
Tot ceea ce î ț i  dorești  cu now





Bticino ne face tuturor viaţa mai uşoară cu now
Bticino îţi îndeplinește dorinţele, iar inovațiile noastre îţi oferă soluții tot mai simple, intuitive 
... și conectate.
Netatmo, care s-a alăturat Grupului Legrand în 2018, a colaborat cu Bticino pentru a dezvolta 
soluții de control pentru locuințe conectate, precum Living Now with Netatmo.
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Datorită Living Now with 
Netatmo, este atât de 
simplu să ai o locuință 
conectată. Imaginează-ți o 
casă pe care o poți controla 
cu vocea și atingerea. 

Căreia îi spui ce trebuie 
să facă, care te ajută să 
urmărești și să reduci 
consumul de energie și să 
îți protejezi familia. 



Locuința conectată cu now 

Pentru o locuință
mai sigură
Casa te ascultă la o singură 
atingere. Simulează-ți prezența 
când ești plecat și primește 
notificări pe smartphone în caz de 
activități anormale.

Mai multă  
autonomie
Protejează-ți confortul și 
autonomia. Acționează luminile, 
termostatul, storurile și 
electrocasnicele prin comandă 
vocală sau de la distanță, prin 
tabletă sau smartphone.  
Sau programează comenzi 
automate care se activează 
indiferent de oră, ca prin magie. 

Spune-i casei
ce dorești
Acum, locuința ta îți ascultă vocea. 
Cere lui Siri, Alexa sau Google 
Assistant să aprindă lumina, să 
regleze căldura, să acționeze 
storurile, să protejeze locuința…

Consumă mai 
puțină energie
Gestionează consumul de 
energie fără mari eforturi și 
economisește energie și bani 
în fiecare zi.

Hey Google
works with
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Ușor de instalat
Toate prizele sau întrerupătoarele clasice sunt ușor de 
înlocuit cu unele inteligente. Nu este nevoie de găuri 
inestetice sau cabluri suplimentare. Întrerupătoarele 
fără fir pot fi chiar lipite oriunde dorești, datorită 
adezivului.
Apoi, pot fi setate în cel mai scurt timp folosind 
aplicația Home + Control de pe smartphone sau 
tabletă. Fie că ai o casă din secolul trecut sau una în 
construcție, viața ta poate deveni mai simplă și mai 
intuitivă.

Ușor de utilizat
Iluminat, căldură, storuri, electrocasnice... Toate 
aparatele din casă pot fi controlate prin atingerea sau 
vocea ta, separat sau împreună. 
Posibilitățile sunt nelimitate. Vrei un duș relaxant 
după ce se termină un episod din serialul tău 
preferat? Atinge ca să crească temperatura în baia 
de la etaj, fără să te ridici de pe canapea. Iar când 
serialul s-a terminat, spune doar „Ok Google, turn off 
the television and lower the lights”, apoi mergi la etaj 
fără să mai ai altceva de făcut...   

Ușor de controlat
Când ai brațele ocupate, când ești în curte sau la 
celălalt capăt al lumii… Controlează-ți locuința 
cu o simplă atingere sau cu un cuvânt. Iar când nu 
ești acasă, supravegheaz-o de la distanță în orice 
moment. 
Dacă apare o problemă, precum pană de curent sau 
supraconsum, primești o notificare pe smartphone. 

HOME + CONTROL
Controlează locuința de oriunde,
prin smartphone, tabletă
sau laptop.

Living Now este la fel de simplă precum ți-o imaginezi 
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Atinge
Dar nu vorbim despre un 
întrerupător vechi.
Discret, silențios, 
repoziționabil... care are 
nevoie doar de o atingere.

Glisează
App Home + Control 
Oriunde ești, controlează-ți  
locuința de pe tabletă 
sau smartphone.

Vorbește
Și mai simplu, controlează locuința 
vocal, cu Google Assistant, Alexa 
sau Siri.

