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GREEN WELLBEING
LEGRAND PUNE ACCENT PE „STAREA DE BINE
SUSTENABILĂ“ ÎN DOMENIUL LOCUINȚELOR
Conștientizarea subiectelor ecologice și „verzi“ constituie o tendință foarte importantă, pe care Legrand a
integrat-o în strategia sa de viitor.
Menținerea mediului, sustenabilitatea resurselor naturale și reducerea efectelor activităților umane asupra
planetei îndeplinesc așteptările consumatorilor tot mai responsabili în protejarea mediului. Ne dorim să ne
asumăm mai multă răspundere pentru mediu, chiar și în propriile locuințe.
În același timp, sondajele confirmă nevoia tot mai mare de confort și siguranță în locuință, astfel că produsele din
domeniul de automatizare a locuinței, precum și soluțiile interconectate devin un punct de interes pentru clientul
final.
În noua sa strategie pentru construcția de case și locuințe, Legrand ține cont de aceste lucruri. Creșterea
confortului și siguranței în paralel cu reducerea la minimum a consumului de energie și reducerea amprentei
asupra mediului, duce la o „stare de bine sustenabilă“ a clienților.
Conceptul inovator care pune accentul pe starea de bine a oamenilor, oferă o caracteristică unică și consolidează
poziția Legrand pe piață.

Starea de bine ecologică înseamnă confortul zilnic pentru tine și familia ta, dar și
liniștea interioară datorită economiei de energie și amprentei reduse a CO2.

ÎMPREUNĂ CU LEGRAND SPRE O CASĂ CONFORTABILĂ ȘI
EFICIENTĂ DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC

Economie de
energie
Funcții inovatoare
pentru reducerea
consumului de
energie

Siguranță pe
viitor pentru
locuința ta

Soluții
scalabile

Protecția datelor și
siguranță prin
Design

Stare de bine
optimă și
confort

O investiție
permanentă și
sustenabilă

Eficiență crescută
și confort, în timpul
petrecut acasă

Protecția garantată
a datelor pentru
liniștea ta

Bucură-te de locuința
ta din plin
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ÎN BAZA ACESTUI PRINCIPIU, CLIENTUL POATE
ECONOMISI ÎNTOTDEAUNA BANI, ENERGIE ȘI
POATE REDUCE EMISIILE DE CO2
Strategia Legrand prezintă patru domenii diferite în care este posibilă economia de energie.
În funcție de segmentul produsului, clienții își pot reduce consumul cu până la 30 %. Mai ales produsele inteligente
de la Legrand duc la reducerea consumului de resurse, datorită interconectării și comunicației lor: Dispozitivele
care detectează că lumina naturală devine mai puternică pot reduce automat iluminatul. Alte produse pot dezactiva
centrala termică, după ce detectează creșterea temperaturii.
Investiția într-unul sau în toate cele patru domenii va fi rentabilă pentru clienți din mai multe puncte de vedere. Pe
lângă economia de energie și reducerea CO2, care duc la reducerea costurilor, cresc confortul și starea de bine.
Managementul energiei și capacitatea de măsurare
Dispozitivele inteligente care se integrează în distribuitoare
oferă prin aplicația Home + Control posibilitatea de a
analiza și optimiza necesarul de curent al dispozitivelor
individuale.

Reglarea temperaturii și calitatea aerului
Termostatele inteligente reglează temperatura în funcție
de valorile nominale, și reduc foarte mult costurile pentru
energie. Cu ajutorul stației meteo inteligente, se poate
monitoriza calitatea aerului ambiental.

Managementului iluminatului
Reglarea optimă a luminii susține starea de bine, atât pe
durata muncii, cât și în timpul liber. Cu ajutorul aplicațiilor
sau comenzilor vocale, se pot stabili scenarii, sau se pot
efectua ajustări individuale.

