
VALENA  LIFE
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ
ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ



ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
MET   MOΡΦΩNEI

Με την κομψότητα και τις εμπνευσμένες  
καινοτομίες της, η σειρά ValenaΤΜ Life 
σας προσκαλεί να φωτίσετε τη ζωή σας. 
Η φιλοσοφία της σειράς αντικατοπτρίζεται  
στην πεποίθηση ότι ένας διακόπτης μπορεί να 
μεταμορφώσει την καθημερινότητά σας.

ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ

D E S I G N

Η επιφάνεια στο πίσω μέρος του 
προϊόντος δίνει την αίσθηση ότι 
αιωρείται.

WHITE
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Προσθέστε δυναμικές πινελιές μαύρου και δημιουργήστε ένα τολμηρό αποτέλεσμα..

Dark Wood

Matt Black

Copper Style

Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ι ΣΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚ
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Graphite



3

Μοντέρνα και εκλεπτυσμένη, η απόχρωση αλουμινίου φλερτάρει με το βιομηχανικό σχεδιασμό.  
Το ακατέργαστο, μινιμαλιστικό στυλ του έχει τη μέγιστη οπτική επίδραση.

Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ι ΣΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΠΟΛΥΤ

Aluminium

Inox Style



Pearl

Ivory

White

White Chrome

Απλό. Διακριτικό. Αποχρώσεις που θα ενσωματωθούν αρμονικά στη διακόσμηση του χώρου 
σας. Διαχρονικά κλασικό πέρα από τις εφήμερες τάσεις της μόδας.

Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ι ΣΚΛΑΣΙΚΟ
ΔΙ   ΧΡΟΝΙΚ
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Τα φωτεινά χρώματα αλλά και οι φυσικές αποχρώσεις φωτίζουν το χώρο σας και του δίνουν 
έναν ανάλαφρο χαρακτήρα. 

Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ι ΣΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ
ΤΟΛΜΗΡ

Terracotta

Adria

Light WoodLime

Ivory
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ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ

Θέλετε μια ατμόσφαιρα 

χαλαρωτική ή γεμάτη ζωντάνια 

όπως και η ημέρα σας; 

Δημιουργήστε την κατάλληλη  

για κάθε στιγμή

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΤΟΣ
Προσαρμόστε με ένα απλό άγγιγμα 
την ένταση του φωτισμού ανάλογα 
με τη διάθεσή σας

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ
Απολαύστε την ελευθερία να ελέγχετε τη 
θερμοκρασία σε κάθε δωμάτιο

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ
Αποθηκεύστε τις προτιμήσεις φωτισμού και 
ατμόσφαιρας του χώρου σας σε τέσσερα 
ρυθμιζόμενα σενάρια και διαχειριστείτε τα  
από το smartphone ή το tablet σας

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ
Δυναμώστε ή χαμηλώστε τα φώτα και 
φτιάξτε την ατμόσφαιρα που επιθυμείτε
κάθε στιγμή της ημέρας
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ΠΛΑΝΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ

Φερθείτε με σεβασμό στον 

πλανήτη μας. Περιορίστε την 

κατανάλωση ενέργειας και 

συμμετέχετε ενεργά 

σε ένα καλύτερο αύριο

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ
Υπερβολικό ή ανεπαρκές φυσικό φως; 
Κατεβάστε και ανεβάστε τα ρολά χωρίς 
κανένα κόπο με το πάτημα ενός διακόπτη

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ένα σας βήμα... και ανάβει το φως! Με τους 
ανιχνευτές κίνησης εξοικονομείτε ενέργεια  
και εξασφαλίζετε άνεση και ασφάλεια

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΦΙΞΗΣ
Φεύγετε από το σπίτι; Σιγουρευτείτε ότι σβήσατε 
τα φώτα, κατεβάσατε τα ρολά και κλείσατε τις 
συσκευές με μία κίνηση

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Άνεση με την επιλογή της κατάλληλης 
θερμοκρασίας και εξοικονόμηση ενέργειας  
για το περιβάλλον
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΦ   ΛΕΣ

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ

Απαλλαχτείτε από το άγχος 

και προστατέψτε το σπίτι 

και την οικογένειά σας

με προϊόντα που προσφέρουν 

αυξημένη ασφάλεια

ΠΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Ανησυχείτε για τα περιπλανώμενα δαχτυλάκια; 
Τοποθετήστε πρίζες που δεν θέτουν σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των παιδιών σας

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μην πανικοβάλλεστε σε περίπτωση διακοπής του 
ρεύματος: το φωτιστικό ασφαλείας ανάβει και 
μπορεί να λειτουργήσει ως φακός

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
Ο ανιχνευτής ενεργοποιείται με την κίνησή σας 
και φωτίζει τα σκοτεινά μέρη για να βλέπετε 
πάντα πού πηγαίνετε

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ IP 44
Προσαρμόζεται σε όλους τους μηχανισμούς 
και προσφέρει αποτελεσματική προστασία
από την υγρασία
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ΔΙΠΛΗ ΠΡΙΖΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB TΥΠΟΥ Α+C
Φόρτιση με USB A ή USB C;  
Γιατί να χρειάζεται να επιλέξετε; Φορτίστε τις 
συσκευές σας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 
ακόμα και ταυτόχρονα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙ   ΛΛΕΙΠΤΗ