Nimic nu rămâne necontrolat cu now

Controler conectat la 
modemul de internet prin 
wi-fi

Hey Google
works with
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Întotdeauna la datorie...
Casa ta conectată rămâne tot timpul de gardă. Poți 
conta întotdeauna pe Living Now with Netatmo pentru 
a-ți supraveghea locuința și familia. Este nevoie de o 
singură atingere pentru a închide storurile și activa 
alarma. Sau acestea pot fi comandate automat. 
Datorită noilor funcțiuni de programare, poți comanda 
casei să se închidă la o anumită oră în fiecare noapte, 
sau mai târziu în weekend.
Când ești plecat, casa ta conectată îți simulează 
prezența, îți arată ce se întâmplă și te alertează 
imediat pe smartphone dacă se întâmplă ceva. Iar 
fiecare nou dispozitiv se integrează ușor în sistem, 
pentru o casă și mai confortabilă și mai sigură.

... chiar dacă nu se vede
Această experiență simplă și intuitivă de utilizare 
ascunde inteligent multiplele posibilități tehnologice 
oferite de Living Now with Netatmo. Întrerupătoarele 
şi prizele conectate înlocuiesc discret produsele 
existente, rapid şi fără deranj. Poți începe cu o 
singură cameră sau să conectezi toată locuința. Sau 
poți începe doar cu luminile sau storurile. În orice 
caz, poți extinde sistemul adăugând mai multe prize 
și întrerupătoare conectate, în funcție de dorințe și 
buget.

Cu now poți dormi fără griji
Priză conectată
Controlează aparatele  
electrocasnice  de la distanță  
și primește notificări 
pe smartphone în caz de activități 
anormale

Întrerupător fără fir 
Acasă/ Plecat
Când pleci de acasă, stinge 
luminile, închide toate storurile 
și oprește dispozitivele 
electrocasnicele dorite cu o 
singură atingere.

Întrerupător conectat pentru 
storuri 
Poți controla storurile de acasă,
prin comandă vocală  
sau de la distanță cu aplicația  
Home + Control.
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Investește puțin
O casă inteligentă nu a fost niciodată atât de accesibilă.  
Pachetul de bază și fiecare produs sau pachet 
suplimentar pot fi achiziționate separat și integrate 
cu ușurință. 
Living Now with Netatmo funcționează cu cele mai 
mari branduri și platforme - precum Apple HomeKit, 
Google Home, Amazon Echo, Somfy, Netatmo, 
Bubendorff sau IFTTT - ceea ce îți permite să 
adaugi produse terțe și noi funcțiuni sistemului tău.

Economisește enorm
Crește confortul și economisește energie. Aplicația 
Home + Control îți permite să vizualizezi consumul 
detaliat de energie, într-un anumit moment sau în 
timp, pentru un anumit bec sau dispozitiv, sau pentru 
toate la un loc.  Detaliul care te ajută să economisești 
mai multă energie.  

Cu now economisești bani 

+

HOME + CONTROL
Urmărește consumul  
și primește notificări  
în caz de anomalii.

PACHETUL DE BAZĂ
Controler conectat + Comanda scenarii fără fir Acasă/ Plecat
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ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ FIR TREZIRE/ SOMN
Lansează scenariul de trezire cu o singură atingere  
pe întrerupătorul fără fir.

ÎNTRERUPĂTOR CONECTAT CAP-SCARĂ
Luminile selectate se aprind.

Trezirea Începe o nouă zi

Luminile se aprind.
Pentru o trezire liniștită,  
luminile se aprind la 
intensitate de 20%. Toate 
storurile selectate se 
deschid imediat.



ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ FIR ACASĂ/ 
PLECAT
Lansează scenariul de plecare cu o 
singură atingere pe întrerupătorul fără 
fir. Toate luminile se sting...

PRIZĂ CONECTATĂ
TV, radio, computer…  
Aparatele electronice se închid,  
pentru a reporni când te întorci.

CONTROLUL STORURILOR
Toate storurile selectate se închid 
imediat.