Stații de încărcare electrică pentru vehicule electrice
Aceasta este cea mai confortabilă și eficientă metodă de a
încărca autovehiculele electrice. Indiferent că este vorba
despre un autovehicul electric sau o bicicletă electrică,
Legrand oferă soluția potrivită pentru oricare dintre ele.
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MANAGEMENTUL
ILUMINATULUI
Cel puțin 30 % economie
medie de energie
pe an (1)

MANAGEMENTUL TEMPERATURII ȘI
AERULUI
Încălzirea inteligentă poate atinge în cazul
unei ajustări a centralei de doar 1° C o
reducere medie a consumului de energie de
7 % (1)
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MANAGEMENTUL ENERGIEI
ȘI CAPACITATEA DE
MĂSURARE
~10 % economie
medie pe an (1)

MANAGEMENTUL
AUTOVEHICULELOR ELECTRICE
(EV) STAȚII DE ÎNCĂRCARE
Trecerea la mobilitatea electrică
reduce în medie cu 1 tonă CO2 pe an (2)

(1) Reducere medie a energiei pe an pe facturile de
energie. Estimare necontractuală a consumului de
energie sau economiilor. Calculată pe an, comparativ
cu soluțiile standard, nu constituie o obligație
comercială. Economiile de energie estimative
menționate mai sus rezultă dintr-un grad mai mare
de conștientizare a consumului, din economiile
costurilor de energie prin optimizarea contractelor și
utilizarea energiei în ferestre de timp mai favorabile.
(2) Estimare bazată având ca model un vehicul
obișnuit, comparativ cu un vehicul electric care
utilizează numai energie regenerabilă.

GREEN WELLBEING

5

MĂSURAREA ȘI MANAGEMENTUL ENERGIEI*
Măsurările continue ale consumului și avertizările emise în cazul
anomaliilor pot fi citite de pe dispozitivele mobile.

CX3 cu Netatmo, primul sistem inteligent de distribuție a energiei electrice de la Legrand, dispune de o serie
de module inteligente care sunt instalate direct în sistemul de distribuție. Cu aceste produse, clienții pot
urmări și controla consumul de energie de la o zi la alta. Extinderea sistemului cu alte produse inteligente de
la Legrand este posibilă oricând.

Planificarea activării și dezactivării
fiecărei funcții
De exemplu, stabilirea momentului
de activare a pompei de piscină, care
funcționează zilnic între orele 23 și 8.

Comandă confortabilă de la distanță
Opțiune de ajustare a încălzirii în funcție de dorințele
individuale, în centrala de încălzire a apei, centrala
termică sau sistemul de aer condiționat de la distanță
prin intermediul unui smartphone.

Încărcarea programată a vehiculului
electric în afara orelor de vârf, pentru
a reduce costurile și consumul de
energie.
De exemplu, dezactivarea încărcătorului
după orele 8 și înainte de orele 17.
* ~ 10 % economie medie pe an
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HOME + CONTROL
O APLICAȚIE PENTRU COMANDA TUTUROR
DISPOZITIVELOR
Poți comanda prin intermediul dispozitivelor electrice, chiar și de la distanță, prin intermediul aplicației Home +
Control sau cu ajutorul asistentului vocal.
Toate ștecărele conectate permit măsurarea imediată a randamentului și monitorizarea consumului zilnic și lunar,
cu notificări configurate (erori, consum etc.).

COMANDĂ DE LA
DISTANȚĂ

PLANIFICARE
FACILĂ A
TIMPULUI

COMANDĂ VOCALĂ

MANAGEMENT
INTELIGENT AL ENERGIEI
works with

Aplicația permite comanda de la distanță a iluminatului, de la storuri și centrală termică, până la aparatura
electrică. În plus, aceasta oferă posibilitatea de a crea scenarii personalizate, pentru a planifica deservirea
dispozitivelor, de a urmări detaliat consumul și de a activa notificările pe smartphone.
Control facil, cu doar o singură aplicație, pentru economia de energie și bani.

Aplicația Home + Control
este disponibilă gratuit în
App Store și Google Play.
Alte informații
Spre produse:
GREEN WELLBEING
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MANAGEMENTUL ILUMINATULUI*

Reglarea optimă a luminii, la muncă și în timpul liber.
Îmbunătățirea luminii naturale prin reglarea iluminării interne cu o
simplă atingere a smartphone-ului sau prin comandă vocală.

COMUTATOR

INTERCONECTARE FOARTE FACILĂ
Gamă variată de finisaje pentru
întrerupătoare cu Netatmo,
adecvată pentru orice proiect.

Controlerul cu priză se
conectează la routerul de
Internet prin Wi-Fi

Gestionarea iluminatului prin
comandă vocală, sau de la
distanță, cu smartphone-ul sau
tableta.

Vorbește

Și mai simplu, îți comanzi casa
din voce, cu Google Assistant,
Alexa sau Siri.

