucz imbusowy
Wkręty i kołki ścienne
1 osłona ochronna
1 instrukcja obsługi
1 karta z kodem QR

Zawartość pakietu

Wymagana konfiguracja:

Wymagana sieć Wi-Fi z szerokopasmowym dostępem do internetu (minimalna 
wymagana przepustowość sieci: 25 kb/s na kamerę). (Urządzenie nie współpracuje 
z publicznymi punktami dostępu do internetu.) 

Zalecenia:

Smart kamera zewnętrzna łączy się z Internetem przez sieć Wi-Fi. Instaluje się ją podobnie jak oświetlenie zewnętrzne.

Wysokość: 2,5 - 4 m Kąt pochylenia: 30°

30°

Klient posiada już oświetlenie zewnętrzne:
 Film o instalacji dostępny na stronie:  

https://pro.netatmo.com/fr/presence/installation

Klient nie posiada oświetlenia zewnętrznego lub chce za-
instalować inteligentną kamerę do zastosowań zewnętrz-
nych w innym miejscu:

 Należy zamontować produkt tak jak oświetlenie ze-
wnętrzne

JAK TO DZIAŁA?
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 Bezproblemowy montaż w kilka minut
Umieść kamerę w pomieszczeniu  
naprzeciwko wejścia do domu, dołącz  
do zasilania i połącz z siecią Wi-Fi za  
pomocą aplikacji.

 Łatwe projektowanie inteligentnego 
systemu alarmowego
Zbuduj inteligentny system alarmowy,  
dodając kamerę domową, syrenę  
i czujniki wtrząsowe okien i drzwi.  
Inteligentny wizyjny system alarmowy  
Netatmo zapewni pełną ochronę domu.

Korzyści

Zalety produktu

Alarm naruszenia w czasie rzeczywistym z funkcją rozpoznawania twarzy.
Znana czy obca twarz? Nieszkodliwy ruch? Dzięki funkcji rozpoznawania twarzy i szczegółowym 
powiadomieniom kamera wysyła powiadomienia tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Użytkowanie bez opłat abonamentowych i darmowe aktualizacje.
Zapisane nagranie oraz wszystkie funkcje związane z kamerą są dostępne w całości bez 
abonamentu. Aktualizacje i nowe funkcje aplikacji pozostaną na zawsze bezpłatne.

Chroni prywatność użytkowników.
Kamera respektuje prywatność użytkowników, wyłączając zapis obrazu w przypadku rozpoznania 
domownika.

SMART KAMERA DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH
ALARM W CZASIE RZECZYWISTYM UMOŻLIWIAJĄCY PODJĘCIE DZIAŁAŃ
W PRZYPADKU WYKRYCIA INTRUZA

works with
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1 Smart kamera do zastosowań wewnętrznych 
1 kabel USB
1 zasilacz sieciowy
1 karta micro SD

Zawartość pakietu

Wymagana konfiguracja:

Wymagana sieć Wi-Fi z szerokopasmowym dostępem do internetu (minimalna wymagana przepustowość 
sieci: 25 kb/s na kamerę). (Urządzenie nie współpracuje z publicznymi punktami dostępu do internetu.)

Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach

Zachowaj odległość od źródeł ciepła

Zalecenia:
Umieść inteligentną kamerę na stoliku lub półce naprzeciwko drzwi wejściowych.

Inteligentna kamera do zastosowań wewnętrznych łączy się z internetem przez sieć Wi-Fi i jest łatwa w instalacji. 

 Zobacz film dotyczący instalacji na: https://pro.netatmo.com/fr/welcome

1m - 5m

JAK TO DZIAŁA?
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SMART CZUJNIKI OTWARCIA 
DRZWI LUB OKIEN

OSTRZEGAJĄ, ZANIM DOJDZIE DO WTARGNIĘCIA

SYRENA SYSTEMU ALARMOWEGO 
DO ZASTOSOWAŃ 
WEWNĘTRZNYCH

ODSTRASZA INTRUZA NA TERENIE POSESJI

Zalety syreny systemu alarmowego

Dźwięk o natężeniu 110 dB w razie  
wystąpienia alarmu.
Dzięki funkcji rozpoznawania twarzy kamera wysyła 
ostrzeżenie na smartfona w przypadku włamania, a 
syrena załącza alarm akustyczny o natężeniu 110 dB.

Automatyczne uzbrojenie i rozbrojenie systemu.
System jest automatycznie uzbrajany po wyjściu  
użytkownika z domu i rozbrajany po jego powrocie.

Zapisane wcześniej dźwięki imitują obecność miesz-
kańców w domu.
Sygnalizator dysponuje szerokim zakresem odgłosów 
domowych imitujących obecność w domu  
w przypadku wtargnięcia intruza.

Zalety czujników

Ostrzegają, zanim dojdzie do wtargnięcia.
Smart czujniki, dzięki wykrywaniu wibracji  
oraz detekcji otwierania drzwi i okien,  
ostrzegają przed wtargnięciem intruza  
za pomocą smartfona.

Informują, jeżeli okno pozostaje otwarte.
Inteligentne czujniki otwarcia mogą wysyłać 
powiadomienia na smartfona, gdy drzwi  
lub okno pozostają otwarte przez zbyt  
długi czas.

Akcesoria do  
Smart kamery  

wewnętrznej Netatmo



31

 Zaprojektuj inteligentny system  
alarmowy zapewniający pełną ochronę
Zainstaluj inteligentny system alarmowy, 
złożony z kamery, syreny do zastosowań 
wewnętrznych oraz czujników otwarcia. 
Ten kompletny system alarmowy zapewnia 
pełną ochronę domu.

 Łatwy montaż
Pobierz aplikację Netatmo na swój  
smartfon, aby połączyć ze sobą różne  
elementy. Wystarczy umieścić kamerę  
wraz z syreną w domu, a inteligentne  
czujniki otwarcia przykleić do  
monitorowanych drzwi i okien.

Korzyści

SMART SYSTEM ALARMOWY
ZABEZPIECZENIE DOMU ZA POMOCĄ KOMPLETNEGO SYSTEMU  
BEZPIECZEŃSTWA ZDOLNEGO ODSTRASZYĆ INTRUZÓW

1 Smart kamera wewnętrzna
3 Smart czujniki otwarcia 
1 syrena alarmowa wewnętrzna

Zawartość pakietu

+ +

Dzięki funkcji rozpoznawania twarzy 
system rozbraja się automatycznie 
po rozpoznaniu domownika  
przez kamerę.

System uzbraja się  
automatycznie po  
wyjściu domowników.

Wykryto intruza?
Syrena uruchamia się 
automatycznie!

Na smartfon wysyłane jest  
powiadomienie w czasie  
rzeczywistym wraz z nagraniem  
z kamery przedstawiającym  
wtargnięcie.

Bez abonamentu
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 Łatwy montaż w zaledwie kilka minut
Montaż trwa kilka minut - wystarczy  
przymocować Smart czujnik dymu do 
sufitu.

 Certyfikacja na podstawie  
rygorystycznych norm
Smart czujnik dymu posiada oznaczenia 
najwyższej jakości. Obowiązkowy certyfikat 
CE oraz certyfikat NF zarezerwowany dla 
najbardziej niezawodnych produktów.

 Produkt autonomiczny
Inteligentny czujnik dymu działa  
samodzielnie. Bez ukrytych kosztów  
lub konieczności instalacji modułów  
automatyki budynkowej.

Korzyści

Zalety produktu

Alarm akustyczny o natężeniu 85 dB i powiadomienia w czasie rzeczywistym.
W przypadku wykrycia dymu inteligentny czujnik dymu uruchamia głośny alarm akustyczny  
o natężeniu 85 dB i wysyła w czasie rzeczywistym ostrzeżenia na smartfona, zapewniając  
natychmiastowe powiadomienie o zdarzeniu.

10 lat żywotności baterii *.
Inteligentny czujnik dymu jest wyposażony w baterię, która wystarcza na 10 lat* pracy, co stanowi 
maksymalną żywotność wszystkich czujników dymu. Wygoda: nie trzeba wymieniać baterii.

Funkcja Auto-Test.
Inteligentny czujnik dymu Netatmo sam kontroluje prawidłowość swej pracy.
Dzięki funkcji Auto-Test możliwa jest kontrola stanu czujnika dymu, baterii i połączenia Wi-Fi.

* Okres eksploatacji przy typowym użytkowaniu. Żywotność baterii może się różnić w zależno-
ści od sposobu użytkowania inteligentnego czujnika dymu. Więcej informacji na stronie:  
https://netatmo.com/usage/nsd

SMART CZUJNIK DYMU
ALARM POŻAROWY, W KAŻDYM NARAŻONYM POMIESZCZENIU
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1 Smart czujnik dymu
1 wspornik montażowy
2 wkręty i 2 kołki ścienne
1 instrukcja obsługi

Zawartość pakietu

Wymagana konfiguracja:

Wymagana sieć Wi-Fi z szerokopasmowym dostępem do internetu 
(minimalna wymagana przepustowość sieci:  
25 kb/s). Urządzenie nie współpracuje z publicznymi punktami  
dostępu do internetu.

W celu optymalnej 
ochrony

Zdecydowanie zalecane

Niezalecane

GDZIE ZAINSTALOWAĆ INTELIGENTNY CZUJNIK DYMU NETATMO?
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 Łatwy montaż w zaledwie kilka minut 
Urządzenie montuje się na ścianie we 
wszystkich pomieszczeniach, w których 
znajdują się kotły / piece / kominki. 
Pomieszczenia takie zawsze winny być 
wyposażone w czujniki tlenku węgla.

 Certyfikacja na podstawie  
rygorystycznych norm
Smart czujnik tlenku węgla Netatmo 
posiada oznaczenia najwyższej jakości. 
Obowiązkowy certyfikat CE oraz certyfikat 
NF zarezerwowany dla najbardziej 
niezawodnych produktów.

 Produkt autonomiczny
Inteligentny czujnik działa samodzielnie,  
bez konieczności instalacji modułów  
automatyki budynkowej.

Korzyści

Zalety produktu

Alarm akustyczny o natężeniu 85 dB i powiadomienia w czasie rzeczywistym.
W przypadku wykrycia tlenku węgla inteligentny czujnik tlenku węgla uruchamia głośny alarm akustyczny  
o natężeniu 85 dB i wysyła w czasie rzeczywistym ostrzeżenia na smartfona, umożliwiając podjęcie  
natychmiastowego działania. Niezbędny, aby ostrzec domowników i służby ratownicze!

10 lat żywotności baterii *.
Inteligentny czujnik tlenku węgla Netatmo jest wyposażony w baterie o 10-letniej żywotności*, co stanowi 
maksymalną żywotność wśród wszystkich czujników tlenku węgla. Wygoda: nie trzeba wymieniać baterii.

Funkcja Auto-Test.
Inteligentny czujnik tlenku węgla automatycznie kontroluje poprawność działania.
Kiedy konieczne jest przekazanie ważnej informacji, użytkownik otrzymuje powiadomienie na smartfona.

* Okres eksploatacji przy typowym użytkowaniu. Żywotność baterii zależy od sposobu użytkowania  
inteligentnego czujnika tlenku węgla. Więcej informacji można znaleźć na stronie:  
https://netatmo.com/usage/nco

SMART CZUJNIK TLENKU WĘGLA 
ALARM OBECNOŚCI TLENKU WĘGLA
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1 Smart czujnik tlenku węgla 
1 wspornik montażowy
2 wkręty i 2 kołki ścienne
1 instrukcja obsługi

Zawartość pakietu

Wymagana konfiguracja:

Wymagana sieć Wi-Fi z szerokopasmowym dostępem do 
internetu (minimalna wymagana przepustowość sieci:  
25 kb/s). Urządzenie nie współpracuje z publicznymi 
punktami dostępu do internetu.