Plecarea Ieșim din casă

Televizorul se oprește. Storurile de la parter se închid.Toate luminile  
se sting.
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Ai uitat o lumină aprinsă? Este simplu de 
rezolvat, o poți stinge direct de pe smartphone.

Departe, dar conectat... ...și protejat

LUMINĂ DE ALERTĂ
O lampă a rămas aprinsă în camera copiilor.

Cu aplicația Home + 
Control, îți simulezi 
prezența aprinzând 
lămpile și coborând 
storurile, indiferent  
unde te afli.



O fluctuație de tensiune 
oprește frigiderul.

Fierul de călcat a rămas 
pornit în spălătorie.

...și protejat

ALERTĂ DE ÎNTRERUPERE ALIMENTARE
Alimentarea frigiderului a fost întreruptă.

ALERTĂ CONSUM ANORMAL
Consumul de curent la priza din spălătorie 
este anormal.
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Acasă și protejat

SENZOR DE MIȘCARE
Se detectează mișcare în timpul nopții. Lampa 
de la pat se aprinde încet ca să vezi pe unde 
mergi.

DETECTOR DE FUM
Senzorul detectează fum. Luminile se aprind 
și storurile se deschid.

Lampa de lângă pat se aprinde automat 
când cobori din pat.

În caz de fum, detectorul emite o 
alarmă și îți trimite o  
alertă pe smartphone.



Acasă și confortabil

" Hey Siri, raise the  
bedroom temperature"

" OK Google, turn on  
the reading light"

TERMOSTAT INTELIGENT
Zi sau noapte, în fiecare cameră, temperatura 
este reglată conform scenariilor și nevoilor.

14

I’M STARTING MY DAY

15

LEGRAND® SMARTHER THERMOSTAT
Day and night, room by room, the temperature 
adjusts according to your scenarios.

Switch to Day mode without leaving your bed. 
When you wake up, simply push the Wake-up switch 

to launch the morning life scene you’ve set up.

12° 10° 13° 10°12° 10° 13° 10°

Bedrooms, living room, dining room, kitchen… 
All selected shutters open at once.

The TV turns on. The thermostat adjusts to 19°. The morning news turn on.

SLEEP / WAKE UP WIRELESS SWITCH
Launch your wake-up scenario with a single 
touch on the wireless master switch.

CONNECTED SWITCH 
FOR ROLLING SHUTTERS 
Watch all your rolling shutters open 
automatically. Or control the opening and closing 
of each of your shutters with their individual 
switches. 

CONNECTED OUTLET
Your TV and radio turn on every morning 
for your breakfast.
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TIME TO 
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Valena™ Life/Allure  with NETATMO Valena™ Life/Allure  with NETATMO

Touch

Hey Google
works with
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Tot ce îți trebuie pentru o locuință conectată

Controler conectat 
Te conectează la modemul de internet prin wi-fi, pentru a 
putea controla luminile, dispozitivele casnice și storurile 
local sau de la distanță, prin smartphone și asistent vocal.

Întrerupător fără fir principal 
Comandă fără fir pentru scenariul Acasă/ Plecat. Dispozitiv 
cu două butoane fizice pentru activarea scenariilor ACASĂ şi 
PLECAT, care pot fi personalizate folosind aplicația HOME + 
CONTROL (scenariul ACASĂ este setat implicit la închiderea 
tuturor storurilor și stingerea tuturor luminilor). Instalare 
cu adezivi repoziționabili (furnizați standard) sau în doza cu 
montaj îngropat. LED de avertizare la descărcarea bateriei. 
Baterie CR2032 de 3V cu durată preconizată de viață de 8 ani 
inclusă (standard) - 2 module

Aplicația Home + Control. 
Aplicația gratuită Home + Control este intuitivă și permite 
personalizarea scenariilor.