Atingere

Nu doar orice întrerupător vechi.
Cu atingere ușoară, silențios,
iluminat, repoziționabil... dar
conectat și la dispoziția atingerii
tale.

works with

Hey Google

Aplicație Home + Control
Îți controlezi casa de oriunde, din
vârful degetelor, de pe tabletă
sau smartphone.

*Cel puțin 30 % economie medie de energie pe an
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Glisează

Planuri de iluminat sau scenarii adaptate, care
corespund vieții de zi cu zi și care economisesc,
simultan, energie.

Stingerea tuturor luminilor cu o singură atingere la părăsirea
casei. Cea mai rapidă cale de a începe economisirea.

Utilizarea luminii naturale și reducerea consumului de energie,
prin modele cronologice setate pentru comanda storurilor.

Lumina redusă, în funcție de oră, reduce consumul de energie și
ajută la economisirea de bani.

Senzorii de mișcare monitorizează iluminatul de pe proprietate și proximitate.
Oferta noastră variată de senzori de mișcare este concepută astfel încât perioadele
în care iluminatul funcționează inutil, să fie reduse. Dacă se detectează o persoană,
iluminatul se activează automat. Senzorii dotați cu un senzor de luminozitate integrat
monitorizează condițiile de lumină și sting lumina atunci când există suficientă lumină
naturală.

Alte informații
Spre produse:
GREEN WELLBEING
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MANAGEMENTUL TEMPERATURII ȘI CALITĂȚII
AERULUI*

TERMOSTATE INTELIGENTE

O temperatură dorită, setată în prealabil, conform stilului de viață,
reduce semnificativ costurile pentru energie.

Soluție pentru
tablouri electrice

Soluție pentru
Sisteme centrale
Capete termostatate

Soluție pentru
Sisteme individuale
Prin termostate

Soluție pentru
Sisteme individuale
Prin capete termostatate

Termostat

Termostat

Capete termostatate

Prin scenarii programate, casa se încălzește numai dacă este necesar. Termostatul și temperatura casei
sunt comandate de la distanță prin aplicația Home + Control. O posibilitate simplă de a avea mereu sub
control consumul sistemelor de încălzire.
Atât produsele Netatmo, cât și Smarther cu Netatmo sunt complet compatibile cu platformele de la Googe
Home, Apple Home-Kit și Amazon.

works with

Hey Google

*Încălzirea inteligentă poate atinge, în cazul unei ajustări a centralei de doar 1° C, o reducere medie a consumului de energie de 7 %
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Soluții inteligente de economisire a energiei, fără
a renunța la confort
Activarea funcției Boost pentru a atinge mai rapid
temperatura dorită, în caz de nevoie.
Optimizarea consumului de energie, setând fiecare
încăpere la temperatura sa ideală (19° dormitor, 21°
cameră de zi, 23° baie).
Datorită proiectării pe încăperi, temperatura casei
se poate regla pentru anumite perioade ale zilei.

Calitatea aerului pe care-l inspirăm este foarte importantă pentru starea
noastră de bine. Dacă încăperea trebuie aerisită pentru a garanta un
ambient sănătos, pe smartphone se va semnala o avertizare.

Avertizare cu privire la aerisire

Îmbunătățirea fără efort a calității aerului de acasă
Presiunea
aerului

Umiditate

Temperatură

Calitatea
aerului

Vreme

Stația meteo inteligentă Netatmo avertizează atunci când poluarea aerului
din camere crește și trebuie aerisit. Toate rezultatele măsurării pot fi
accesate oricând de pe smartphone.

Nivel de
zgomot

Sâmbăta și duminica toate
încăperile se aerisesc mai
puțin

Se recomandă ca zilnic să se
aerisească de 3-4 ori timp de
10-15 minute

GREEN WELLBEING
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GREEN'UP

MANAGEMENTUL STAȚIILOR DE ÎNCĂRCARE A
VEHICULELOR ELECTRICE (EV)*
Trecerea la mobilitatea electrică va avea un efect incomparabil
asupra stării de bine a planetei noastre. Legrand pune la dispoziție
infrastructura necesară pentru încărcarea confortabilă a vehiculelor
la momente potrivite.
Cu Green'Up, Legrand prezintă stații de încărcare pentru vehicule electrice și vehicule hibride Plug-In,
adecvate, atât pentru casele individuale, cât și pentru apartamente rezidențiale, dar și pentru centrele
comerciale.
Sistemul de prize patentat oferă randament maxim cu durate de încărcare reduse, prin curent de încărcare
de maximum 16 A și stații de încărcare cu un randament de 3,7 până la 22 KW, în funcție de variantă, în
modul 2 sau modul 3.
Stațiile de încărcare Green’Up pot fi deservite în mod intuitiv cu aplicația EV Charge (disponibilă în Google
Play sau App Store) și Bluetooth.

