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O instalație conectată este alcătuită din 
produse cablate, instalate de la zero 
sau prin înlocuirea întrerupătoarelor 
și prizelor existente și întrerupătoare 
fără fir, asociate cu produsele cablate, 
conform ilustrației din acest tabel.

Controler cu 
priză conectată

Micromodul 
conectat pentru 

iluminat

Priză conectată 
16 A

Întrerupător 
conectat pentru 

storuri

Întrerupător conectat 
pentru iluminat (cu 
opțiune de variator)

PRODUSE CABLATE

ÎNTRERUPĂTOARE 
FĂRĂ FIR

Întrerupător fără 
fir pentru storuri

Întrerupător 
principal fără fir 
Acasă/Plecat

Întrerupător fără 
fir pentru Trezire/
Somn

Întrerupător fără 
fir pentru iluminat

Toate produsele comunică între ele prin unde radio Zigbee (pe frecvenţa 
de 2.4 GHz). 
Avantaj: se crează o rețea de tip mesh!

COMPONENTELE 
INSTALAȚIEI 
CONECTATE
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Întrerupător 
principal fără fir 
Acasă/Plecat

Întrerupător 
conectat pentru 
iluminat (cu 
opțiune de 
variator)

PACHET DE 
EXTENSIE 
CONECTAT
•  1 priză conectată 16 A
•  1 întrerupător fără fir 

pentru iluminat.
•  1 întrerupător conectat 

pentru iluminat (cu 
opțiune de variator)

PACHET DE BAZĂ PENTRU O 
INSTALAȚIE CONECTATĂ
1 controler cu priză conectată
1 întrerupător principal fără fir Acasă/Plecat

PACHET 
DE PRIZE 
CONECTATE
•  3 prize conectate 

16 A

Întrerupător fără 
fir pentru Trezire/
Somn

Întrerupător 
conectat pentru 
storuri

Întrerupător 
fără fir pentru 
iluminat

Priză conectată 
16 A

Întrerupător fără 
fir pentru storuri

Micromodul 
conectat pentru 
iluminat

PACHETE CONECTATE

PRODUSE CABLATE

ÎNTRERUPĂTOARE FĂRĂ 
FIR

ÎNCEPE INSTALAREA1

EXTINDE INSTALAȚIA2

ȘI/SAU

+
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CONTROLER CU PRIZĂ CONECTATĂ 16 A
Instalează controlerul cu priză conectată în apropierea 
unui router de Internet pentru optimizarea recepției 
semnalului Wi-Fi. Controlerul cu priză conectată va 
comunica apoi cu restul instalației prin unde radio 
Zigbee.

Este necesar numai un controler cu priză conectată în 
locuință. Acesta poate comanda până la 100 de produse, 
atât cablate cât şi fără fir.
De instalat într-o doză cu 1 post adâncă de 40 mm.

Suportul cu gheare este inclus.

Poate înlocui o priză existentă: aceleași cablaje, aceeași 
doză. 

Priza conectată poate măsura consumul instant și total. 
Este compatibilă cu toate aparatele electrice, în special 
cu electrocasnicele mari.

Controlerul cu priză conectată este comercializat numai 
în pachetul de bază şi nu poate fi vândut separat.

Interfață de acces între 
router și produsele 
cablate din instalație

Priză conectată 16 A cu 
protecție suplimentară 
încorporată la 
suprasarcini mai mari 
de 16 A

Cod unic de instalare 
atașat pe produs pentru 
folosirea aplicației Apple 
HomeKit.

ÎNTRERUPĂTOR PRINCIPAL FĂRĂ FIR 
ACASĂ/PLECAT
Extra-subțire, atașat la perete cu benzile adezive 
incluse. Poate fi repoziționat. Poate fi înșurubat pe o 
doză cu montaj îngropat.

Se instalează aproape de ușa de la intrare pentru 
comanda scenariilor Acasă/Plecat care implică lumini, 
storuri și prize.

Este comercializat în pachetul de bază și individual, 
se poate adăuga dacă locuința are mai multe uși de 
intrare. Scenariile personalizate sunt identice pe toate 
întrerupătoarele principale.

Scenariile trebuie configurate în aplicația Home + 
Control.

Baterie tip CR 2032 - 3 V inclusă.

Putere in mod standby: 8 ani

PACHET DE 
BAZĂ PENTRU 
O INSTALAȚIE 
CONECTATĂ

Indicator cu LED pentru 
instalare și indicator 
alimentare electrică (se 
poate activa din aplicația 
Home + Control)

Montată în doză cu 
1 post adâncă de 40 
mm

(1) Activează toate prizele conectate oprite anterior (lampă, 
TV etc). Unele prize pot rămâne pornite permanent (frigider, 
router etc) 

Toate produsele comunică între ele prin unde radio Zigbee (pe frecvenţa de 2.4 
GHz). 
Avantaj: se crează o rețea de tip mesh!

Scenariul Acasă care poate 
fi configurat din aplicația 
Home + Control.
Implicit: activează prizele(1)

Scenariul Plecat care 
poate fi configurat din 
aplicația Home + Control.  
Implicit: stinge toate 
luminile și coboară 
storurile

Indicator cu LED pentru 
instalare.  
Indicator de baterie 
descărcată (roșu 
intermitent)

COMPONENTELE 
INSTALAȚIEI 
CONECTATE

Wi-Fi

ROUTER
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ÎNTRERUPĂTOR CONECTAT PENTRU 
ILUMINAT (CU OPȚIUNE DE VARIATOR)
De instalat într-o doză cu 1 post adâncă de 40 mm. 
Suportul cu gheare este inclus.