W celu optymalnej 
ochrony

Zdecydowanie 
zalecane

 

Ponad 2 m

Maksymalnie  
1,5 m od podłoża

GDZIE ZAMONTOWAĆ INTELIGENTNY CZUJNIK TLENKU WĘGLA NETATMO?
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 Łatwy montaż w 30 minut
Wystarczy zainstalować moduł  
w istniejącej puszce przycisku dzwonka, 
a następnie wymienić istniejący przycisk 
dzwonka na Smart wideodzwonek.

 Duża kompatybilność elektryczna
Smart wideodzwonek jest kompatybilny  
z większością instalacji elektrycznych  
(8 - 24 V~ i 230 V~), dzięki czemu może  
być dodany do każdej istniejącej instalacji  
z tradycyjnym dzwonkiem.

 Bez konieczności wymiany baterii
Smart wideodzwonek jest zasilany poprzez 
istniejące okablowanie dzwonka  
lub bezpośrednio z instalacji 230V~  
przez opcjonalny zasilacz.

Korzyści

Zalety produktu

Zawsze w domu, gdziekolwiek jesteś.
Jesteś w domu, a może na drugim końcu świata, a ktoś dzwoni do drzwi? Smart wideodzwonek umożliwia 
podgląd i rozmowę z gościem w czasie rzeczywistym za pośrednictwem smartfona.

Optymalna ochrona drzwi wejściowych.
Dzięki funkcjom wykrywania osób i obszarów alarmowych inteligentny wideodzwonek wykrywa, czy ktoś czai się 
przed drzwiami wejściowymi. Czy to intruz? Dzięki wbudowanemu głośnikowi można go łatwo odstraszyć!

Brak abonamentu i dostęp do wszystkich funkcji.
Jeden zakupiony produkt, zero ukrytych kosztów. Przechowywanie nagrań na dołączonej do zestawu karcie  
microSD jest bezpłatne. Jako dodatkowej platformy przechowywania nagrań można również użyć konta Drop-
Box lub osobistego serwera FTP.

Sprawdź o dowolnej porze, kto stoi pod drzwiami.
Dzięki zintegrowanemu systemowi obserwacji w podczerwieni można zobaczyć, co dzieje się na progu domu 
nawet w najgłębszych ciemnościach, co zapewnia ochronę domostwa przez całą dobę.

SMART WIDEODZWONEK
ZOBACZ, KTO STOI PRZED DRZWIAMI I REAGUJ Z DOWOLNEGO MIEJSCA

works with
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1 Smart wideodzwonek
1 karta microSD  
(dodana do urządzenia)
1 wspornik ścienny
1 wspornik kątowy 25°
1 plakietka 

1 moduł dzwonka 
1 złącze kablowe
1 dodatkowy bezpiecznik 
Wkręty i kołki ścienne
1 karta HomeKit
1 instrukcja obsługi

Zawartość pakietu

Wymagania wstępne dotyczące instalacji:

Schematy instalacji:

Dzięki możliwości zasilania napięciem 8 - 24 V i 230 V Smart wideodzwonek można 
łatwo zainstalować jako zamiennik istniejącego dzwonka. Dzięki temu użytkownik 
może zachować dotychczasowy dzwonek.

Skorzystaj z naszego narzędzia, aby sprawdzić zgodność instalacji Twoich klientów 
ze Smart wideodzwonkiem: https://check.netatmo.com/fr-fr/security/doorbell.

Smart wideodzwonek można dostosować do dowolnej instalacji przy drzwiach. Na przykład, aby optymalnie ustawić pole 
widzenia kamery, Smart wideodzwonek można zainstalować pod kątem 25° wykorzystując dołączony wspornik montażowy.

Wi-Fi Wi-Fi

  1   Dzwonek umieszczony 
przy drzwiach

  2   Dzwonek umieszczony 
w rozdzielnicy elektrycznej

Instalacja elektryczna  
o napięciu 8 - 24 V lub 230 V

Istniejący tradycyjny dzwonekWłasna sieć Wi-Fi

JAK TO DZIAŁA?
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Pakiet startowy  
- Smart głowice  
termostatyczne

Smart termostat

Smart termostat  
modulacyjny

Dodatkowa Smart  
głowica termostatyczna  

NETATMO ENERGY 

ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEGO DOMU

OFERTA INTELIGENTNEGO OGRZEWANIA

Do kotłów  
indywidualnych:

Do ogrzewania zbiorczego 
lub miejskiego:

Współpracuje ze 
Smart termostatami

Współpracuje z  
Pakietem startowym – Smart głowice 

termostatyczne

Dodatek
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Możliwość sterowania inteligentnym ogrzewaniem Netatmo 
za pomocą aplikacji Netatmo Energy lub aplikacji  
Legrand - Home + Control.

Ogrzewanie pod pełną kontrolą

Aplikacje Netatmo Energy i Home + Control są  
bezpłatne i dostępne na App Store oraz Google Play.

Netatmo 
Energy

Home + Control
LEGRAND
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 Duża kompatybilność 
Kompatybilny z większością  
modeli kotłów. 
Sprawdź na check.netatmo.com

 Łatwy montaż w czasie poniżej  
jednej godziny 
Prosty jak montaż tradycyjnego  
termostatu. Wybierz instalację 
bezprzewodową lub przewodową.

 Możliwość rozbudowy  
o dodatkowe Smart głowice zaworów  
termostatycznych 
Możesz dodać nawet 20 Smart głowic 
termostatycznych w 10 różnych  
pomieszczeniach.

Korzyści

Harmonogram ogrzewania, tryby nieobecności i ochrony przed zamarzaniem: jeszcze większe oszczędności!
Na podstawie odpowiedzi na pięć pytań dotyczących codziennego użytkowania termostat projektuje harmonogram 
ogrzewania dostosowany do rytmu życia. Oprócz tego harmonogramu tryby nieobecności i ochrony  
przed zamarzaniem regulują załączanie ogrzewania przy dłuższej nieobecności mieszkańców.

Zdalne sterowanie za pomocą smartfona, tableta lub komputera. 
 
Funkcja Auto-Adapt: zawsze właściwa temperatura, niezależnie od pogody.  
Termostat moduluje pracę systemu grzewczego w zależności od temperatury zewnętrznej i parametrów  
cieplnych domu.

Narzędzia do monitorowania i optymalizacji zużycia energii.
Umożliwia przeglądanie historii i zapoznanie się ze spersonalizowanym raportem oszczędności energii  
w celu monitorowania i optymalizacji zużycia energii.

Zalety produktu

SMART TERMOSTAT
KOMFORT I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII DOSTĘPNE NARESZCIE KAŻDEGO DNIA.

Rozwiązanie z przeznaczeniem 
dla kotłów
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KOCIOŁ

BRAMA

SMART
TERMOSTAT

SYGNAŁ RADIOWY

ROUTER

SYGNAŁ WI-FI

Przykład instalacji bezprzewodowej:
(działa również przy instalacji przewodowego termostatu Netatmo)

Inteligentny termostat jest kompatybilny z większością kotłów i pomp ciepła.

Inteligentny termostat Netatmo łączy się drogą radiową z bramą.  
Brama Netatmo łączy się przez sieć Wi-Fi z Internetem i umożliwia zdalne 
sterowanie z poziomu aplikacji. Smart termostat Netatmo jest kompatybilny  
z większością modeli kotłów (elektrycznych, gazowych, olejowych, na 
drewno) i pomp ciepła, a także pieców na pelety (o dużej pojemności).  
Można go łatwo zainstalować jako nowe urządzenie lub jako  
zamiennik istniejącego termostatu.

Zawartość pakietu
1 termostat
1 przenośny wspornik
1 brama
1 adapter do kotła
1 zasilacz sieciowy
1 płytka naścienna
4 naklejki kolorowe
3 baterie AAA
4 wkręty / kołki ścienne 

Dowiedz się więcej o kompatybilności na check.netatmo.com

JAK TO DZIAŁA?
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 Duża kompatybilność
Smart termostat modulacyjny jest  
kompatybilny z większością kotłów  
OpenTherm, zarówno akumulacyjnych, 
jak i modulacyjnych, niezależnie od  
rodzaju wykorzystywanej energii  
(gaz, olej, drewno).

 Łatwy montaż w czasie poniżej  
jednej godziny
Termostat modulacyjny jest tak prosty 
w instalacji jak tradycyjny termostat, ale 
dzięki pracy bezprzewodowej można go 
umieścić w dowolnym miejscu w domu.

 Możliwość rozbudowy o dodatkowe 
Smart głowice termostatyczne
Można dodać nawet 20 Smart głowic 
termostatycznych w 10 różnych  
pomieszczeniach.

Korzyści

Harmonogram ogrzewania, tryby nieobecności i ochrony przed zamarzaniem: jeszcze większe oszczędności! 
Na podstawie odpowiedzi na pięć pytań dotyczących codziennego użytkowania termostat projektuje  
harmonogram ogrzewania dostosowany do rytmu życia. Oprócz tego harmonogramu tryby nieobecności  
i ochrony przed zamarzaniem regulują załączanie ogrzewania przy dłuższej nieobecności mieszkańców.

Zdalne sterowanie za pomocą smartfona, tableta lub komputera.
Termostat jest sterowany przez aplikację Home + Control.

Inteligentny termostat, który przystosowuje się do otoczenia i przekazuje informacje w czasie rzeczywistym.
Funkcja Auto-Adapt i modulacja OpenTherm uwzględniają warunki pogodowe i parametry cieplne domu, zapew-
niając dokładnie taką temperaturę, jaka jest wymagana.

Regulacja ciepłej wody w kotłach akumulacyjnych OpenTherm.
Termostat modulacyjny reguluje wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w kotłach akumulacyjnych OpenTherm. 
Umożliwia on zdalne włączanie i wyłączanie przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Funkcja Auto-Care powiadamia o problemach.
Funkcja Auto-Care wskazuje dokładną lokalizację błędu, co ułatwia diagnostykę.

Zalety produktu

SMART TERMOSTAT MODULACYJNY
KOMFORT I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII DOSTĘPNE NARESZCIE KAŻDEGO DNIA

Pakiet dla indywidualnego kotła 
modulacyjnego OpenTherm
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KOCIOŁ OPENTHERM

BRAMA

SMART TERMOSTAT
MODULACYJNY

SYGNAŁ RADIOWY

ROUTER

SYGNAŁ WI-FI

Termostat modulacyjny instalowany bezprzewodowo:

Smart termostat modulacyjny Netatmo jest kompatybilny z większością 
kotłów OpenTherm, niezależnie od rodzaju wykorzystywanej energii 
(gaz, olej, drewno).

Termostat modulacyjny łączy się drogą radiową z bramą. 
Brama Netatmo łączy się przez Wi-Fi z Internetem i umożliwia zdalne 
sterowanie z poziomu aplikacji. Termostat modulacyjny opracowuje 
harmonogram na podstawie nawyków życiowych użytkownika i zmienia 
temperaturę wody w obiegu, aby dostosować temperaturę w domu.  
W przypadku awarii kotła dokładnie wskazuje zidentyfikowany błąd 
celem ułatwienia diagnostyki. Urządzenie może również regulować 
produkcję ciepłej wody użytkowej w kotłach akumulacyjnych 
OpenTherm za pomocą dedykowanego harmonogramu z poziomu 
aplikacji. Można je łatwo zainstalować jako nowe urządzenie 
lub zamiennik istniejącego termostatu.