APLICAȚIA HOME + CONTROL

Pachetul de bază



Produse cu fir suplimentare Produse fără fir suplimentare

A  Întrerupător conectat cap-scară
Controlează luminile local sau de la distanță. Poate 
fi instalat ca un întrerupător tradițional cap-scară și 
este compatibil cu toate sarciniIe cu o putere maximă 
de 250W. Are un LED albastru care poate fi configurat 
folosind aplicația HOME + CONTROL APP pentru 
localizare și indicarea nivelului sarcinii. Poate fi asociat 
cu una sau mai multe comenzi fără fir. Atenție: necesită 
fir de neutru. Alimentare 110- 240 V c.a. – 1 modul

B   Comandă pentru controlul local sau la distanță al 
unui storur. 

Compatibilă cu toate motoarele standard de storuri (cu 
opritor de sfârşit de cursă mecanic sau electromecanic 
şi o putere maximă 500 VA), controlată de un întrerupător 
inversor cablat pentru stor (inversare cu alimentarea 
electrică a motorului) Incompatibilă cu storuri controlate cu 
unde radio sau impulsuri. Poate fi asociată cu una sau mai 
multe comenzi fără fir. Alimentare 100- 240 V c.a. - 1 modul

C  Modul conectat pentru priză
Când este conectat la o priză, permite controlul de la 
distanță al dispozitivelor electrice și le monitorizează 
consumul (instantaneu, zilnic, lunar). Pot fi transmise 
și notificări în caz de consum anormal de curent. 
Compatibil cu toate dispozitivele electrice cu o putere 
de până la 3800W, cu absorbție de 16 A (cu protecție 
la suprasarcină). Are un LED albastru care poate fi 
configurat folosind aplicația HOME + CONTROL pentru 
localizare și indicarea nivelului sarcinii. Alimentare  
100- 240 V c.a. - 1 modul

D  Micromodul conectat pentru iluminat
Controlează luminile local sau de la distanță. Este 
compatibil cu toate sarcinile de până la 300W. Poate fi 
conectat la unul sau mai multe butoane cu revenire 
sau asociat cu una sau mai multe comenzi fără fir. Se 
instalează asemeni unui releu tradițional, în doză (în 
spatele butonului cu revenire) sau în dozele de derivaţie. 
Atenție: necesită fir de neutru. Alimentare 100- 240 V c.a.

G  Comandă iluminat fără fir
Permite pornirea și oprirea a unuia sau mai multe 
dispozitive conectate de iluminat. Instalare cu adezivi 
repoziționabili (furnizați standard) sau în doza cu montaj 
îngropat. LED de avertizare la descărcarea bateriei. 
Baterie CR2032 de 3 V cu durată preconizată de viață de 
8 ani inclusă (standard) - 2 module.

H  Modul fără fir pentru întrerupătoare mecanice
Permite transformarea unui întrerupător cap-scară 
sau a unui buton cu revenire tradiţional într-o comandă 
fără fir pentru iluminat. Se conectează în spatele 
întrerupătorului cu două căi. 

I  Comandă fără fir pentru scenariu trezire/ somn.
Dispozitiv cu două butoane fizice pentru activarea 
scenariilor trezire/ somn care pot fi personalizate 
prin aplicația HOME + CONTROL. Instalare cu adezivi 
repoziționabili (furnizați standard) sau într-o doză cu 
montaj îngropat. LED de avertizare la descărcarea 
bateriei. Baterie CR2032 de 3 V cu durată preconizată de 
viață de 8 ani inclusă (standard) - 2 module.

J  Comandă fără fir pentru storuri
Permite comanda unuia sau mai multor întrerupatoare 
de storuri conectate. Instalare cu adezivi repoziționabili 
(furnizați standard) sau în doza cu montaj îngropat. LED 
de avertizare la descărcarea bateriei. Baterie CR2032 
de 3 V cu durată preconizată de viață de 8 ani inclusă 
(standard) - 2 module. 

K  Senzor de mișcare fără fir – IP 44
Se utilizează pentru a controla unul sau mai 
multe dispozitive conectate (întrerupătoare cu fir, 
micromodule, prize). Se asociază cu produsele 
respective prin atingerea produsului de senzor.