Poate înlocui un întrerupător existent: aceleași cablaje, 
aceeași doză. Nu necesită fir de neutru.

Comandă toate tipurile de becuri convenționale și cu 
variator de la 5 până la 300 W: LED, halogen, fluorescent 
compact.

Folosește întotdeauna LED-uri cu variator.

Opțiunea de variator poate fi activată din aplicația Home 
+ Control.

Livrat cu un compensator care trebuie cablat cât 
mai aproape de o lampă. Este un aspect vital pentru 
asigurarea unei funcționări optime a luminilor, în special 
pentru dimare, indiferent de tipul de bec folosit. 

Stingere: apăsare rapidă.
Dimare - : menținere 
până ajunge la nivelul 
dorit

Opţional indicator led: 
LED-ul poate fi activat din 
aplicația Home + Control.

Compensator pentru 
asigurarea unei 
funcționări optime a 
lămpilor dimabile.  
Este suficientă numai 
una pentru toate lămpile 
de pe circuitul de lumini 
aprins

Aprindere 100%: apăsare 
rapidă.
Dimare + : menținere 
până ajunge la nivelul 
dorit

MICROMODUL CONECTAT PENTRU 
ILUMINAT
De instalat direct pe sursa de lumină.
Folosit pentru iluminare conectată.
Comandat de la unul sau mai multe întrerupătoare fără fir 
și/sau butoane cu revenire convenționale când înlocuiește 
un întrerupător de comandă la distanță.
Pentru toate tipurile de becuri până la 300 W:LED, 
halogen, fluorescent compact.

Dimensiuni (cu papuci de 
fixare):
52 x 40 x 20 mm

PRODUSE CABLATE

Indicator cu LED pentru 
instalare
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COMPONENTELE 
INSTALAȚIEI 
CONECTATE

PRIZĂ CONECTATĂ 16 A
De instalat într-o doză cu 1 post adâncă de 40 mm.  
Suportul cu gheare este inclus.
Poate înlocui o priză existentă: aceleași cablaje, aceeași 
doză. 
Priza conectată poate măsura consumul instant și total. 
Este compatibilă cu toate aparatele electrice, în special 
cu electrocasnicele mari.
Protecție suplimentară încorporată la suprasarcini mai 
mari de 16 A.

ÎNTRERUPĂTOR CONECTAT PENTRU 
STORURI
De instalat într-o doză cu 1 post adâncă de 40 mm. 
Suportul cu gheare este inclus
Poate înlocui un întrerupător existent: aceleași cablaje, 
aceeași doză.
Compatibil cu toate motoarele de storuri cablate cu 
limitator de cursă electronic sau mecanic.

• Ridicare sau coborâre completă a storului: 
apăsare rapidă

• Reglarea înălțimii storului: menținere până la 
nivelul dorit

Toate produsele comunică între ele prin unde radio Zigbee (pe frecvenţa de 2.4 
GHz). 
Avantaj: se crează o rețea de tip mesh!

PRODUSE CABLATE

Sus

Indicator cu LED pentru 
instalare.
Opţional indicator led, 
care poate fi activat din 
aplicația Home + Control

Indicator cu LED pentru 
instalare

Oprire

Jos
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ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ FIR PENTRU 
TREZIRE/SOMN
Extra-subțire, atașat la perete cu benzile adezive 
incluse. Poate fi repoziționat. 
Poate fi înșurubat pe o doză cu montaj îngropat.
Folosit pentru crearea de scenarii care implică 
lumini, storuri și prize la trezire sau când se merge 
la culcare. 
Scenariile trebuie configurate din aplicația Home + 
Control.
Baterie tip CR 2032 - 3 V inclusă.  
Putere in mod standby: 8 ani

ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ FIR PENTRU 
STORURI
Extra-subțire, atașat la perete cu benzile adezive 
incluse. Poate fi repoziționat. 
Poate fi înșurubat pe o doză cu montaj îngropat.
Comandă întrerupătoarele conectate pentru storuri 
și poate centraliza comanda mai multor storuri.
Baterie tip CR 2032 - 3 V inclusă.  
Putere in mod standby: 8 ani

Scenariul Trezire care 
poate fi configurat 
din aplicația Home + 
Control. 
Implicit: activează 
prizele(1)

Scenariul Somn care 
poate fi configurat din 
aplicația Home + Control.  
Implicit: stinge toate 
luminile

Sus

Jos

Oprire

• Ridicare sau coborâre completă a storului: 
apăsare rapidă

• Reglarea înălțimii storului: menținere până la 
nivelul dorit

Indicator cu LED pentru 
instalare.  
Indicator de baterie 
descărcată (roșu 
intermitent)

Indicator cu LED pentru 
instalație.  
Indicator de baterie 
descărcată (roșu 
intermitent)

Stingere: apăsare rapidă
Dimare - : menținere 
până ajunge la nivelul 
dorit

Aprindere 100%: apăsare 
rapidă.
Dimare + : menținere 
până ajunge la nivelul 
dorit

Indicator cu LED pentru 
instalare.  
Indicator de baterie 
descărcată (roșu 
intermitent)

(1) Activează toate prizele conectate oprite anterior (lampă, 
TV etc). Unele prize pot rămâne pornite permanent (frigider, 
router etc) 