Zawartość pakietu
1 Smart termostat modulacyjny 
1 brama
1 wspornik przenośny i 1 wspornik 
ścienny
1 tabliczka naścienna
1 adapter do kotła
4 kolorowe naklejki
3 baterie AAA
4 wkręty i 4 kołki ścienne

SMART TERMOSTAT MODULACYJNY JAK TO DZIAŁA?
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 Duża kompatybilność
Zgodność z 90%* grzejników na wodę 
dzięki dołączonym adapterom (10 
adapterów w zestawie z oznaczeniem 
PRO). Sprawdź na check.netatmo.com

 Łatwy montaż w 20 minut
Łatwa wymiana istniejących głowic  
termostatycznych, nawet gdy grzejniki 
grzeją w zimie.

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 
Smart głowice termostatyczne
Dla jeszcze większej efektywności można 
sterować nawet 20 grzejnikami  
w 10 różnych pomieszczeniach.

Twoje korzyści

Zalety produktu

Ogrzewanie dostosowane do rytmu życia dzięki planowaniu z podziałem na pomieszczenia.
Na podstawie odpowiedzi na pięć pytań dotyczących codziennego użytkowania głowice zaworów 
termostatycznych projektują ekonomiczny i komfortowy harmonogram ogrzewania pomieszczenia  
w oparciu o rozkład pomieszczeń.

Zdalne sterowanie za pomocą smartfona, tableta lub komputera.

Inteligentne funkcje zapewniające większą oszczędność energii. 
• Funkcja Auto-Adapt: Smart głowice termostatyczne modulują pracę ogrzewania w zależności  
od temperatury zewnętrznej i charakterystyki cieplnej domu.
• Funkcja wykrywania otwartego okna: Smart głowice termostatyczne automatycznie zamykają  
grzejniki w pomieszczeniu z otwartymi oknami.

Narzędzia do monitorowania i optymalizacji zużycia energii.
Możliwość przeglądania historii i zapoznania się ze spersonalizowanym raportem oszczędności 
energii w celu monitorowania i optymalizacji zużycia energii.

* Szacowany wskaźnik kompatybilności Smart głowic termostatycznych  
Netatmo z grzejnikami w Europie przy użyciu 10 adapterów dostarczonych  
w tym pakiecie oraz pakietów adapterów sprzedawanych oddzielnie.

PAKIET STARTOWY - SMART GŁOWICE 
TERMOSTATYCZNE
REGULACJA TEMPERATURY W MIESZKANIU Z OGRZEWANIEM Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Rozwiązanie dla 
sieci ciepłowniczych  
i zestawy dla 2 stref

works with



45

SMART GŁOWICA
TERMOSTATYCZNA

BRAMA

SYGNAŁ RADIOWY

ROUTER

SYGNAŁ WI-FI

2 Smart głowice termostatyczne
2 x 10 adapterów do grzejników 
(M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5, Danfoss 
RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, 
Petinarolli, Danfoss RAV, Standard 
M28x1.0), odpowiednie do większości 
grzejników na wodę
1 brama
1 zasilacz sieciowy do bramy 
2 x 4 naklejki kolorowe
2 x 2 baterie AA

Przykład zbiorczego systemu ogrzewania bez termostatu centralnego:

Pakiet startowy - Smart głowic termostatycznych - sprawdzi się w mieszkaniach z 
ogrzewaniem z sieci ciepłowniczej lub miejskim. Składa się z bramy i 2 Smart głowic 
termostatycznych. Smart głowice termostatyczne są kompatybilne z 90% grzejników  
dostępnych na rynku, w tym Danfoss, Heimeier, Honeywell. 
 
Smart głowice termostatyczne regulują przepływ ciepłej wody z obiegu grzewczego 
budynku. Są one połączone drogą radiową z bramą znajdującą się w zestawie do 
ogrzewania zbiorczego. Brama łączy się z Internetem przez sieć Wi-Fi 
 i umożliwia zdalne sterowanie z poziomu aplikacji.

Zapoznaj się z kompatybilnością instalacji na check.netatmo.com

Zawartość pakietu

JAK TO DZIAŁA?
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 Wysoka kompatybilność
Zgodność z 90%* grzejników na wodę dzięki 
dołączonym adapterom (10 adapterów 
w zestawie oznaczonym PRO). 
Sprawdź na check.netatmo.com

 Łatwy montaż w 10 minut
Łatwa wymiana istniejących głowic 
termostatycznych, nawet gdy grzejniki 
grzeją w zimie.

 Możliwość rozbudowy o dodatkowe 
Smart głowice zaworów termostatycznych
Możliwość sterowania nawet 20 grzejnikami 
w 10 różnych pomieszczeniach zapewnia 
jeszcze większą wydajność.

Twoje korzyści

Zalety produktu

Ogrzewanie dostosowane do rytmu życia dzięki planowaniu oddzielnego ogrzewania pomieszczeń.
Na podstawie odpowiedzi na pięć pytań dotyczących codziennego użytkowania głowice zaworów  
termostatycznych projektują komfortowy i ekonomiczny harmonogram ogrzewania  
poszczególnych pomieszczeń.

Zdalne sterowanie grzejnikami za pomocą smartfona, tableta lub komputera.

Inteligentne funkcje zapewniające większą oszczędność energii.
• Funkcja Auto-Adapt: inteligentne głowice zaworów termostatycznych modulują pracę ogrzewania  
w zależności od temperatury zewnętrznej i charakterystyki cieplnej domu.
• Funkcja wykrywania otwartego okna: głowice zaworów termostatycznych automatycznie zamykają  
grzejniki w pomieszczeniu z otwartymi oknami.

Narzędzia do monitorowania i optymalizacji zużycia energii.
Możliwość przeglądania historii i zapoznania się ze spersonalizowanym raportem oszczędności energii  
w celu monitorowania i optymalizacji zużycia energii.

* Szacowany wskaźnik kompatybilności Smart głowic termostatycznych Netat-
mo z grzejnikami produkowanymi w Europie przy użyciu 10 adapterów dostar-
czonych w tym pakiecie oraz pakietów adapterów sprzedawanych oddzielnie.

DODATKOWA SMART GŁOWICA TERMOSTATYCZNA
WŁAŚCIWA TEMPERATURA W KAŻDYM POMIESZCZENIU W KAŻDEJ CHWILI

Współpracuje z 
pakietem startowym - Smart 
głowic termostatycznych

Współpracuje ze 
Smart termostatem

works with
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BRAMA

SMART GŁOWICE
TERMOSTATYCZNE

SMART
TERMOSTAT

SYGNAŁ RADIOWY

ROUTER

KOCIOŁ

SYGNAŁ WI-FI

1 dodatkowa Smart głowica termostatyczna. 
10 adapterów do grzejników 
(M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5, Danfoss RAVL, Danfoss RA,  
Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Standard M28x1.0),  
które pasują do większości grzejników na wodę
4 kolorowe naklejki
2 baterie AA do dodatkowej inteligentnej głowicy termostatycznej
1 instrukcja wyboru adaptera
1 instrukcja montażu

Przykład indywidualnej instalacji grzewczej z termostatem Netatmo:

Dodatkowe Smart głowice termostatyczne łączą się drogą radiową z bramą 
termostatu lub zestawu startowego. Brama Netatmo łączy się przez sieć Wi-Fi 
z Internetem i umożliwia zdalne sterowanie z poziomu aplikacji.

Liczba głowic termostatycznych na instalację
Jeżeli Twój klient posiada już Smart termostat Netatmo, wystarczy, że sprawdzi 
w ustawieniach aplikacji Netatmo, ile Smart głowic termostatycznych może 
zostać dodanych. Jeżeli wyposażysz swojego klienta w nowy Smart termostat 
Netatmo lub pakiet startowy, możesz dołączyć nawet 20 Smart głowic 
termostatycznych.

Zawartość pakietu

Zapoznaj się z kompatybilnością instalacji check.netatmo.com

JAK TO DZIAŁA?
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Sterowanie 
smartfonem

Sterowanie 
głosowe

Smart HomeWideodomofon Bezpieczeństwo

SMART WIDEODOMOFON Oferta CLASSE 
300EOS

dostępna od
marca 2023
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Ekran dotykowy 5 cali
Pionowa orientacja,  

do której wszyscy jesteśmy 
przyzwyczajeni.

Wykrywanie twarzy
Automatyczne kadrowanie 

obiektu na ekranie.

Wyświetlanie poziome
Szybkie, podwójne kliknięcie  

w ekran przełączy obraz  
w tryb panoramiczny.

Wyprofilowana linia
Podkreśla innowacyjność  

designu i funkcji.

Pionowy, subtelnie wyprofilowany ekran:
podkreśla nowoczesny styl  
i innowacyjność produktu.
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LED
- Stan połączenia Wi-Fi
- Obecność powiadomień
- Wyłączenie sygnału wywołania

Powiadomienia
- Nieodebrane połączenia
- Wiadomości
- Informacje systemowe

Obszar sugestii
- Konfiguracja z przewodnikiem
- Informacje systemowe
- Ostatnie powiadomienie
- Pomocne wskazówki

Funkcje wideodomofonowe
- Aktywacja kamery
- Odbiór połączenia
- Ulubiona funkcja
- Otwarcie zamka

Ulubione akcje
- 2 ulubione skróty
- Menu Ulubione

3 5

4

1

2

1
2

3

5

4



51

Odbieraj połączenia, 
otwieraj zamki, włączaj 

podgląd kamery i wyświetlaj 
zdarzenia chronologicznie.

-
Używając jednego konta 

możesz zarządzać  
nawet 20 lokalami.

Zobacz kto dzwoni
Odbierz połączenie  
i otwórz bramkę.

Skróty
- Otwieraj zamki elektryczne
-  Włączaj światło na klatce  

schodowej
- Zadzwoń do domu / Interkom
- Włączaj podgląd z kamer
-  Korzystaj z automatycznej  

sekretarki wideodomofonu

Połączenia przychodzące
Otrzymuj powiadomienia,  
gdy ktoś dzwoni z panelu  
przy bramce.

Historia zdarzeń
Sprawdź, kto do Ciebie  
dzwonił i czy zostawił 
wiadomość.

Home + Security 
LEGRAND
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Classe 300EOS with Netatmo
Widok z przodu

Widok z tyłu

Czujka obecności  
do automatycznego  
włączenia ekranu 

Głośnik

Pionowy ekran dotykowy 
LCD o przekątnej 5 cali

Uruchomienie ULUBIONEJ 
zaprogramowanej funkcji,  
np. interkomu, oświetlenia, 
otwarcie dodatkowej bramy.

Aktywacja panelu 
zewnętrznego / podgląd 
obrazu z kamer

Otwarcie zamka przy panelu 
zewnętrznym

Mikrofon

Rozpoczęcie /  
zakończenie rozmowy  
z panelem zewnętrznym

Sygnalizacja LED
Łączność Wi-Fi
Informacje
Wyłączenie sygnału wywołania

Obsługa asystenta głosowego Alexa
Głośność Alexy +/-
Aktywacja Alexy
Wyłączenie mikrofonu Alexy + LED

Zestyki do podłączenia kostek  
z zaciskami śrubowymi
(BUS-MH) –  BUS SCS systemu automatyki 

domowej MyHome;
(5M-1) – Dodatkowy dzwonek;
(        ) – Przycisk dzwonka przy drzwiach

Mikroprzełącznik  
funkcji bezpiecznego 
zamka 

Mikroprzełącznik 
MASTER / SLAVE

Gniazda konfiguratorów

Gniazdo MINI-USB  
do aktualizacji firmware

Mikroprzełącznik ON/OFF dla 
opcji zasilania lokalnego (zaciski 
2-1)

Złącze do podłączenia sieci LAN  
z użyciem akcesorium Ethernet, ref. 
344844

Wyjmowane kostki z zaciskami 
śrubowymi do podłączenia  
do systemu
(2-1) – Zasilanie lokalne;
(BUS-AV) – BUS SCS 2-przewodowego 
systemu wideodomofonowego.