E  Micromodul conectat pentru storuri
Asigură controlul local și la distanță al unui stor 
(incompatibil cu storurile cu comandă radio).
Poate fi asociat cu unul sau mai multe comenzi fără 
fir pentru storuri. Alimentare 230 V~ fază + neutru. Se 
instalează în caseta storului atunci când se modernizează 
o instalație existentă, fără a găuri pereții.
Sarcină maximă pentru o instalație de 230 V~: 1 x 500 VA

F  Contor DIN conectat
Este prevăzut cu un contor care măsoară curentul 
absorbit de sarcină şi contacte de comandă cu până la 10 
butoane cu revenire.

A

G

H

I

J

K

D

B

E

C F

Living Now with Netatmo  21



Procedură
În locul unui dispozitiv tradițional, montează unul conectat de tip corespunzător: câte 
unul pentru fiecare linie de control. 
Reține că dispozitivul trebuie să fie permanent alimentat; asigură-te că există cabluri 
de fază și neutru.
După ce a fost instalată, comanda conectată este deja funcțională; vei putea aprinde 
sau stinge lampa conectată fără a mai face ceva.

Diagramă electrică - 
întreruptă

1.  Dispozitivele sunt instalate și cablate ca 
în cazul dispozitivelor tradiționale

Se instalează asemenea 

unui sistem

electric tradițional

Întrerupător conectat 
cap-scară. 
Art. K4003C



Procedură

A. Alimentează sistemul electric

C.  Dispozitivele sunt asociate automat. Poți utiliza deja scenariile venire/plecare 
pentru activarea comenzii generale “Plecare”

2.  Dispozitivele pot fi asociate între ele prin 
simpla apăsare a unui buton

B.  Apasă butonul scenariului principal venire/
plecare de pe panou timp de 5 secunde

+  Sistemul poate fi extins cu comenzi fără 
fir asociate dispozitivelor controlate

A.  Apasă comanda principală pentru  
scenariile venire/plecare 

 de pe panou timp de 5 secunde

B.  Atinge dispozitivele care trebuie 
 asociate

C.  Montează comanda fără fir oriunde  
dorești, în funcție de nevoile clientului

Comandă fără fir 
iluminat montat  
pe perete

Dispozitiv 
conectat
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Finisaje dispozitiv / Alb

disponibile în 3 variante de culoare
Dispozitivele sunt prevăzute cu capace decorative, disponibile în trei variante de 
culoare: alb, nisip și negru. Suprafață satinată pentru plăcere la atingere.

Combinații de culori
Capacele Living Now includ 16 finisaje, selectate pentru a fi utilizate cu capacele 
dispozitivelor și fabricate din diverse materiale: tehnopolimer, metal și lemn.

Gold 
 
Material: 
zamac
Cod: ...ZW

Moon 
 
Material: 
zamac
Cod: ...NW

Ice 
 
Material: 
tehnopolimer 
 
Cod: ...DW

Sky 
 
Material:
tehnopolimer 
 
Cod: ...DA

Pixel
Material: 
tehnopolimer
Pixel effect
Cod: ...MW

Finisările din aliaj zamac sunt obținute prin proceduri de fabricare în serie limitată. Diferențele între diversele capace reprezintă așadar un valoros element distinctiv.
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Finisaje dispozitiv / Nisip

Cupru
Material: zamac
Cod: ...ZM

Stejar
Material: lemn
Cod: ...LM

Aura
Material: tehnopolimer
Cod: ...DM

Optic
Material: tehnopolimer
Efect pixelat
Cod: ...MM



Finisaje dispozitiv / Negru

Space
Material: zamac
Cod: ...NG

Steel
Material: zamac
Cod: ...ZG

Walnut
Material: lemn
Cod: ...LG

Night
Material: tehnopolimer
 
Cod: ...DG
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LEGRAND ROMÂNIA 
Str. Gara Herăstrău, Nr. 4, 
Green Court Bucharest, Clădirea C, Etaj 2, 
Sector 2, București, Cod 020334,

Tel.: +4021 232 07 77 
Fax: +4021 232 07 76 
E-mail: legrand.romania@legrand.ro
www.legrand.ro EX
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