ÎNTRERUPĂTOARE 
FĂRĂ FIR

ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ FIR PENTRU 
ILUMINAT
Extra-subțire, atașat la perete cu benzile adezive 
incluse. Poate fi repoziționat. 
Poate fi înșurubat pe o doză cu montaj îngropat.
Comandă întrerupătoarele conectate pentru iluminat 
(cu opțiune de variator), micromodulele conectate 
pentru iluminat și prizele conectate.
Baterie tip CR 2032 - 3 V inclusă.  
Putere in mod standby: 8 ani



SFATURI DE INSTALARE

RECONDITIONARE (înlocuiește 
un întrerupător la distanță) 

INSTALAȚIE 
NOUĂ

Micromodul 
conectat pentru 
iluminat

Micromodul 
conectat 
pentru 
iluminat

Întrerupător 
fără fir pentru 
iluminat

Butoane 
cablate 

existente

Buton 
cablat 
existent

Întrerupător fără fir 
pentru iluminat

CREEAZĂ MAI MULTE PUNCTE DE COMANDĂ 
CONECTATE

CREEAZĂ UN ÎNTRERUPĂTOR CAP-SCARĂ PENTRU INSTALAȚII NOI SAU 
RECONDIȚIONATE

SOLUȚIA 2Întrerupător fără fir 
pentru iluminat

Micromodul 
conectat de 
iluminat

Întrerupător 
fără fir pentru 
iluminat

SOLUȚIA 2 Întrerupător 
conectat pentru 
iluminat (cu 
opțiune de variator)

Întrerupător 
fără fir pentru 
iluminat
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CREEAZĂ O PRIZĂ COMANDATĂ DIN ÎNTRERUPĂTOR PENTRU INSTALAȚII 
NOI SAU RECONDIȚIONATE

CENTRALIZEAZĂ COMANDA STORURILOR

Priză conectată 
16 A

Întrerupătoare 
conectate 
pentru storuri

Întrerupătoare 
conectate 
pentru storuri

Centralizează toate 
storurile din casă
Întrerupător fără fir pentru 
storuri

Întrerupător 
fără fir pentru 
iluminat

DORMITORUL 
COPILULUI

BUCĂTĂRIE
CAMERĂ 
DE ZI

Centralizează storurile 
din camera de zi
Întrerupător fără fir 
pentru storuri

DORMITORUL 
PĂRINȚILOR
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Iată câteva exemple de scenarii care pot fi create în 
aplicația Home + Control și activate dintr-o singură 
comandă.
Produsele cablate instalate comandă luminile, lămpile, 
aparatele electrice și storurile.

DORMITORUL 
PĂRINȚILOR

DORMITORUL 
COPILULUI

BUCĂTĂRIE
CAMERĂ 
DE ZI

BAIE

HOL

DORMITORUL 
PĂRINȚILOR

DORMITORUL 
COPILULUI

BUCĂTĂRIE
CAMERĂ 
DE ZI

BAIE

HOL

SCENARIUL „ACASĂ”

Întrerupător principal fără fir Acasă/Plecat 
situat la ușa de la intrare.
Apăsarea pe partea inferioară a butonului 
activează scenariul, care poate fi adaptat 
nevoilor utilizatorului din aplicația Home + 
Control.

Întrerupător principal fără fir Acasă/Plecat 
situat la ușa de la intrare.
Apăsarea în partea de sus a butonului 
activează scenariul, care poate fi adaptat la 
nevoile utilizatorului din aplicația Home + 
Control.

•  Stinge toate plafonierele și 
luminile de pe pereți 

•  Stinge toate lămpile și 
lămpile standard

•  Coboară storurile din 
camera de zi

•  Aprinde luminile de pe hol 
•  Aprinde luminile și lampa 

standard din camera de zi

Întrerupător 
conectat pentru 
iluminat (cu 
opțiune de variator)

Întrerupător fără 
fir conectat pentru 
storuri

Priză conectată 
16 A

EXEMPLE DE  
SCENARII

SCENARIUL „PLECAT”
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DORMITORUL 
PĂRINȚILOR

DORMITORUL 
COPILULUI

BUCĂTĂRIE
CAMERĂ 
DE ZI

BAIE

HOL

SCENARIUL „SOMN”

SCENARIUL „TREZIRE”

Întrerupător fără fir pentru Trezire/Somn în 
dormitorul părinților.
Apăsarea pe partea inferioară a butonului 
activează scenariul, care poate fi adaptat 
nevoilor utilizatorului din aplicația Home + 
Control.

Întrerupător fără fir pentru Trezire/Somn în 
dormitorul părinților.
Apăsarea în partea de sus a butonului 
activează scenariul, care poate fi adaptat 
nevoilor utilizatorului din aplicația Home + 
Control.

•  Stinge toate plafonierele și 
luminile de pe pereți 

•  Stinge toate lămpile și 
lămpile standard

•  Aprinde luminile din 
dormitorul părinților

•  Coboară toate storurile

•  Aprinde luminile în bucătărie 
și baie 

•  Aprinde lampa standard din 
camera de zi

•  Ridică storurile din 
dormitoare

DORMITORUL 
PĂRINȚILOR

DORMITORUL 
COPILULUI

BUCĂTĂRIE
CAMERĂ 
DE ZI

BAIE

HOL



CONTROLER CU PRIZĂ 
CONECTATĂ
16 A - 230 V± - 3680 W maxfire rigide 
de 2.5 mm2

ÎNTRERUPĂTOR CONECTAT 
PENTRU ILUMINAT (CU 
OPȚIUNE DE VARIATOR)
230 V± - 5 W min, 300 W max, fără neutru, 
fire rigide de 1,5 mm2

compensatorul este vital pentru asigurarea unei 
funcționări optime a lămpilor dimabile.  
Este suficientă numai una pentru toate lămpile 
de pe circuitul de lumini aprins. Vândută cu 
întrerupătorul

Priza cu interfață de acces trebuie 
instalată aproape de router, de unde 
poate avea un semnal Wi-Fi bun.