Mikroprzełącznik ON/OFF 
zakończenia linii
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Charakterystyka i funkcje

FUNKCJE DOSTĘPNE NA WIDEODOMOFONIE

Otwarcie zamka

Włączenie oświetlenia (np. na klatce schodowej)

Aktywacja panelu zewnętrznego / podgląd kamer

Interkom

Wywołanie z dzwonka przy drzwiach

Pracownia / Gabinet zawodowy

Sekretarka automatyczna

Tryb Master / Slave

Bezpieczny zamek

Łączność Wi-Fi

Wbudowany asystent głosowy Alexa

Obsługa powiadomień

Skrót - ulubione / najczęściej używane funkcje

Ulubiona aktywacja

6 sygnałów wywołania

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

CECHY

Aparat głośnomówiący

Pionowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 5 cali

Czysta estetyka bieli

Instalacja naścienna na dostarczonym uchwycie

Dostępny również w zestawie

√

√

√

√

√

FUNKCJE DOSTĘPNE W APLIKACJI HOME + SECURITY LEGRAND

Odbiór połączenia wideodomofonowego

Otwarcie zamka

Aktywacja panelu zewnętrznego / podgląd kamer

Włączenie oświetlenia (np. na klatce schodowej)

Aktywacja i podgląd z kamer ‘connected’ Netatmo

Obsługa urządzeń Netatmo (czujniki dymu i czadu,  
syrena alarmowa, kamera wewnętrzna i zewnętrzna...) 

Dostęp do automatycznej sekretarki wideodomofonu

Połączenie interkomowe ze smartfona do wideodomofonu

Rejestr zdarzeń

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Smart Home  
w aplikacji  
na smartfonie

HOME + SECURITY
aby kompleksowo 
zarządzać funkcjami 
wideodomofonowymi 
i bezpieczeństwa  
w domu.

HOME + CONTROL
aby zawsze móc 
korzystać z funkcji 
Smart: sterowania 
oświetleniem, 
zasilaniem, roletami, 
temperaturą…  
lokalnie i zdalnie!
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Smart Home
Smart łaczniki i gniazda

Przeznaczony do zarządzania sterowaniem Smart Home (oświetleniem, 
roletami, urządzeniami elektrycznymi), przy użyciu smartfona 
z zainstalowaną aplikacją Home + Control lub za pomocą głosu  
przy wykorzystaniu asystenta głosowego.
Zestaw wymagany przy budowie instalacji connected.
Do rozbudowy przez zestawy rozszerzające lub produkty connected 
reprezentujące pojedyncze funkcje.
Wymagana sieć Wi-Fi 2,4 GHz. 

Pak. Nr ref. Zestaw startowy podstawowy
Wykorzystywany do utworzenia sieci radiowej pomiędzy 
elementami systemu oraz połączenia  
całości z siecią Wi-Fi
Zawartość:
Brama Zigbee/Wi-Fi do montażu w ścianie  
w puszcze o min. głębokości 40 mm.
Mechanizmy wyposażone w plakietkę
Przeznaczony do zarządzania sterowaniem Smart Home 
(oświetleniem, roletami, urządzeniami elektrycznymi), przy 
użyciu sieci Wi-Fi i smartfona  
z zainstalowaną aplikacją Home + Control  
lub za pomocą głosu przy wykorzystaniu asystenta 
głosowego2 (Google Assistant, Amazon Alexa, 
Apple Siri).
1 łącznik Wejście/Wyjście wyposażony  
w plakietkę.
Wykorzystywany do uruchamiania zaprogramowanych 
scenariuszy oraz wprowadzania Bramy w stan kreowania 
sieci.
Scenariusze określane są w aplikacji Home + Control
Dostarczany w komplecie z baterią CR 2032 3V oraz 
2 taśmami samoprzylepnymi w celu przyklejenia  
do dowolnego podłoża
Funkcja LED ostrzegająca o niskim poziomie baterii.
Suno with Netatmo1 (do wyposażenia w ramki)

1 722170  Biały
1 722370  Aluminium
1 722470  Czarny

Celiane with Netatmo (ramki w komplecie)
1 067700  Biały
1 067770  Tytan
1 064890  Grafit

Valena Life with Netatmo (ramki w komplecie)
1 752195  Biały
1 756395  Czarny

Zestaw startowy rozszerzony
Pozwala utworzyć rozbudowaną podstawę instalacji.
Zestaw tworzą: 
1 gniazdo podtynkowe 16 A, maks. 3680 W  
(z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniom) z bramą. 
Można do niego podłączyć każdy typowy odbiornik. Mierzy 
moc chwilową, dzienne i miesięczne zużycie energii oraz 
przesyła wybrane informacje na temat funkcjonowania 
(awaria, zużycie itd.). Wyposażone w zaciski automatyczne. 
W zestawie ramka podwójna i pazurki. Można 
je zainstalować w puszce pojedynczej o głębokości 40 mm 
zamiast istniejącego gniazda elektrycznego (element 
z bramą przylega do powierzchni ściany i nie wymaga 
stosowania puszki).
1 bezprzewodowy łącznik główny WYJŚCIE/POWRÓT 
ze wstępnie zaprogramowanymi scenariuszami, które można 
modyfikować w aplikacji Home + Control. W zestawie 
z baterią CR2032 3 V i 4 taśmami klejącymi wielokrotnego 
użytku – łącznik można zamontować na dowolnej 
powierzchni. 

Pak. Nr ref. Zestaw startowy rozszerzony c.d.

Wyposażony w diodę LED do sygnalizacji podczas 
konfiguracji i działania oraz dodatkowo informującą 
o wyczerpującej się baterii (czerwona).
1 łącznik bezprzewodowy oświetlenia i gniazd. W zestawie 
bateria CR2032 3 V oraz 4 taśmy klejące wielokrotnego 
użytku – łącznik można zamontować na dowolnej 
powierzchni.
1 łącznik przewodowy 5–300W (bez przewodu 
neutralnego) z opcją funkcji ściemniacza. Współpracuje 
ze wszystkimi rodzajami źródeł światła (wymagane jest 
użycie lamp LED z funkcją ściemniania). Dostarczany 
w zestawie z aktywnym kompensatorem. Tryb ściemniacza 
wymaga aktywacji w aplikacji Home + Control. Można 
zainstalować w miejscu istniejącego łącznika w puszcze 
podtynkowej o głębokości 40 mm, w zestawie pazurki 
oraz osłona do malowania. Montaż na wkręty lub pazurki. 
Funkcja podświetlenia aktywowana w aplikacji.  
W zestawie z plakietkami, ramką, uchwytem i osłoną 
do malowania.
Celiane with Netatmo (ramki w komplecie)

1 067690                         Biały
1 067691                         Tytan
1 067628                         Grafit

Valena Life with Netatmo (ramki w komplecie)
1
1

752184
756384

                        Biały
                        Czarny

Łącznik oświetlenia connected bez N
Włączanie i wyłączanie oświetlenia wraz ze 
ściemnianiem, lokalnie przy użyciu klawisza  
lub zdalnie głosowo lub przy użyciu aplikacji.  
Może być grupowany z innymi łącznikami connected  
i sterowany razem przez łączniki bezprzewodowe. 
Może być również sterowany przez wiele łączników 
bezprzewodowych z różnych miejsc.
Aktywacja funkcji ściemniania oraz podświetlenia/
wskaźnika dokonywana jest w aplikacji  
Home + Control.
Maksymalna obciążalność rodzajów oświetlenia:
- Ściemnialne LED: 50W
- Halogenowe z transformatorem: 300 VA
- Fluorescencyjne: 300 VA
- Halogenowe 230V~ i żarowe: 300 W 
Dostarczany z kompensatorem, funkcja 
zapamiętywania ustawionego poziomu oświetlenia
Instalacja w miejscu dotychczasowego łącznika  
w puszcze o głębokości 40 mm. Montaż na wkręty  
lub pazurki.
Łącznik connected 5-300W bez N 230V~ 
Suno with Netatmo1 (do wyposażenia w ramki)

1 722172  Biały
1 722372  Aluminium
1 722472  Czarny

Celiane with Netatmo (ramki w komplecie)
1 067721  Biały
1 067771  Tytan
1 064891  Grafit

Valena Life with Netatmo (ramki w komplecie)
1 752184  Biały
1 756384  Czarny

Plexo with Netatmo
1 069794  Szary

722170 064890 067771 069794

2:  Dostępność i sposób działania asystenta głosowego zależy od kraju, w którym jest używany.

1:  Oferta Suno with Netatmo dostępna od 01.2023.

Home + Control
LEGRAND
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Smart Home
Smart łaczniki i gniazda

1:  Oferta Suno with Netatmo dostępna od 01.2023.

Pak. Nr ref. Łącznik oświetlenia connected z N

Włączanie i wyłączanie oświetlenia wraz ze ściemnianiem, 
lokalnie przy użyciu klawisza  lub zdalnie głosowo 
lub przy użyciu aplikacji. 
Może być grupowany z innymi łącznikami connected 
i sterowany razem przez łączniki bezprzewodowe. 
Może być również sterowany przez kilka łączników 
bezprzewodowych z różnych miejsc lub tradycyjnych 
przycisków bez funkcji podświetlenia.
Aktywacja funkcji ściemniania oraz podświetlenia/
wskaźnika dokonywana jest w aplikacji 
Home + Control.
Maksymalna obciążalność rodzajów oświetlenia:
- Ściemnialne LED: 150W
- Halogenowe z transformatorem: 150 VA
- Fluorescencyjne: 150 VA
- Halogenowe 230 V~ i żarowe: 150 W 
Dostarczany z kompensatorem, 
funkcja zapamiętywania poziomu 
ustawionego poziomu oświetlenia
Instalacja w miejscu dotychczasowego łącznika 
w puszcze o głębokości 40 mm. 
Montaż na wkręty lub pazurki. 
Suno with Netatmo1 (do wyposażenia w ramki)

1 722171  Biały
1 722371  Aluminium
1 722471  Czarny

Celiane with Netatmo (ramki w komplecie)
1 067797  Biały
1 067798  Tytan
1 067799  Grafit

Valena Life with Netatmo (ramki w komplecie)
1 752166  Biały
1 756366  Czarny

Łącznik oświetlenia connected świecznikowy z N
Umożliwia lokalne i zdalne sterowanie  
2 obwodami oświetlenia.
Może być powiązany z jednym lub wieloma łącznikami 
bezprzewodowymi
Łącznik świecznikowy 2 x 250 W z N 230V~
Zgodny ze wszystkimi źródłami oświetlenia
Podświetlenie LED aktywowane z poziomu aplikacji  
Home + Control
Instalacja w miejscu dotychczasowego łącznika 
świecznikowego w puszcze o głębokości 40 mm  
z dostępnym przewodem N.
Montaż na wkręty lub pazurki.  
Suno with Netatmo1 (do wyposażenia w ramki)

1 722182  Biały
1 722382  Aluminium
1 722482  Czarny

Celiane with Netatmo (ramki w komplecie)
1 067722  Biały
1 067772  Tytan
1 064892  Grafit