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ

Φορτίστε εύκολα με όποιο 

τρόπο θέλετε τις φορητές 

συσκευές σας με λύσεις 

φόρτισης USB, ενσύρματες  

και ασύρματες

ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ + USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ TYΠΟΥ C
Χαμηλή μπαταρία;
Φορτίστε γρήγορα τις κινητές σας συσκευές 
(smartphone, tablet) και ταυτόχρονα συνδέστε στην 
πρίζα σούκο όποια ηλεκτρική συσκευή θέλετε.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
Η φόρτιση του κινητού σας δεν ήταν ποτέ πιο 
εύκολη! Τοποθετήστε το smartphone σας 
στην ασύρματη βάση και η φόρτιση θα 
ξεκινήσει αυτόματα. Επιπλέον, χάρη στην 
ενσωματωμένη θύρα USB Τύπου A, μπορείτε 
να φορτίζετε ταυτόχρονα το tablet σας ή άλλη 
κινητή συσκευή.
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ΠΡΙΖΑ RJ 11 + RJ 45
Η σύνδεση τηλεφώνου και πληροφορικής 
γίνεται διακριτική καθώς συνδυάζονται οι 
δύο λειτουργίες σε ένα μηχανισμό

ΠΡΙΖΑ HDMI
Η υψηλή ποιότητα σύνδεσης μεταξύ όλων 
των συσκευών σας εξασφαλίζει εξαιρετική 
πιστότητα εικόνας και ήχου

ΠΡΙΖΑ TV-R-SAT
 Συνδέστε την τηλεόραση σας στην πρίζα 
και συνδεθείτε δορυφορικά με όλο τον 
κόσμο

ΚΟΣΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ

Η σειρά ValenaTM Life φέρνει 

στην άκρη των δακτύλων σας 

τη ροή πληροφοριών και τη 

ψυχαγωγία. 

Η δυνατότητα σύνδεσης 

ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη!

ΠΡΙΖΑ RJ 45 + TV
Συνδέστε την τηλεόραση και μία επιπλέον 
συσκευή (κονσόλα παιχνιδιών, multimedia 
server, κ.λπ.) σε ένα μόνο μηχανισμό



Με τη σειρά συνδεδεμένων διακοπτών και πριζών ValenaTM Life with Netatmo μπορείτε  
να ελέγχετε το σπίτι σας από το διακόπτη, το smartphone και με φωνητικές εντολές.

Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ

ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Κ   ΝΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Σ   Σ ΕΞΥΠΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HOME + CONTROL 
Η δωρεάν εφαρμογή HOME + CONTROL 
σας επιτρέπει να ελέγχετε το σπίτι σας 
μέσω του smartphone σας απ’ όπου κι 
αν βρίσκεστε. Κατεβάστε την από τα

Η εφαρμογή διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Απαραίτητο για κάθε συνδεδεμένη εγκατάσταση. Συνδέεται με  
το router του σπιτιού και επικοινωνεί ασύρματα με τα υπόλοιπα 
smart προϊόντα της εγκατάστασης

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΛΕΓΧΕΤΕ
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HOME
SMART

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ

ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Έλεγχος με φωνητικές εντολές μέσω των 
προσωπικών φωνητικών βοηθών

Οι φωνητικοί βοηθοί λειτουργούν μόνο στην αγγλική γλώσσα

Με την τοποθέτηση συνδεδεμένων διακοπτών 
και πριζών ValenaTM Life with Netatmo μπορείτε 
να ελέγχετε τις παρακάτω λειτουργίες:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
 Φωτισμός
 Ρολά
 Πρίζες
 Δημιουργία σεναρίων
 Παρακολούθηση καταναλώσεων

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ
Με ένα άγγιγμα στο διακόπτη ελέγχετε ένα, μία 
ομάδα, ή το σύνολο των ρολών στο σπίτι σας

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Toν τοποθετείτε σε όποιο σημείο του σπιτιού  
θέλετε (και τον αλλάζετε θέση όποτε θέλετε)  
και ελέγχετε τα φώτα και τις πρίζες που επιθυμείτε

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
(ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ DIMMER)
Ελέγχετε και ρυθμίζετε το φωτισμό σας τοπικά 
από το διακόπτη, ή από απόσταση από το 
smartphone σας

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ/ΥΠΝΟΥ 
Ώρα για ύπνο; Κατεβάστε όλα τα ρολά  
και σβήστε τα φώτα με μία μόνο κίνηση
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Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ

Για να απολαμβάνετε μία 

ολοκληρωμένη εμπειρία  

Smart Home, μπορείτε να 

επεκτείνετε την εγκατάστασή 

σας με συμπληρωματικά smart 

προϊόντα Legrand 

HOME
SMART

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Μετρήστε την κατανάλωση ενέργειας, 
ελέγξτε από απόσταση τις ηλεκτρικές σας 
συσκευές και ειδοποιηθείτε στο smartphone 
σας σε περίπτωση προβλήματος

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ
Τοποθετείται στον ηλεκτρικό πίνακα για να 
προγραμματίζετε και να ελέγχετε το θερμοσίφωνο 
και από το smartphone σας 

ΦΟΡΗΤΗ ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Θέλετε να μπορείτε να επιλέγετε ποια 
συσκευή θα ελέγχετε και πού; Τοποθετήστε 
τη φορητή πρίζα ρεύματος στη συμβατική 
πρίζα που επιθυμείτε και μετατρέψτε την σε 
smart.

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ SMARTHER WITH NETATMO
Διαχειριστείτε την θέρμανση του σπιτιού σας
από τον θερμοστάτη ή το smartphone σας 
ακόμα κι αν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι 
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ
ΚΛΑΣΙΚΟ

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

WHITE IVORY IVORY-GOLD

MATT BLACK

WHITE-CHROME PEARL

COPPER STYLE LIGHT WOOD DARK WOOD GRAPHITE

ΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



ΤΟΛΜΗΡΑ
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ

ΑΠΟΛΥΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ALUMINIUM INOX STYLE

LIMETERRACOTTA ADRIA



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι INNOVAL:

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 422 567

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)
6970616852 (από Viber/WhatsApp)

helliniki.legrand@legrand.com
www.legrand.gr
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