SCHEME ELECTRICE

Wi-Fi

ROUTER
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ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ FIR 
CONECTAT PENTRU STORURI
1 x 500 VA - Pentru toate tipurile de motoare 
pentru storuri cu limitator cap de cursă 
electronic sau mecanic 
fire rigide de 2,5 mm22 

PRIZĂ CONECTATĂ 16 A
16 A - 230 V± - 3680 W max fire rigide de 2.5 mm2

MICROMODUL CONECTAT PENTRU 
ILUMINAT
230 V± - 300 W max - Toate sarcinile
fire rigide de 2,5 mm22 
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PORNIREA CONFIGURĂRII ȘI ASOCIERII

CREEAZĂ REȚEAUA

Controler cu 
priză conectată

Priză 
conectată 

16 A

Întrerupător 
conectat pentru 

iluminat (cu 
opțiune de 
variator)

Întrerupător 
conectat pentru 

storuri

Micromodul 
conectat de 

lumini

1

2 3 Apasă scurt în centrul 
întrerupătorului principal 
ca să îl activezi. LED-ul 
se aprinde intermitent pe 
verde și apoi se stinge.
LED-ul de pe controlerul 
cu priza conectată se 
stinge și el.

Scoate plasticul de protecție de pe 
baterie pentru alimentarea electrică 
a întrerupătorului principal fără fir 
Acasă/Plecat.

1-Mută întrerupătorul principal aproape de controlerul cu priza 
conectată și apasă în centrul întrerupătorului până ce LED-ul de pe 
el se aprinde scurt pe verde. 
2-Ia mâna de pe întrerupător. 
LED-ul se stinge. 
3-LED-ul de pe controlerul cu priza 
conectată devine verde constant.

Unul după altul, LED-urile de pe 
celelalte produse cablate se aprind 
în verde constant.

După montarea și cablarea produselor cablate, restabilește alimentarea 
electrică. LED-urile de pe produse se vor aprinde pe roșu constant.

4

2 3
Rețeaua este gata.

1
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După ce ai terminat instalarea, lasă clientului ghidul de utilizare al 
pachetului de bază; foarte important: conține codul unic de scanat 
pentru utilizarea aplicației Apple HomeKit. Lasă-i și manualele pentru 
orice produse instalate.

2 Apasă scurt pe întrerupătorul fără 
fir pe care vrei să îl asociezi ca 
să îl activezi. LED-ul se aprinde 
intermitent pe verde și apoi se 
stinge.

ASOCIAZĂ ÎNTRERUPĂTOARELE FĂRĂ FIR
1 După crearea rețelei, poți asocia 

întrerupătoarele fără fir pentru a 
comanda întrerupătoarele și prizele 
conectate.  
Scoate plasticul de protecție din 
întrerupătorul fără fir pe care vrei să îl 
asociezi, apoi treci la pașii 2, 3 și 4.
Repetă operațiile pentru fiecare 
întrerupător, unul după altul.

3 Ține apăsat cu degetul în partea de sus sau 
de jos a întrerupătorului fără fir, apoi atinge 
de 3 ori produsul pe care vrei să îl comanzi cu 
el.

4 1-LED-urile de pe cele 2 produse se aprind 
intermitent repede (albastru) și apoi se aprind scurt 
(albastru constant).
2-LED-ul de pe întrerupătorul fără fir se stinge, cel 
de pe produsul cablat devine iar verde.

Combinații posibile de 
întrerupătoare fără fir și 
produse cablate: vezi pagina 2.

Întrerupător 
fără fir pentru 
iluminat

Întrerupătoarele fără fir pentru 
scenariile Acasă/Plecat și 
Trezire/Somn sunt asociate prin 
intermediul aplicației Home + 
Control.
Pentru mai multe informații intră 
pe legrand.com sau folosește 
linkurile de mai jos.

Întrerupător fără 
fir pentru storuri

Asociere realizată cu succes.  
Repetă operațiile pentru fiecare întrerupător fără fir, unul după altul.

Întrerupător principal fără fir 
Acasă/Plecat
https://faq.homecontrol.
eliotbylegrand.com/question/829

Întrerupător fără fir Trezire/
Somn:
https://faq.homecontrol.
eliotbylegrand.com/question/828
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APLICAȚIA HOME + CONTROL:
FAMILIARIZARE

•  Necesar: router Wi-Fi care funcționează.
•  După ce ai descărcat aplicația, urmează ecranele pas cu pas și 

creează un cont și configurează instalația clientului.

3-Controlerul cu priză 
conectată se conectează 
automat la Wi-Fi.

2-Selectează rețeaua 
Wi-Fi a locuinței sau a 
routerului pentru a conecta 
la ea controlerul cu priză 
conectată.
Dacă folosești un telefon mobil 
Android: introdu parola routerului

1-Dă clic pe Next

Mai întâi, ține apăsat în centru 
întrerupătorul principal fără 
fir Acasă/Plecat până ce se 
aprinde scurt pe verde.