Valena Life with Netatmo (ramki w komplecie)
1 752188  Biały
1 756388  Czarny

Pak. Nr ref. Łącznik bezprzewodowy oświetlenia i gniazd

Sterowanie z dowolnego miejsca pomieszczenia 
powiązanymi w aplikacji Home + Control łącznikami 
connected lub gniazdami connected.  
Dostarczany z baterią CR 2032 3 V i dwustronnymi 
naklejkami do przymocowania w dowolnym  
miejscu pomieszczenia.
Wskażnik LED niskiego stanu baterii
Suno with Netatmo1 (do wyposażenia w ramki)

1 722173  Biały
1 722373  Aluminium
1 722473  Czarny

 
Celiane with Netatmo (ramki w komplecie)

1 067723  Biały
1 067773  Tytan
1 064893  Grafit

Valena Life with Netatmo (ramki w komplecie)
1 752185  Biały
1 756385  Czarny

Łącznik bezprzewodowy oświetlenia świecznikowy
Sterowanie z dowolnego miejsca pomieszczenia 
powiązanymi w aplikacji Home + Control łącznikami 
connected lub gniazdami connected. Dostarczany  
z baterią CR 2032 3 V i dwustronnymi naklejkami  
do przymocowania w dowolnym miejscu pomieszczenia.
Wskażnik LED niskiego stanu baterii
Suno with Netatmo1 (do wyposażenia w ramki)

1 722174  Biały
1 722374  Aluminium
1 722474  Czarny

Celiane with Netatmo (ramki w komplecie)
1 067724  Biały
1 067774  Tytan
1 064894  Grafit

Valena Life with Netatmo (ramki w komplecie)
1 752187  Biały
1 756387  Czarny

Czujnik ruchu bevzprzewodowy -  
Bezprzewodowy czujnik ruchu IP44
Steruje jednym lub większą ilością łączników connected, 
mikromodułów, gniazd i/lub wyjść kablowych. 
Dostarczany z bateriami 2 x AA 1,5 V. 
Kąt detekcji 140 st., zasięg detekcji 2-8 m.  
Regulowane opóźnienie 15 sek. - 15 min. 
Regulacja czułości 5-1000 Lux. Zalecana wysokość 
montażu 2,5 m. Stosowanie wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń.

1 064875

064892 064875752166 722182 752185

Home + Control
LEGRAND
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Smart Home
Smart łaczniki i gniazda

Pak. Nr ref. Mikromoduł 300 W z N

1 064888

Moduł do sterowania oświetleniem,  
może być sterowany przez 1 lub więcej  
łączników bezprzewodowych.  
Powiązanie modułu z łącznikami następuje w aplikacji  
Home + Control lub poprzez stuknięcie wzajemne 
urządzeń 3 razy w trybie powiązania. Opcjonalnie możliwe 
jest dodanie sterowania mikromodułem przez  
tradycyjny przycisk.

Nadajnik łącznika lub przycisku oświetlenia  
- Nadajnik WŁ./WYŁ. dla łącznika schodowego  
lub przycisku

1 067694

Umożliwia przekształcenie tradycyjnego łącznika lub 
przycisku w łącznik bezprzewodowy  
sterujący oświetleniem, gniazdami lub  
łącznikami connected. Tworzenie powiązań  
oraz sterowanie przez aplikację Home + Control.  
Zasilanie bateryjne 3 V CR 2032 w zestawie.

Gniazdo connected - Gniazdo connected 16 A
Możliwość sterowania dołączonymi do gniazda 
urządzeniami za pomocą jednego lub wielu łączników 
bezprzewodowych lub aplikacji Home + Control.  
Pomiar zużytej energii, pomiar skumulowanej energii  
w wybranym okresie czasu. Wysyłanie powiadomień  
w przypadku braku zasilania.
Instalacja w puszcze o gł. 40 mm, gniazdo z przesłoną. 
Instalacja na wkręty lub pazurki. Złącza automatyczne. 
Gniazdo posiada funkcję wskaźnika LED  
aktywności gniazda.
Suno with Netatmo1 (do wyposażenia w ramki)

1 722181  Biały
1 722381  Aluminium
1 722481  Czarny

Celiane with Netatmo (ramki w komplecie)
1 067725  Biały
1 067775  Tytan
1 064895  Grafit

Valena Life with Netatmo (ramki w komplecie)
1 752193  Biały
1 756393  Czarny

Plexo with Netatmo
1 069796  Szary

1 064887
Gniazdo mobilne - Gniazda mobilne  
connected 16 A

Gniazda mobilne connected umożliwiają włączanie
lub wyłaczanie podłączonych do nich urządzeń: 
- manualnie poprzez wciśnięcie przycisku na
obudowie gniazda
- zdalnie za pomocą aplikacji Home + Control
- głosowo
- zapisanych wcześniej scenariuszy
Posiadają ponadto możliwość pomiaru zużytej energii 
chwilowej oraz skumulowanej. Klawisz manualnego 
włączenia/wyłączenia gniazda skrywa w sobie niebieską 
diodę LED sygnalizuącą aktualny stan urządzenia.

Pak. Nr ref. Wyjście kablowe connected 

Sterowanie urządzeniami elektrycznymi
Możliwość sterowania łącznikami bezprzewodowymi
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Funkcje:
- Włączenie/Wyłączenie
- pomiar zużycia energii chwilowej i skumulowanej
- powiadomienia o błędach, nieoczekiwanym zużyciu, itp.
- dioda LED informująca o stanie aktywacji wyjścia 
kablowego connected 
Do wyposażenia w ramkę
Montaż w ramkach wielokrotnych niedostępny

1
1
1

064879
064898
064847

Suno with Netatmo1 (do wyposażenia w ramki)
 Biały
 Aluminium
 Czarny

Łącznik rolet connected
Do zarządzania roletami lokalnie oraz zdalnie 
wykorzystując bezprzewodowe łączniki rolet  
lub aplikację Home + Control. Może być powiązany  
z jednym lub wieloma bezprzewodowymi  
łącznikami rolet.
Instalacja w miejscu dotychczasowego łącznika  
w puszce o głębokości 40 mm
Podświetlenie LED aktywowane z poziomu aplikacji
Montaż na śruby lub wkręty.
Suno with Netatmo1 (do wyposażenia w ramki)

1 722178  Biały
1 722378  Aluminium
1 722478  Czarny

Celiane with Netatmo (ramki w komplecie)
1 067726  Biały
1 067776  Tytan
1 064896  Grafit

Valena Life with Netatmo (ramki w komplecie)
1 752190  Biały
1 756390  Czarny

Łącznik bezprzewodowy rolet
Istnieje możliwość dodania maksymalnie 20 łączników 
bezprzewodowych do systemu. Powiązanie  
z łącznikami rolet connected realizowane jest  
z poziomu aplikacji Home + Control lub przez lekkie 
3-krotne uderzenie produktów o siebie.
Łącznik dostarczany jest z baterią CR 2032 3 V  
oraz taśmami klejącymi do przyklejenia w dowolnym 
miejscu pomieszczenia.
Dioda LED informująca o niskim poziomie baterii
Suno with Netatmo1 (do wyposażenia w ramki)

1 722179  Biały
1 722379  Aluminium
1 722479  Czarny

069796 752190064888 722181 + 7221501 064898

Home + Control
LEGRAND

1:  Oferta Suno with Netatmo dostępna od 01.2023.
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Pak. Nr ref. Łącznik bezprzewodowy rolet connected
Celiane with Netatmo (ramki w komplecie)

1 067646  Biały
1 067647  Tytan
1 064897  Grafit

Valena Life with Netatmo (ramki w komplecie)
1 752191  Biały
1 756391  Czarny

Mikromoduł rolet - Łącznik rolet connected  
do kasety rolet

1 067697

Łącznik rolet connected przeznaczony do bezpośredniego 
sterowania silnikami rolet. 
Sterowanie za pomocą jednego  
lub kilku bezprzewodowych łączników  
rolet lub aplikacji Home + Control lub głosowo. 
- centralizacja sterowania rolet
- sterowanie roletą z wielu miejsc pomieszczenia
- sterowanie roletami, markizami, żaluzjami
Maksymalne obciążenie 230 V~ : 1 x 500 VA

Łącznik bezprzewodowy Wyjście/Powrót
Dodatkowy łącznik bezprzewodowy Wyjście/Powrót. 
Sposób działania identyczny z łącznikiem tego 
typu dołączanym do zestawu startowego
Scenariusze Wejścia/Wyjścia są określane  
w aplikacji Home + Control
Dostarczany z baterią CR 2032 3 V oraz taśmami 
klejącymi przeznaczonym do umieszczenia  
w dowolnym miejscu pomieszczenia
Dioda LED informująca o niskim poziomie baterii.
Suno with Netatmo1 (do wyposażenia w ramki)

1 722176  Biały
1 722376  Aluminium
1 722476  Czarny

Celiane with Netatmo (ramki w komplecie)
1 064872  Biały
1 064873  Tytan
1 064874  Grafit

Valena Life with Netatmo (ramki w komplecie)
1 752186  Biały
1 756386  Czarny

Łącznik bezprzewodowy Dzień/Noc
Łącznik umożliwia stworzenie dodatkowych  
2 scenariuszy dostępnych po ich zdefiniowaniu  
w aplikacji Home + Control
Dostarczany z baterią CR 2032 3 V oraz taśmami 
klejącymi przeznaczonym do umieszczenia  
w dowolnym miejscu pomieszczenia
Dioda LED informująca o niskim poziomie baterii
Suno with Netatmo1 (do wyposażenia w ramki)

1 722177  Biały
1 722377  Aluminium
1 722477  Czarny

Pak. Nr ref. Łącznik bezprzewodowy Dzień/Noc

Celiane with Netatmo (ramki w komplecie)
1 064884  Biały
1 064885  Tytan

064886  Grafit

Valena Life with Netatmo (ramki w komplecie)
1 752189  Biały
1 756389  Czarny

Łącznik bezprzewodowy 4-sceny
Przeznaczony do dodania 4 scenariuszy do systemu 
connected Sceny definiowane są w aplikacji  
Home + Control
Dostarczany z baterią CR 2032 3 V oraz taśmami 
klejącymi przeznaczonym do umieszczenia w dowolnym 
miejscu pomieszczenia
Dioda LED informująca o niskim poziomie baterii
Suno with Netatmo (do wyposażenia w ramki)

1 722175  Biały
1 722375  Aluminium
1 722475  Czarny

Celiane with Netatmo (ramki w komplecie)
1 067755  Biały
1 067756  Tytan
1 067757  Grafit

Valena Life with Netatmo (ramki w komplecie)
1 752168  Biały
1 756368  Czarny

Pilot 4-sceny - Kieszonkowy pilot 
wyboru 4 scenariuszy

1 067695 Umożliwia wybór jednej z czterech scen 
zaprogramowanych w aplikacji  
Home + Control. Pozwala sterować  
wszystkimi elementami connected systemu.  
Zasilany baterią 3 V CR 2032 dostępną 
w zestawie. Funkcja LED sygnalizująca niski  
poziom naładowania baterii.

1 064871 Taśma klejąca - Zestaw dodatkowych taśm 
klejących dla łaczników bezprzewodowych
Zestaw dodatkowych taśm klejących dla łączników 
bezprzewodowych.
Zestaw 3 kart z 4 paskami taśmy każda. 

067695067697 752186 067757

1

2

3

Home + Control
LEGRAND

1

2

3

4

1:  Oferta Suno with Netatmo dostępna od 01.2023.
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Dane techniczne - patrz e-katalog

Umożliwiają zdalne sterowanie instalacją za pomocą smartfona 
poprzez aplikację Legrand Home + Control i/lub głosowo poprzez asystenta 
głosowego. W celu utworzenia instalacji connected należy zakupić 
bramę modułową EMDX³ with Netatmo lub zestaw startowy connected 
zawierający bramę (zestaw startowy connected CX3 with Netatmo lub 
Céliane/Valena Life/Suno with Netatmo). 
Instalacja może być rozbudowywana o inne produkty z oferty „smart 
rozdzielnica” lub produkty z serii osprzętu "with Netatmo". 
Wymagane połączenie Wi-Fi 2,4 GHz.

