
PACHET CONTROL ILUMINAT PREMIUM - 1850 euro + TVA

PACHET CONTROL ILUMINAT - 1309 euro + TVA

PACHET CONTROL TEMPERATURĂ - 1068 euro + TVA

PACHET CONTROL TEMPERATURĂ PREMIUM - 1262 euro + TVA

• control iluminat pentru 22 circuite on/off
• scenarii
• controlul sistemului de la distanță (iOS, Android, PC)
• control 1 aparat aer condiționat
• 1 comandă Nighter 
• 6 comenzi duble
• 5 comenzi triple

• control iluminat pentru 14 circuite on/off
• scenarii
• controlul sistemului de la distanță (iOS, Android, PC)
• 1 comandă Nighter
• 4 comenzi duble
• 3 comenzi triple

• centrală control temperatură pentru 4 zone
• controlul sistemului de la distanță (iOS, Android, PC)
• control 1 aparat aer condiționat
• 3 termostate

• centrală control temperatură pentru 4 zone
• controlul sistemului de la distanță (iOS, Android, PC)
• control 1 aparat aer condiționat
• 3 termostate cu afisaj digital 
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SOLUȚII DE AUTOMATIZARE 
                          ACCESIBILE

Libertate de alegere între finisaje premium
Control de pe smartphone sau tabletă

Toate pachetele conțin produsele necesare instalării și funcționării. Aparatajul de câmp este din gama Livinglight.
Ramele nu sunt incluse și pot fi alese în funcție de finisajul dorit. Imaginile prezentate sunt cu titlu informativ.

Scanează codul QR pentru a vedea aplicațiile disponibile.
Aplicația pentru controlul de la distanță al sistemului poate fi descărcată din App Store și Google Play.  
Pentru suport, trimite un email către legrand.romania@legrand.ro



Cu noile pachete MyHome pentru automatizarea locuinței, 
Legrand îți propune soluții pragmatice cu finisaje premium 
și adaptate nevoilor fiecărui client. 
• Locuință mai confortabilă, un sistem inteligent de control de la distanță și economie de energie
• Soluție rapidă, accesibilă
• O mare libertate de exprimare a personalității - sistemul poate fi integrat cu finisajele din gama Livinglight, pentru 

o armonizare perfectă cu ambientul. Ai la dispoziție o varietate de stiluri și finisaje: de la minimalist la îndrăzneț, cu 
materiale clasice sau moderne, precum sticla, metalul și lemnul.

PLAN DE CABLARE

O NOUĂ PERSPECTIVĂ 
     ASUPRA SOLUȚIILOR DE             

AUTOMATIZARE A LOCUINȚEI