DESCĂRCARE GRATUITĂ

Dacă ești lângă client și are un iPhone: 
Descarcă aplicația Home + Control și 
configurează-i instalația pe iPhone-ul 
personal. Astfel, vei scana codul de 
utilizare unică pentru aplicația Apple 
HomeKit direct pe iPhone-ul clientului 
(vezi pagina următoare).

Ai un iPhone sau un iPad? Atunci evită 
configurarea instalației în aplicația 
Home + Control, deoarece clientul 
nu va putea scana codul HomeKit pe 
iPhone-ul propriu.

Dacă lucrezi singur(ă): folosește un 
telefon mobil Android.

IMPORTANT 

DESCARCĂ APLICAȚIA HOME + CONTROL1

CONFIGUREAZĂ INSTALAȚIA2

Wi-Fi

ROUTER
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5-Dă clic pe Go forward 
și treci dintr-o încăpere 
într-alta: aplicația 
depistează automat 
orice produse cablate 
instalate.

4-Dă clic pe Next
Dacă folosești un iPhone:  
Configurează Apple HomeKit 
înainte de a merge la pasul 5

Cu iPhone: scanează 
codul de pe controlerul 
cu priză conectată sau de 
la spatele manualului de 
utilizare.

6-Selectează tipul încăperii 
în care te afli și dă clic pe 
Validate.

7-Apasă întrerupătoarele sau atinge prizele 
conectate și micromodulele instalate în încăpere.

CONFIGUREAZĂ INSTALAȚIA (continuare)2

Continuare la 
pagina 18
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8-Dă clic pe Room 
configuration finished după 
ce au fost depistate toate 
produsele.

9-Dă clic pe Continue ca să 
denumești produsele.

10-Denumește produsele 
folosind tastatura.

11-Este afișată lista cu 
produsele denumite. Dă 
clic pe Finish. 

12-Dă clic pe Go forward 
și mergi în încăperea 
următoare.

13-Dă clic pe Go to next 
room și intră în încăpere. 
Repetă pașii de la 8 până 
la 14.

CONFIGUREAZĂ INSTALAȚIA (continuare)2

APLICAȚIA HOME + CONTROL:
FAMILIARIZARE

18 Valena™ Life/AllurewithNETATMO



14-Dă clic pe Finish 
installation după ce 
ai terminat cu toate 
încăperile.

15-Găsești încăperi din locuință și poți controla acum 
luminile, electrocasnicele și storurile.

1-Dă clic pe Settings. 2-Selectează Manage 
my home.

3-Selectează, de 
exemplu, Light 2.

SCHIMBĂ POZIȚIA PRODUSELOR, ÎNCĂPERE CU ÎNCĂPERE3

Continuare la 
pagina 20
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5-Dă clic aici ca să aloci produsul 
Light 2 la o încăpere.

4-Poți face produsul Light 2 să se aprindă 
intermitent pentru identificare fizică.

Continuă în același mod ca să aloci 
fiecare produs la o încăpere. Exemplu: 
Produsele priza de aparate electrice 
2 și micromodulul pentru iluminat au 
fost alocate pe camera de zi.
NB: Poți redenumi încăperile și aparatele 
folosind aceeași procedură.

6- Poziționează produsul 
Light 2, de exemplu, pe 
hol.

7-Dă clic pe 
Confirm pentru 
confirmare.

SCHIMBĂ POZIȚIA PRODUSELOR, ÎNCĂPERE CU ÎNCĂPERE (continuare)3

APLICAȚIA HOME + CONTROL:
FAMILIARIZARE
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COMANDĂ LOCUINȚA PRINCIPALĂ ȘI 
LOCUINȚA SECUNDARĂ DIN APLICAȚIA 
HOME + CONTROL 

1-Dă clic pe Manage guests 
și urmează instrucțiunile 
pas cu pas.

2-Selectează detaliile tale 
de acces.

3-Elimină-le din listă.

2-Dă clic pe Share 
access to your home with 
other users și urmează 
instrucțiunile pas cu pas.

PARTAJEAZĂ APLICAȚIA HOME + 
CONTROL ÎNTRE MAI MULȚI UTILIZATORI

1-Dă clic pe Manage 
guests.

Mergi în lista de locuințe(1) și dă clic pe 
locuința pe care vrei să o comanzi

Configurarea 
instalației este 
în continuare 
disponibilă și va 
apărea în aplicația 
Home + Control a 
clientului când o 
descarcă.

(1)  Android: setări, în partea de sus a ecranului 
iPhone: în centru, în partea de sus a ecranului de 
pornire

FĂ INSTALAȚIA DISPONIBILĂ PENTRU CLIENT ȘI ȘTERGE-ȚI DATELE DE ACCES4
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Locuință conectată
pachet de bază conectat

Folosit pentru comanda la distanță a locuinței (lumini, storuri și aparate 
electrice) de pe un telefon mobil, din aplicația Home + Control și/sau prin 
comandă vocală (cu un asistent vocal) 
Trebuie comandat pentru orice instalație conectată
La pachetul de bază se pot adăuga pachetul de extensie sau produse 
conectate individuale
Necesită conexiune Wi-Fi de 2.4 GHz