Pak. Nr ref. Brama modułowa EMDX³ with Netatmo 
1 412181 Wykorzystywana do utworzenia instalacji connected.

Zapewnia łączność pomiędzy modułami connected 
(moduł pomiarowy, przekaźnik bistabilny, stycznik 
modułowy) oraz siecią Wi-Fi.
Do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.
Pozwala na łączenie innych aparatów w rzędzie  
za pomocą szyny sztyftowej.
100 - 240 VA - 50/60 Hz.
Maksymalny pobór mocy: 2 W.
Przyłączanie za pomocą zacisków śrubowych.
Szerokość w modułach: 2.5.

Zestaw startowy connected  
CX³ with Netatmo

1 412191 Wykorzystywany do utworzenia instalacji connected.
Do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.
Brama zapewnia łączność pomiędzy modułami 
connected oraz siecią Wi-Fi.
Pozwala na łączenie innych aparatów w rzędzie  
za pomocą szyny sztyftowej.
Zawartość:
-  1 Brama modułowa nr ref. 412181,  

100 - 240 VA - 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy: 2 W.
Szerokość w modułach: 2.5.
-  1 Stycznik modułowy connected nr ref. 412171, 

wielofukncyjny, cichy (< 10 dB), 20 A,  
100 - 240 VA - 50/60 Hz

Szerokość w modułach: 1.
Przyłączanie za pomocą zacisków śrubowych.

Dla instalacji sterowanej zdalnie za pomocą smartfona z aplikacją Legrand 
Home + Control i/lub za pomocą asystenta głosowego

Pak. Nr ref. Moduł pomiarowy connected  
EMDX³ with Netatmo 

1 412015 Wymaga wcześniejszej instalacji zestawu startowego 
connected “with Netatmo” w wersji modułowej
nr ref. 412181/91 lub osprzętowej Celiane, Valena Life, 
Suno with Netatmo.
Umożliwia:
-  pomiar całkowitego, chwilowego zużycia energii  

w domu,
-  kontrolę zużycia energii i rejestrację jej historii w 

ujęciu dziennym/tygodniowym/miesięcznym/rocznym 
- dla całej instalacji w domu lub dla wybranego 
obwodu (w kWh),

-  wysyłanie alarmów o przekroczeniu ustawionego 
progu całkowitej, chwilowej mocy. 
100 - 240 VA - 50/60 Hz

Dostarczany z 1 zamkniętą cewką do maks. 80 A.
Szerokość w modułach: 1.

412191412181 412015

Home + Control
LEGRAND

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 

Dane techniczne - patrz e-katalog
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Dla instalacji sterowanej zdalnie za pomocą smartfona z aplikacją Legrand 
Home + Control i/lub za pomocą asystenta głosowego

Pak. Nr ref. Przekaźnik bistabilny connected  
CX³ with Netatmo 

1 412170 Wymaga wcześniejszej instalacji zestawu startowego 
connected “with Netatmo” w wersji modułowej
nr ref. 412181/91 lub osprzętowej Celiane, Valena Life, 
Suno with Netatmo.
Cichy przekaźnik (< 10 dB).
Jednofazowy, 16 A, 100 - 240 VA - 50/60 Hz
Zgodny z normami: IEC/EN 60669-2-1
Umożliwia za pomocą aplikacji Legrand  
Home + Control:
-  zdalne sterowanie oświetleniem (sterowanie ZAŁ./

WYŁ. lub scenariusze dla jednego lub wielu punktów 
oświetleniowych),

-  pomiar i kontrolę zużycia energii (kWh) sterowanego 
obwodu,

-  ustawianie dziennych i/lub tygodniowych 
harmonogramów pracy.

Może być sterowany za pomocą standardowych 
przycisków przewodowych i/lub łączników 
bezprzewodowych z serii osprzętu Celiane/Valena 
Life/Suno with Netatmo.
Chronione górne zaciski sterowania: nie potrzeba 
stosować dodatkowych zabezpieczeń nadprądowych
(zdemontuj istniejące zabezpieczenie przy wymianie 
standardowego przekaźnika).
Pozwala na łączenie innych aparatów w rzędzie  
za pomocą szyny sztyftowej.
Zaciski śrubowe.
Szerokość w modułach: 1.

Dane techniczne - patrz e-katalog

Dla instalacji sterowanej zdalnie za pomocą smartfona z aplikacją Legrand 
Home + Control i/lub za pomocą asystenta głosowego

Pak. Nr ref. Stycznik modułowy connected  
CX³ with Netatmo

1 412171 Wymaga wcześniejszej instalacji zestawu startowego 
connected “with Netatmo” w wersji modułowej
nr ref. 412181/91 lub osprzętowej Celiane, Valena Life, 
Suno with Netatmo.
Wielofunkcyjny, cichy stycznik (< 10 dB).
20 A, 100 - 240 VA - 50/60 Hz
Zgodny z normami: IEC/EN 60669-2-1.
Może by wykorzystywany do zdalnego sterowania  
(ZAŁ./WYŁ.) dowolnymi typami odbiorników 
(podgrzewacz wody, grzejnik elektryczny, pompa 
basenowa, gniazdo ładowania stacji samochodów 
elektrycznych, itp...).
Funkcja szczyt/poza szczytem.
Umożliwia za pomocą aplikacji Legrand  
Home + Control:
-  zmianę trybu pracy stycznika (szczyt/poza szczytem 

lub ZAŁ./WYŁ.) zgodnie z typem odbiornika,
-  pomiar i kontrolę zużycia energii (kWh) sterowanego 

obwodu,
-  sterowanie innym, standardowym jedno- lub 

trójfazowym stycznikiem > 20 A,
-  bezpośrednie sterowanie urządzeniami elektrycznymi 

do 4800 W, silnikami do 2400 VA,  
lub gniazdami samochodów elektrycznych  
do 16 A VE.

Chronione górne zaciski sterowania: nie potrzeba 
stosować dodatkowych zabezpieczeń nadprądowych
(zdemontuj istniejące zabezpieczenie przy wymianie 
standardowego stycznika).
Pozwala na łączenie innych aparatów w rzędzie  
za pomocą szyny sztyftowej.
Zaciski śrubowe.
Szerokość w modułach: 1.

412170

Home + Control
LEGRAND

412171

Zgodnie z polityką ciągłego doskonalenia, firma zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów i wyglądu swoich produktów bez uprzedzania.
Wszystkie ilustracje, opisy, wymiary i wagi podane w tej publikacji mają charakter poglądowy i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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049038
049039

n Wymiary

Wymiar w mm

049038/ 049039

Montaż 
podtynkowy

126 12,6

87
049040

Montaż 
natynkowy

28,1126

87

Smart Home 
termostat Smarther

Pak. Nr ref. Termostat Wi-Fi

Termostat z możliwością podłączenia do Internetu 
wraz z dedykowaną aplikacją jest urządzeniem, 
które pozwala precyzyjnie i dokładnie regulować 
i monitorować temperaturę w pomieszczeniach; 
cały proces programowania i większość funkcji 
są wykonywane w prosty i intuicyjny sposób 
za pomocą dedykowanej aplikacji Home + Control.
Dzięki połączeniu Wi-Fi, termostat może być 
programowany i sterowany zdalnie, a także 
wyświetlać temperaturę i wilgotność, mierzone 
w pomieszczeniu. Wartość temperatury można 
ustawiać lokalnie przez dotyk panela z dodatkową 
możliwością aktywacji trybu Boost.
Tryb Boost wymusza włączenie systemu przez 
ograniczony okres czasu (30, 60 lub 90 minut) 
niezależnie od zmierzonej i zaprogramowanej 
temperatury.
– Zasilanie 110–240 V~, 50/60 Hz;
– Maks. pobór 2 W;
– Maksymalny przekrój przewodu 1 x 1,5 mm2;
– Temperatura robocza 5° C + 40°C;
– Nastawa temperatury 5°C + 40°C;
– Zmiana o 0,5°C;
– 1-stykowe wyjście bezpotencjałowe 5 (2)A.
– Rodzaj aktywacji 1BU
– Poziom zanieczyszczenia 2
– Znamionowe napięcie impulsowe 4 kV
–  Urządzenie bezprzewodowe zgodne z normą 

802.11b/g/n, częstotliwość 2,4 – 2,4835 GHz, moc 
transmisji < 20 dBm. Protokół bezpieczeństwa 
WPA/WPA2.

Rodzaj instalacji: podtynkowa
 Biały
 Czarny

Cechy i funkcje: jak 049038.
Montaż: na ścianie za pomocą wkrętów i kołków 
rozporowych odpowiednich do powierzchni, na której 
następuje montaż (cegła, płyta gipsowo-kartonowa, 
płytki itp.). 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe:– 
grzanie– chłodzenie  
Rodzaj instalacji:  natynkowa
Cechy i funkcje: jak 049038.
Montaż: na ścianie za pomocą wkrętów i kołków 
rozporowych odpowiednich do powierzchni, na której 
następuje montaż (cegła, płyta gipsowo 
-kartonowa, płytki itp.).
2 niezależne wyjścia przekaźnikowe: 
– grzanie 
– chłodzenie

 Biały

049038
049039

049040

1
1

1

Home + Control
LEGRAND
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NOC-PRO NOC-S-PRO

NSC-PRO DTG-PRO NIS-PRO 

NBU-AS-PRO

Smart Home
Smart kamery, Smart system alarmowy

Pak. Nr ref. Smart kamera zewnętrzna

1
1

  NOC-PRO 
NOC-S-PRO 

 

Kamera dozorowa do zastosowań zewnętrznych 
odróżniająca ludzi, zwierzęta i samochody. 
Jednoczęściowy korpus aluminiowy. Szkło i tworzywo 
sztuczne 
o wysokiej odporności, ochrona przed 
promieniowaniem UV. 
Przetwornik obrazu: 4 MP 
Rozdzielczość: Full HD 1080p 
Kodowanie obrazu: H.264 
Zasięg przy świetle widzialnym: do 20 m 
Pole widzenia: 100° 
8-krotny zoom cyfrowy obrazu. 
Dźwięk i obraz na żywo. 
Oświetlenie LED: 12 W, zmienne natężenie światła. 
Zasięg w podczerwieni: 15 m 
Odporność na warunki atmosferyczne: do zastosowań 
zewnętrznych (ochrona HZO). 
Wyłącznie model NOC-S-PRO 
Syrena: 105 dB 
WYMIARY 
50 x 200 x 110 mm 
ZASILANIE 
100 – 240 V, zastępuje istniejący punkt oświetleniowy. 
BEZPŁATNY ZAPIS NAGRAŃ WIZYJNYCH 
Lokalna pamięć masowa na karcie microSD  
z możliwością tworzenia kopii zapasowych  
na koncieDropbox lub serwerze FTP.  
Karta microSD o pojemności 
do 32 GB (klasa 10) 
Wymagana sieć Wi-Fi z szerokopasmowym dostępem  
do internetu (minimalna wymagana przepustowość 
sieci: 25 kb/s). Urządzenie nie współpracuje z 
publicznymi punktami dostępu do internetu.
PARAMETRY POŁĄCZENIA 
Bezprzewodowe: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 
Open/WEP/WPA/WPA2-personal
BEZPIECZEŃSTWO 
Najnowsze standardy szyfrowania (IPsec, TLS)

Smart kamera wewnętrzna
1 NSC-PRO Alarm włamaniowy. Rozpoznawanie twarzy. 