*Trecerea la mobilitatea electrică reduce în medie cu 1 tonă emisiile de CO2 pe an.
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Pentru zone comerciale cu acces public
Alege dintre priza Green'Up Soliroc IK10 sau stația de
încărcare Green'Up Premium IK10, ca soluții robuste
pentru locațiile expuse. Ambele produse sunt potrivite
pentru utilizare în parcări (ale firmelor) și parcările
subterane.

Green'Up Soliroc
Priză IK 10

Green'Up Premium
Stație de încărcare
IK 10

Pentru locuințe individuale

Green'Up Premium
DC

Green'Up
Priză Plexo

Ca soluție de încărcare pentru acasă, Legrand oferă,
pe de-o parte, priza Green’Up Plexo pentru vehicule
electrice și biciclete electrice, care se poate utiliza
ca priză de contact de protecție uzuală. Pe de altă
parte, stația de încărcare Green’Up Premium asigură
încărcarea vehiculelor electrice în modul 2 sau 3, care
se poate comanda de la distanță.
Vehiculele înregistrează infrastructura sigură Green’Up
și selectează randamentul maxim care se poate furniza
prin priză. Acest lucru asigură durate de încărcare mai
scurte.

Alte informații
Spre produse:
GREEN WELLBEING
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CONECTEAZĂ-ȚI LOCUINȚA
CU LEGRAND
MONITORIZAREA
CONSUMULUI

BUN VENIT

SIGURANȚĂ

CONFORT
VREME ȘI CLIMĂ

COMANDĂ
FLEXIBILITATE

 linkedin
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legrand.ro

PENTRU LEGRAND, CSR ESTE MAI MULT
DECÂT UN ANGAJAMENT VOLUNTAR –
CONSTITUIE MISIUNEA PENTRU UN VIITOR
CURAT

Corporate Social Responsibility, cunoscută în general ca CSR este contribuția companiilor la o dezvoltare
sustenabilă. Este un concept prin care companiile integrează nevoile sociale și ecologice în activitățile și
interacțiunile lor zilnice. Cu alte cuvinte, integrarea dezvoltării sustenabile în tranzacțiile companiei.
Legrand tratează cu importanță și simț de răspundere acest aspect de ani de zile. Compania mizează pe trei
domenii principale, pentru a-și atinge obiectivele anuale:
Răspundere pentru societate
Omul este în centrul atenției companiei. În calitate de angajator, Legrand își promovează angajații
și investește în aceștia. În plus, în calitate de partener implicat social, Legrand permite accesul la
furnizarea de energie și dezvoltă soluții inovatoare pentru promovarea independenței.
Management
Comportamentul etic, inovația, grija față de clienți și optimizarea resurselor constituie valorile pe care
grupul Legrand și le asumă în toate activitățile sale, în scopul asigurării unei creșteri sustenabile.
Obiectivul este de a introduce această abordare de dezvoltare sustenabilă la clienți și furnizori.
Mediu
Prin semnarea planului Global-Compact în anul 2006, s-a stabilit o prioritate mai înaltă pentru
protecția mediului. Pentru toate locațiile sale industriale, Legrand oferă managementului mediului
designul eco pentru o compatibilitate de mediu maximă a tuturor produselor sale, iar soluțiilor care
ajută la economisirea energiei îi acordă o atenție sporită.
În atenția grupului stă și tema reducerea CO2. Reducerea consumului
de energie și, astfel, reducerea emisiilor CO2 contribuie semnificativ
la combaterea schimbării climatice. Legrand depune eforturi pentru
a oferi soluții pentru toate domeniile vieții, pentru a contribui la
protecția mediului.
Atât în sectorul de construcții privat, cât și în cel industrial, cu ajutorul
produselor Legrand se pot reduce semnificativ emisiile de CO2, ceea
ce duce la un viitor mai ecologic. Aspectul schimbării climatului
determină gândirea și acțiunile întregii companii în scopul unui viitor
mai sustenabil.

GREEN WELLBEING
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