Amb. Ref. Pachet de bază conectat
Folosit pentru conectarea instalației
Alcătuire: 
- 1 Controler cu priză conectată cu montaj îngropat  
16 A 3680 W max. (cu protecție la suprasarcini). 
Compatibilă cu orice electrocasnice mici sau 
mari. Măsoară consumul instant și monitorizează 
consumul zilnic și lunar, trimite notificări configurabile 
(defecțiune, consum etc.)
Borne cu terminale automate   Livrată cu placă cu 2 
posturi și suport cu gheare. Se poate instala în locul 
unei prize existente, într-o doză cu 1 post, adâncă de 
40 mm
- 1 întrerupător principal fără fir Acasă/Plecat cu 
scenarii presetate, care pot fi personalizate în 
aplicația Home + Control. Livrat cu baterie CR2032 
3 V pentru alimentare electrică și 4 benzi adezive 
detașabile pentru fixarea unității de comandă pe 
orice substrat. Funcție de LED pentru indicația de 
baterie descărcată
Livrat complet cu suport, placă și capace de protecție 
Standard german

1 7 521 96  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 96  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 96  Aluminiu - Valena Life with Netatmo
1 7 525 96  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 96  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 96  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 96  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 96  Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Amb. Ref. Pachet de extensie conectat
Folosit pentru a crea un întrerupător cap-scară fără 
fir pentru comandă de la distanță a electrocasnicelor
Alcătuire: 
1 x priză conectată de 16 A 3680 W max. (cu 
protecție la suprasarcini). Compatibilă cu orice 
aparate electrice sau electrocasnice mari. Măsoară 
consumul instant și monitorizează consumul zilnic 
și lunar, trimite notificări configurabile (defecțiune, 
consum etc.) Se poate instala în locul unei prize 
existente, într-o doză cu 1 post, adâncă de 40 mm, 
livrată cu suport cu gheare și capace de protecție. 
Fixare cu șuruburi sau gheare. Borne cu terminale 
automate. Funcție personalizabilă de indicator cu 
LED
1 întrerupător fără fir pentru iluminat. Livrat cu baterie 
CR2032 3 V pentru alimentare electrică și 4 benzi 
adezive detașabile pentru fixarea unității de comandă 
pe orice substrat.
1 x întrerupător conectat pentru iluminat 5-300 W 
(opțional cu funcție de variator) fără neutru 230 V± . 
Compatibil cu toate sarcinile (se recomandă LED-uri 
dimabile). Livrat cu compensator.
Modulul de variator poate fi activat din aplicația 
Home + Control. Se poate instala în locul unui 
întrerupător existent, într-o doză cu montaj îngropat, 
adâncă de 40 mm, livrat cu suport cu gheare și 
capace de protecție
Fixare cu șuruburi sau gheare. Funcție cu LED de 
poziție
Livrat complet cu suport și placă
Standard german

1 7 521 27  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 27  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 27  Aluminiu - Valena Life with Netatmo 

1 7 525 27  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 27  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 27  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 27  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 27  Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

7 521 96

Locuință conectată
Pachet de extensie conectat

7 528 27

Folosit pentru completarea unei instalații conectate, necesită instalarea în 
prealabil a unui pachet de bază pentru instalații conectate 
La pachetul de extensie se pot adăuga produse conectate

Trebuie comandat pentru orice 
instalație conectată

Pasul 1:    Pachet de bază pentru o 
locuință conectată

Pasul 2: Pachet de extensie conectat
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Amb. Ref. Întrerupător de lumină conectat (opțional cu 
funcție de variator)
Pentru comanda locală sau de la distanță a luminilor
Poate fi asociat cu una sau mai multe comenzi fără fir  
întrerupător cablat de 5-300 W fără neutru 230 V± 
(opțional cu funcție de variator)
Compatibil cu toate sarcinile (se recomandă LED-uri 
dimabile) 
Livrat cu compensator
Modul de variator poate fi activat din aplicația Home 
+ Control.
Se poate instala în locul unui întrerupător existent, 
într-o doză cu montaj îngropat, adâncă de 40 mm
Fixare cu șuruburi sau gheare, livrat cu suport cu 
gheare și capace de protecție 
Funcție cu LED de poziție
Livrat complet cu suport și placă

1 7 521 84  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 84  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 84  Aluminiu - Valena Life with Netatmo

1 7 525 84  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 84  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 84  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 84  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 84  Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Amb. Ref. Întrerupător fără fir pentru iluminat - 1 post
Folosit pentru adăugarea unei comenzi de lumini
De asociat prin atingerea produselor cablate 
selectate: întrerupătoare, micromodule, prize
Livrat cu baterie CR2032 3 V pentru alimentare 
electrică și 4 benzi adezive detașabile pentru fixarea 
unității de comandă pe orice substrat.
Funcție de LED pentru indicația de baterie 
descărcată
Livrat complet cu suport și placă

1 7 521 85  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 85  Ivoriu - Valena Life with Netatmo
1 7 523 85  Aluminiu - Valena Life with Netatmo

1 7 525 85  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 85  Ivoriu - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 85  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 85  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 85  Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Întrerupător fără fir pentru iluminat - 2 
posturi
Folosit pentru adăugarea a două comenzi pentru 
iluminat
De asociat prin atingerea produselor cablate 
selectate: întrerupătoare, micromodule, prize
Livrat cu baterie CR2032 3 V pentru alimentare 
electrică și 4 benzi adezive detașabile pentru fixarea 
unității de comandă pe orice substrat.
Funcție de LED pentru indicația de baterie 
descărcată
Livrat complet cu suport și placă