Prywatność. Kodowanie H.264, mikrofon
WYMIARY 
45 x 45 x 155 mm
ZASILANIE 
Z sieci energetycznej poprzez dołączony zasilacz 
sieciowy
ZAWARTOŚĆ PAKIETU 
1 Smart kamera wewnętrzna, 1 zasilacz microUSB, 
1 karta microSD (umieszczona w kamerze) 
BEZPŁATNY ZAPIS NAGRAŃ 
Lokalna pamięć masowa na karcie microSD 
z możliwością tworzenia kopii zapasowych na koncie 
Dropbox lub serwerze FTP. Karta microSD  
o pojemności do 32 GB (klasa 10)
WYMAGANA KONFIGURACJA 
Szerokopasmowy dostęp do Internetu. Publiczne 
punkty dostępu (hotspoty) nie są obsługiwane 
Ethernet RJ-45 10/100 Mb/s, Wi-Fi 802.11 b/g/n  
(2,4 GHz), Open/WEP/WPA/WPA2-personal
BEZPIECZEŃSTWO 
Najnowsze standardy szyfrowania (IPsec, TLS)

Syrena wewnętrzna systemu alarmowego
1 NIS01-PRO OPIS PRODUKTU 

Alarm akustyczny 110 dB, wcześniej nagrane dźwięki 
imitujące obecność, czujniki wibracyjne wykrywające 
próbę wyłączenia
WYMIARY 
130 mm (średnica) x 35 mm (głębokość)
ZASILANIE 
Zasilanie bateryjne lub sieciowe za pomocą kabla 
microUSB (brak w zestawie)
ZAWARTOŚĆ PAKIETU 
1 Syrena wewnętrzna systemu alarmowego, 
4 baterie AA zapewniające działanie przez 2 lata 
(włożone do urządzenia), 1 zestaw montażowy.
WYMAGANA KONFIGURACJA 
Do zastosowań wewnętrznych, instalacja w tym 
samym pomieszczeniu co kamera.)
PARAMETRY POŁĄCZENIA 
Bezprzewodowa komunikacja z inteligentną kamerą 
do zastosowań wewnętrznych za pomocą technologii 
Bluetooth Low Energy (BLE). Maksymalnie 1 syrena na 
kamerę

Smart system alarmowy
1 NBU-AS-

PRO
Patrz. parametry modeli NSC-PRO, NIS01-PRO,  
DTG-PRO

Pak. Nr ref. Smart czujniki otwarcia

1   DTG-PRO 
 

Jednoczęściowe wodoodporne czujniki z detekcją 
ruchu/wibracji oraz otwarcia/zamknięcia.  
Do umieszczenia na drzwiach lub oknie
WYMIARY 
76 × 15,8 × 30,4 mm
ZASILANIE 
2 baterie AAA (w zestawie)
ZAWARTOŚĆ PAKIETU 
3 Smart czujniki otwarcia do okien i drzwi, 
dwustronna taśma klejąca, 3 x 2 baterie AAA
PARAMETRY POŁĄCZENIA 
Komunikacja radiowa dalekiego zasięgu 
pomiędzy czujnikami a Smart kamerą wewnętrzną 
Netatmo.

Home + Security
   LEGRAND



62

NDB-PRO NSA-PRO NCO-PRO 

Smart Home
Smart czujniki, smart wideodzwonek

Pak. Nr ref. Smart czujnik dymu

1 NSA-PRO
 

Alarm akustyczny 85 dB, wysokiej jakości detektor 
fotoelektryczny, 
Przeciętne pokrycie: 50 m2

WYMIARY PRODUKTU 
115 mm (średnica) x 44 mm (głębokość)
ZASILANIE 
Zintegrowana bateria 
o 10-letniej żywotności*
ZAWARTOŚĆ PAKIETU 
1 Smart czujnik dymu, 
1 zestaw montażowy
WYMAGANA KONFIGURACJA 
Bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp  
do Internetu. 
Publiczne punkty dostępu (hotspoty) nie są 
obsługiwane. Jeżeli nawet połączenie Wi-Fi nie jest 
skonfigurowane, po wykryciu dymu czujnik załączy 
alarm akustyczny. 
Do odbioru powiadomień z inteligentnego czujnika 
dymu na smartfonie wymagana  
jest sieć Wi-Fi.
PARAMETRY POŁĄCZENIA 
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 
Bezpieczeństwo: Open/WEP/WPA/WPA2-personal 
Bluetooth Low Energy (BLE) 
 
*Trwałość przy typowym użytkowaniu. Żywotność baterii 
może się różnić w zależności od sposobu użytkowania 
inteligentnego czujnika dymu. Więcej informacji na stronie: 
https://netatmo.com/usage/nsd

Smart czujnik tlenku węgla

1 NCO-PRO
 

Smart czujnik tlenku węgla z alarmem akustycznym o 
natężeniu 85 dB 
i powiadomieniami w czasie rzeczywistym 
na smartfonie
WYMIARY PRODUKTU 
100 mm (średnica) x 23 mm (głębokość)
ZASILANIE 
Wbudowana bateria o 10-letniej żywotności*.
ZAWARTOŚĆ PAKIETU 
1 Smart czujnik tlenku węgla, 1 wspornik montażowy, 
2 wkręty i 2 kołki ścienne, 
1 instrukcja obsługi
WYMAGANA KONFIGURACJA 
Bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp  
do Internetu. Publiczne punkty dostępu (hotspoty) nie 
są obsługiwane. Smart czujnik tlenku węgla będzie 
działać nawet przy braku połączenia Wi-Fi. 
Czujnik tlenku węgla wykrywa tlenek węgla i 
uruchamia alarm. Do odbierania alarmów z czujnika 
tlenku węgla na smartfonie 
wymagana jest sieć Wi-Fi.
PARAMETRY POŁĄCZENIA 
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 
Bezpieczeństwo:  
Open/WEP/WPA/WPA2-personal 
Bluetooth Low Energy (BLE) 

*Żywotność przy typowym użytkowaniu. Żywotność baterii 
może się różnić w zależności od sposobu użytkowania 
inteligentnego czujnika tlenku węgla. Więcej informacji  
na stronie: https://netatmo.com/usage/nco

Pak. Nr ref. Smart wideodzwonek

1 NDB-PRO
  

Smart wideodzwonek z funkcją powiadomień  
na smartfonie 
Kamera: 2 megapiksele, 5-krotny 
zoom cyfrowy 
Obraz: wysoka rozdzielczość 1080p,  
kodowanie H.264, HDR 
Pole widzenia: 140° 
Dźwięk: wysokiej jakości głośnik i mikrofon 
Praca przy braku oświetlenia: diody LED IR 
Temperatura pracy: -10° ÷ +40°C 
Odporność na warunki atmosferyczne: HZO,  
stopień ochrony IP44
WYMIARY 
136 x 45 x 29 mm
ZASILANIE 
8 – 24 V i 230 V; wymagana przewodowa instalacja 
dzwonkowa lub bezpośrednie podłoczenie do 230 V 
przez opcjonalny transformator.
BEZPŁATNY ZAPIS NAGRAŃ 
Lokalna pamięć masowa na karcie microSD  
z możliwością tworzenia kopii zapasowych na koncie 
Dropbox lub serwerze FTP. Karta microSD  
o pojemności do 32 GB (klasa 10).
WYMAGANA KONFIGURACJA 
Przewodowa instalacja dzwonkowa lub dostęp 
do zasilania 230V~ przy użyciu opcjonalnego 
transformatora. 
Sieć Wi-Fi z szerokopasmowym dostępem  
do internetu (minimalna wymagana  
przepustowość: 25 kb/s). 
Urządzenie nie współpracuje z publicznymi punktami 
dostępu do Internetu.
PARAMETRY POŁĄCZENIA 
Bezprzewodowe: Wi-Fi 802.11 b/g/n 
(2,4 GHz), 
Open/WEP/WPA/WPA2-personal.
ZGODNOŚĆ 
Deklaracja zgodności FCC.  
Zgodność z Open-source.
BEZPIECZEŃSTWO 
Smart czujnik tlenku węgla 
Najnowsze standardy szyfrowania 
(IPsec, TLS).
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NTH-PRO OTH-PRO 

Smart Home
Smart termostat

Pak. Nr ref. Smart termostat
1 NTH-PRO

 
Programowalny termostat z inteligentnymi funkcjami. 
Ekran typu e-Paper. Sześcian z przezroczystego 
pleksiglasu zaprojektowany przez firmę Starck®. 
Możliwość personalizacji za pomocą 1 z 4 kolorowych 
naklejek znajdujących się w zestawie. 
Temperaturę ustawia się bezpośrednio 
w termostacie. Wyłącznie do użytku wewnątrz 
pomieszczeń. 
WYMIARY PRODUKTU 
Termostat i brama: 83 x 83 x 22 mm 
CZUJNIKI I POMIARY 
Temperatura (pomiar): Zakres pomiaru: 
0 ÷ +50°C (±0,1°C) Temperatura (nastawa):  
Zakres nastawy: +5 ÷ +30°C (±0,5°C) Jednostka: °C 
ZASILANIE 
Termostat: 3 baterie AAA (2 lata nieprzerwanej pracy) 
Brama: 220/240 V.
MONTAŻ I KOMPATYBILNOŚĆ 
Termostat i przekaźnik ze stykiem 
beznapięciowym (WŁ./WYŁ.)
Obciążalność: maks. 4 A 
Napięcie przełączania: maks. 250 V AC 
Moc przełączania: maks. 120 VA 
ZAWARTOŚĆ PAKIETU 
1 Smart termostat, 1 brama, 
1 wspornik przenośny i 1 wspornik ścienny, 
1 płyta ścienna, 1 adapter do kotła, 
1 zasilacz sieciowy, 4 kolorowe naklejki, 
3 baterie AAA, 4 wkręty i 4 kołki ścienne.
WYMAGANA KONFIGURACJA 
Bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp do 
internetu. Publiczne punkty dostępu (hotspoty) nie są 
obsługiwane
PARAMETRY POŁĄCZENIA 
Pomiędzy przekaźnikiem a urządzeniem dostępowym 
do internetu: 
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). 
Zabezpieczenia: Open/WEP/WPA/WPA2-personal 
(TKIP i AES) 
Pomiędzy termostatem a przekaźnikiem: połączenie 
radiowe dalekiego zasięgu (868 MHz)