1 7 521 87  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 87  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 87  Aluminiu - Valena Life with Netatmo

1 7 525 87  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 87  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 87  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 87  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 87  Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Micromodul conectat pentru iluminat
1 0 648 88 Folosit pentru iluminare conectată, 300 W, cu 

neutru.  
Poate fi comandat dintr-unul sau mai multe 
întrerupătoare fără fir pentru iluminat - de 
asociat prin atingerea comenzii fără fir cu 
micromodul
Pentru instalare într-un cofret de tavan

Folosite pentru completarea unei instalații conectate, necesită instalarea în prealabil a unui pachet de bază pentru instalații conectate

7 521 84

Locuință conectată
produse conectate 

7 522 85

Pasul 2:    Produse conectate

7 527 84 7 529 85 0 648 88
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7 522 94 7 521 907 527 94 7 528 91

Locuință conectată
produse conectate (continuare)

Amb. Ref. Priză conectată 
Folosită pentru comanda de la distanță a aparatelor 
electrice
Poate fi asociată cu unul sau mai multe 
întrerupătoare fără fir  pentru iluminat pentru crearea 
unei prize comandate.
Întrerupere securizată a curentului electric 16 A 
pentru prevenirea suprasarcinilor. Compatibilă 
cu orice aparate electrice sau electrocasnice 
mari. Măsoară consumul instant și monitorizează 
consumul zilnic și lunar, trimite notificări configurabile 
(defecțiune, consum etc.)
Se poate instala în locul unei prize existente, într-o 
doză cu 1 post, adâncă de 40 mm, livrată cu suport 
cu gheare și capace de protecție.
Fixare cu șuruburi sau gheare
Borne cu terminale automate
Funcție personalizabilă de indicator cu LED
Livrat complet cu suport și placă
Standard german

1 7 521 94  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 94  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 94  Aluminiu - Valena Life with Netatmo

1 7 525 94  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 94  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 94  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 94  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 94  Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Amb. Ref. Întrerupător conectat pentru storuri
Pentru comanda locală sau de la distanță a unui 
stor de 230 VA (funcții de ridicare/coborâre/oprire, 
compatibil cu storuri cu limitatoare cap cursă 
mecanice și electronice, incompatibil cu storuri 
comandate prin unde radio)
Poate fi asociat cu unul sau mai multe întrerupătoare 
fără fir pentru storuri.
Se poate instala în locul unui întrerupător de storuri 
existent, într-o doză cu montaj îngropat, adâncă de 
40 mm
Fixare cu șuruburi sau gheare, livrat cu suport cu 
gheare și capace de protecție
Livrat complet cu suport și placă

1 7 521 90  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 90  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 90  Aluminiu - Valena Life with Netatmo

1 7 525 90  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 90  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 90  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 90  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 90  Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Întrerupător fără fir pentru storuri
Folosit pentru comanda unuia sau mai multor 
întrerupătoare cablate pentru storuri
De asociat prin atingerea întrerupătorului (cablat cu 
întrerupătoarele fără fir) selectate de storuri
Livrat cu baterie CR2032 3 V pentru alimentare 
electrică și 4 benzi adezive detașabile pentru fixarea 
unității de comandă pe orice substrat
Funcție de LED pentru indicația de baterie 
descărcată
Livrat complet cu suport și placă

1 7 521 91  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 91  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 91  Aluminiu - Valena Life with Netatmo

1 7 525 91  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 91  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 91  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 91  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 91  Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Folosite pentru completarea unei instalații conectate, necesită instalarea în prealabil a unui pachet de bază pentru instalații conectate

Pasul 2:    Produse conectate
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Locuință conectată
produse conectate (continuare)

Amb. Ref. Întrerupător principal fără fir Acasă/Plecat
Folosit pentru adăugarea unui întrerupător principal 
fără fir Acasă/Plecat suplimentar
Funcționează ca întrerupătorul principal fără fir 
Acasă/Plecat inclus în pachetul de bază
Scenariile Acasă/Plecat pot fi personalizate în 
aplicația Home + Control.
Livrat cu baterie CR2032 3 V pentru alimentare 
electrică și 4 benzi adezive detașabile pentru fixarea 
unității de comandă pe orice substrat
Funcție de LED pentru indicația de baterie 
descărcată
Livrat complet cu suport și placă

1 7 521 86  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 86  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 86  Aluminiu - Valena Life with Netatmo

1 7 525 86  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 86  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 86  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 86  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 86  Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Întrerupător fără fir pentru Trezire/Somn
Folosit pentru adăugarea a 2 scenarii suplimentare la 
o instalație conectată
Scenariile Trezire/Somn sunt presetate, acestea pot 
fi personalizate în aplicația Home + Control
Livrat cu baterie CR2032 3 V pentru alimentare 
electrică și 4 benzi adezive detașabile pentru fixarea 
unității de comandă pe orice substrat. Funcție de 
LED pentru indicația de baterie descărcată
Livrat complet cu suport și placă

1 7 521 89  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 89  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 89  Aluminiu - Valena Life with Netatmo

1 7 525 89  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 89  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 89  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 89  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 89  Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Amb. Ref. Priză cablată conectată
Folosită pentru comanda la distanță a aparatelor 
electrice
Poate fi asociată cu una sau mai multe comenzi fără 
fir pentru crearea unei prize cablate comandate
priză cablată conectată de 16 A 3680 W max. (cu 
protecție la suprasarcini)
Compatibilă cu orice aparate electrice sau 
electrocasnice mari
Compatibilă cu calorifere echipate cu fir-pilot
Măsoară consumul instant și monitorizează 
consumul zilnic și lunar, trimite notificări configurabile 
(defecțiune, consum etc.)
Se poate instala în locul unei prize cablate existente, 
într-o doză cu 1 post, adâncă de 40 mm, livrată cu 
suport cu gheare și capace de protecție.
Fixare cu șuruburi sau gheare
Borne cu terminale automate
Funcție personalizabilă de indicator cu LED
Livrat complet cu suport și placă

1 7 521 92  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 92  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 92  Aluminiu - Valena Life with Netatmo

1 7 525 92  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 92  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 92  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 92  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 92  Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Accesorii
1 0 648 71 Pachet de 3 x 4 benzi adezive detașabile 

suplimentare pentru fixarea unei comenzi fără fir

Folosite pentru completarea unei instalații conectate, necesită instalarea în prealabil a unui pachet de bază pentru instalații conectate

7 523 86 7 522 89

Pasul 2:    Produse conectate

7 528 86 7 529 89

27



Locuință conectată
kituri fără fir gata de instalare

7 521 50 7 527 52 7 522 54 7 523 57

Amb. Ref. Gata de instalare: creează un întrerupător 
cap-scară cu micromodul
Folosit pentru a comanda orice tip de lumini (LED-uri, 
fluorescente, cu halogen, incandescente) din două 
puncte de comandă fără a trage fire
Alcătuire:
1 micromodul de aprindere/stingere lumini 230 V± 
(300 W)
2 întrerupătoare fără fir pentru iluminat (livrate cu 
baterie CR2032 3 V). Livrată cu benzi adezive 
detașabile pentru fixarea pe orice substrat
Funcție de LED pentru indicația de baterie 
descărcată
Opțiune de adăugare a unui întrerupător fără fir 
(p. 15)

1 7 521 50  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 50  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 50  Aluminiu - Valena Life with Netatmo 

1 7 525 50  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 50  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 50  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 50  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 50  Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Gata de instalare: creează un întrerupător 
cap-scară
Folosit pentru crearea unui întrerupător cap-scară 
fără a trage fire
Alcătuire:
1 x întrerupător  pentru iluminat 230 V± fără neutru 
5-300 W, cu compensator.  
Livrat cu suport cu gheare
1 întrerupător fără fir  pentru iluminat (livrat cu baterie 
CR2032 3 V). Livrată cu benzi adezive detașabile 
pentru fixarea pe orice substrat
Funcție de LED pentru indicația de baterie 
descărcată
Opțiune de adăugare a unui întrerupător fără fir 
(p. 15)

1 7 521 52  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 52  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 52  Aluminiu - Valena Life with Netatmo 

1 7 525 52  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 52  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 52  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 52  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 52  Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Amb. Ref. Gata de instalare: creează o priză 
comandată din întrerupător
Folosit pentru crearea și comandarea unei prize 
dintr-un punct de comandă fără a trage fire
Alcătuire:
- 1 x priză 16 A 3680 W maxim
Livrat cu suport cu gheare
1 întrerupător fără fir pentru iluminat (livrat cu baterie 
CR2032 3 V). Livrată cu benzi adezive detașabile 
pentru fixarea pe orice substrat
Funcție de LED pentru indicația de baterie 
descărcată
Opțiune de adăugare a unui întrerupător fără fir 
(p. 15)
Standard german

1 7 521 54  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 54  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 54  Aluminiu - Valena Life with Netatmo

1 7 525 54  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 54  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 54  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 54  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 54  Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Gata de instalare: centralizează storurile
Folosit pentru comanda unui stor dintr-un punct de 
comandă fără a trage fire sau pentru a centraliza mai 
multe storuri
Alcătuire:
1 întrerupător de storuri 230 V± (funcții de ridicare/
coborâre/oprire, compatibil cu storuri cu limitatoare 
cap cursă mecanice și electronice, incompatibil cu 
storuri comandate prin radio). Livrat complet, cu 
placă albă și suport cu gheare
1 întrerupător fără fir pentru storuri (livrat cu baterie 
CR2032 3 V). Livrat complet, cu benzi adezive 
detașabile pentru fixarea pe orice substrat
Funcție de LED pentru indicația de baterie descărcată
Opțiune de a adăuga întrerupătoare fără fir pentru 
storuri (p. 15)

1 7 521 57  Alb - Valena Life with Netatmo
1 7 522 57  Ivoar - Valena Life with Netatmo
1 7 523 57  Aluminiu - Valena Life with Netatmo

1 7 525 57  Alb - Valena Allure with Netatmo
1 7 526 57  Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1 7 527 57  Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1 7 528 57  Negru - Valena Allure with Netatmo
1 7 529 57  Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Soluții ideale pentru recondiționarea sau extinderea unei instalații existente
Toate produsele din pachete sunt pre-asociate unul cu celălalt și comunică prin tehnologie radio la 2.4 GHz
Livrate complete, cu ramă, suport și placă
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INTEROPERABILITATE

Aplicația Leroy-Merlin

Aplicația Rexel

ASISTENȚI 
VOCALI
ValenaTM Life/Allure 
with Netatmo este 
compatibil cu principalii 
asistenți vocali.

UN SISTEM 
DESCHIS
ValenaTM Life/Allure with 
Netatmo este un sistem 
deschis pentru toți cei din 
locuința conectată.

W O R K S  W I T H
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NOTE
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