Pak. Nr ref. Smart termostat modulacyjny
1 OTH-PRO

 
Termostat modulacyjny OpenTherm, 
programowalny, z inteligentnymi funkcjami. 
Ekran typu e-Paper. Sześcian z przezroczystego 
pleksiglasu zaprojektowany przez Starck®. Możliwość 
personalizacji 
za pomocą 1 z 4 kolorowych naklejek 
znajdujących się w zestawie. 
Temperaturę ustawia się bezpośrednio 
w termostacie modulacyjnym. 
Wyłącznie do użytku wewnątrz 
pomieszczeń.
WYMIARY PRODUKTU 
Termostat modulacyjny i brama: 
83 x 83 x 22 mm
CZUJNIKI I POMIARY 
Temperatura (pomiar):
Zakres pomiaru: 0 ÷ +50°C (±0,1°C)  
Temperatura (nastawa): 
Zakres nastawy: +5 ÷ +30°C (±0,5°C) Jednostka: °C 
ZASILANIE 
Termostat modulacyjny: 3 baterie AAA (2 lata 
nieprzerwanej pracy). 
Brama: 220/240 V 
ZAWARTOŚĆ PAKIETU 
1 Smart termostat modulacyjny, 
1 brama, 1 wspornik przenośny 
i 1 wspornik ścienny, 
1 płyta naścienna, 1 adapter do kotła, 
4 kolorowe naklejki, 
3 baterie AAA, 4 wkręty i 4 kołki ścienne
MONTAŻ I KOMPATYBILNOŚĆ 
Kompatybilne tylko z kotłami modulacyjnymi 
OpenTherm. 
Sterowanie OpenTherm przez przekaźnik, styki 
beznapięciowe. 
Obciążalność: maks. 4 (1) A; 
Napięcie przełączania: maks. 250 V AC; 
Moc przełączania: maks. 120 VA; 
Współczynnik mocy: cos φ>0,8
WYMAGANA KONFIGURACJA 
Bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp do 
internetu. Publiczne punkty dostępu (hotspoty) nie są 
obsługiwane
PARAMETRY POŁĄCZENIA 
Pomiędzy przekaźnikiem a urządzeniem dostępowym 
do internetu: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). 
Zabezpieczenia: Open/WEP/WPA/WPA2-personal 
(TKIP i AES)
Pomiędzy termostatem a przekaźnikiem: połączenie 
radiowe dalekiego zasięgu (868 MHz)
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NVP-PRO NAV-PRO 

Smart Home
Smart głowice

Pak. Nr ref. Pakiet startowy – Smart głowice 
termostatyczne

1 NVP-PRO
 

Głowica zaworu termostatycznego 
z inteligentnymi funkcjami. Ekran e-Paper. 
Przezroczysty cylinder z pleksiglasu zaprojektowany 
przez Starck®. Możliwość personalizacji za pomocą 
jednej z 4 kolorowych folii samoprzylepnych 
dołączonych do zestawu. Temperaturę ustawia się 
bezpośrednio w głowicach. Wyłącznie do użytku 
wewnątrz pomieszczeń.
WYMIARY PRODUKTU 
Smart głowica termostatyczna: 80 x 58 mm 
Brama: 83 x 83 x 24 mm
CZUJNIKI I POMIARY 
Temperatura (pomiar): 
Zakres pomiaru: 0 ÷ +50°C (±0,1°C) 
Temperatura (nastawa): 
Zakres nastawy: +5 ÷ +30°C (±0,5°C) Jednostka: °C
ZASILANIE 
Inteligentna głowica zaworu termostatycznego: 2 
baterie AA (2 lata nieprzerwanej pracy)  
Brama: 220/240 V 
ZAWARTOŚĆ PAKIETU 
2 Smart głowice termostatyczne Netatmo do 
grzejników, 1 brama Netatmo, 2 x 10 adapterów do 
grzejników, odpowiednich do większości grzejników na 
wodę takich marek jak Danfoss, Heimeier, Giacomini, 
Honeywell itp. 2 x 4 naklejki, 2 x 2 baterie AA do Smart 
głowic termostatycznych Netatmo, 1 zasilacz dla 
bramy.
WYMAGANA KONFIGURACJA 
Bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp do 
internetu. Publiczne punkty dostępu (hotspoty) nie są 
obsługiwane. 
PARAMETRY POŁĄCZENIA 
Pomiędzy przekaźnikiem a urządzeniem dostępowym 
do internetu: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). 
Zabezpieczenia: Open/WEP/WPA/WPA2-personal 
(TKIP i AES). 
Pomiędzy termostatem a przekaźnikiem: połączenie 
radiowe dalekiego zasięgu (868 MHz)

Pak. Nr ref. Dodatkowa Smart głowica termostatyczna

1   NAV-PRO 
 

Głowica zaworu termostatycznego 
z inteligentnymi funkcjami. Ekran e-Paper. 
Przezroczysty cylinder z pleksiglasu zaprojektowany 
przez Starck®. Możliwość dostosowania do potrzeb 
klienta za pomocą jednej z 4 kolorowych folii 
samoprzylepnych znajdujących się w zestawie.
Temperaturę ustawia się bezpośrednio w głowicach. 
Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. 
WYMIARY PRODUKTU 
80 x 58 mm
CZUJNIKI I POMIARY 
Temperatura (pomiar): 
Zakres pomiaru: 0 ÷ +50°C (±0,1°C) 
Temperatura (nastawa): 
Zakres nastawy: +5 ÷ +30°C (±0,5°C) Jednostka: °C
ZASILANIE 
2 baterie AA (2 lata nieprzerwanej pracy)
ZAWARTOŚĆ PAKIETU 
1 Smart głowica termostatyczna, 
10 adapterów do grzejników pasujących do większości 
marek grzejników na wodę, takich jak Danfoss, 
Heimeier, Giacomini, Honeywell itp, 
4 kolorowe naklejki, 2 baterie AA do Smart głowicy 
termostatycznej
WYMAGANA KONFIGURACJA 
Dodatkowa Smart głowica termostatyczna Netatmo 
współpracuje tylko z zestawem startowym Smart 
głowic termostatycznych lub Smart termostatem 
Netatmo.
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Smart Home
Smart wideodomofon

346020344844344842

Pak. Nr ref. CLASSE 300EOS WITH NETATMO
1 3448421 Wideodomofon ‘connected’ Smart Wi-Fi do systemu 

2-przewodowego BTcino. Bezsłuchawkowy, 
głośnomówiący, z wbudowanym asystentem 
głosowym Alexa i sekretarką automatyczną. 
Wyposażony w pionowy ekran dotykowy LCD 
o przekątnej 5 cali. Posiada przycisk fizyczny 
do otwarcia zamka oraz klawisze dotykowe do 
obsługi głównych funkcji wideodomofonowych: 
odbiór / zakończenie rozmowy, aktywacja panelu 
zewnętrznego / podgląd kamer oraz ulubiona 
aktywacja (konfigurowana do obsługi najczęściej 
używanej funkcji, np.: otwarcie dodatkowego wejścia, 
włączenie oświetlenia, interkom). Dedykowane 
LEDy sygnalizują stan połączenia z siecią Wi-Fi, 
wiadomości / powiadomienia, wyłączenie sygnału 
wywołania. Interakcja z asystentem Alexa z użyciem 
dedykowanych klawiszy dotykowych i głosowo w celu 
obsługi funkcji wideodomofonowych, Smart Home, 
powtarzalnych sytuacji, powiadomień.  
Z poziomu ekranu dotykowego możliwy jest dostęp 
do listy powiadomień, menu ulubionych funkcji 
wideodomofonu, bezpieczeństwa Netatmo i Smart 
Home (jeżeli występują w instalacji). Możliwość 
komunikacji głosowej z centralą portierską 
- specjalne połączenie (jeżeli centrala występuje 
w instalacji). 
Aparat może być konfigurowany fizycznie 
(zworki konfiguracyjne) lub z poziomu menu, 
udostępniającego znacznie szersze możliwości 
dostosowania funkcji i opisu powiązanych klawiszy. 
Dzięki komunikacji Wi-Fi możliwe jest powiązanie 
wideodomofonu z aplikacją Home+Security na 
smartfonie (dla iOS i Android). Aplikacja pozwala 
na obsługę podstawowych funkcji wideodomofonu 
(odebranie połączenia, otwarcie zamka, przegląd listy 
zdarzeń, aktywacja panelu zewnętrznego / podgląd 
kamer). Aplikacja Home+Security obsługuje również 
urządzenia bezpieczeństwa z oferty Netatmo (kamery 
wewnętrzne i zewnętrzne, czujki otwarcia drzwi i okien, 
syrenę wewnętrzną oraz czujki dymu i czadu). Pozwala 
to na szybkie i łatwe stworzenie systemu 
bezpieczeństwa Smart. Aparat pozwala również na 
zbudowanie i zarządzanie systemem automatyki 
domowej przewodowej BUS SCS lub bezprzewodowej 
Zigbee, bez stosowania dodatkowych bram. Montaż 
natynkowy z użyciem dostarczanego w zestawie 
uchwytu. Możliwość korzystania z połączenia 
sieciowego Wi-Fi lub kablowego Ethernet (podłączenie 
do wtyczki RJ45 za pomocą dedykowanego 
akcesorium ref. 344844.

Pak. Nr ref. Akcesorium Ethernet
1 344844 Akcesorium do opcjonalnego podłączenia  

Classe 300EOS do przewodu Ethernet.

Zasilacz dodatkowy
1 346020 Modułowy zasilacz dodatkowy do lokalnego zasilenia 

wideodomofonu CLASSE 300EOS with Netatmo  
(jeżeli jest to konieczne).

Home + Control
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Smart Home
Smart wideodomofon

363915

Panel zewnętrzny Linia 3000  
z czytnikiem zbliżeniowym  
i zestawem breloków

Classe 300EOS 
with Netatmo

Pak. Nr ref.  Zestaw ‘connected’ Smart WI-FI Classe 300 
EOS + LINIA 3000

1 3639151

Zestaw jednorodzinny z aparatem ‘connected’ Smart 
Wi-Fi Classe 300EOS i panelem zewnętrznym LINIA 
3000 w kolorze czarnym. 
Aparat do systemu 2-przewodowego Bticino,  
z wbudowaną łącznością Wi-Fi, asystentem 
głosowym Amazon Alexa, 5-calowym pionowym 
ekranem dotykowym LCD i automatyczną sekretarką 
wideodomofonową.  
Łatwa interakcja z wbudowanym asystentem 
głosowym Alexa za pomocą dedykowanych klawiszy 
pojemnościowych lub za pomocą głosu. Możliwość 
aktywowania takich funkcji jak obsługa systemu 
wideodomofonowego, funkcje Smart Home, 
scenariusze, przypomnienia itp. 
Łączność Wi-Fi, pozwala powiązać aparat z aplikacją 
Home+Security (dostępną dla systemów Android  
i iOS). Aplikacja pozwala na korzystanie z głównych 
funkcji wideodomofonu (odbieranie połączeń, otwarcie 
zamka, wyświetlanie zdarzeń i aktywacja panelu 
zewnętrznego / podgląd obrazu z kamer). 
Za pomocą aplikacji Home+Security można również 
zarządzać elementami systemu bezpieczeństwa 
Netatmo (kamery zewnętrzne i wewnętrzne, czujki 
drzwi i okien, syrena wewnętrzna, czujka dymu lub 
czadu). Dzięki temu można szybko i łatwo stworzyć 
inteligentny system bezpieczeństwa. 
Aparat pozwala również obsługiwać i zarządzać 
funkcjami automatyki przewodowej (BUS SCS) 
lub bezprzewodowej (Zigbee), bez konieczności 
stosowania dodatkowych, dedykowanych bramek. 
Panel LINIA 3000 z obudową metalową w kolorze 
czarnym, kolorową kamerą szerokokątną i czytnikiem 
zbliżeniowym oraz z zestawem kolorowych breloków  
i 2 dyskami zbliżeniowymi. Możliwość montażu 
naściennego, z opcjonalnym daszkiem (nr ref. 343053 
- zamawiany osobno), lub podtynkowego przy użyciu 
odpowiednich akcesoriów zamawianych osobno: 
puszka podtynkowa  
(nr ref. 350020) i akcesorium podtynkowe (nr ref. 
343063). 
Stopień ochrony IP54, IK10.

Pak. Nr ref. Elementy zestawu
1 343093 Panel zewnętrzny LINIA 3000
1 344842 Aparat wewnętrzny CLASSE 300EOS
1 346050 Zasilacz z adapterem wideo - 6 modułów
1 346250 Dodatkowy przekaźnik zamka
1 348260 Zestaw 6 kolorowych breloków zbliźeniowych
1 348261 Zestaw 2 dysków zbliżeniowych

1 Produkt dostępny od marca 2023 r.
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