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LEGRAND,
Internationaal 
marktleider  
in elektrische 
apparatuur

De samenwerking 
met Netatmo, een 
Franse start-up 
gespecialiseerd  
in geconnecteerde  
producten voor de 
woning.
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DE SMARTPHONE  
BEDIENT STEEDS MEER  

APPARATEN IN DE WONING ...

... LEGRAND SPEELT HIEROP IN  
EN STELT EEN GAMMA VAN GECONNECTEERDE 

SCHAKELAARS EN STOPCONTACTEN VOOR.
Legrand tilt de innovatie naar een hoger niveau  

door zich met Netatmo te verbinden en de geconnecteerde woning 
 voor iedereen toegankelijk te maken.

Met de nieuwe collectie stopcontacten en schakelaars Valena Next  
with Netatmo kunt u uw verlichting, rolluiken en elektrische apparaten  

op afstand met uw smartphone of stem bedienen.
Ontdek nu de geconnecteerde woning van Legrand!

LEGRAND  
EN DE  
GECONNEC-
TEERDE 
WERELD
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De perfecte applicatie waar ik ook ben
“Ik vraag me niet langer af of ik vergeten ben om de lichten uit te doen of de 

rolluiken te sluiten. Met de applicatie Home + Control kan ik alles op afstand 
controleren en handelen als dat nodig is. Ideaal voor het simuleren van 

aanwezigheid tijdens een langdurige afwezigheid.”

Mijn woning communiceert met mij 
“Ik ontvang meldingen volgens mijn behoeften.  
Ik kan mijn verbruik volgen en word gewaarschuwd  
in geval van een anomalie.”

GEBRUIKS-
MOGELIJKHEDEN 
AFGESTEMD 
OP MIJN 
NIEUWE 
BEHOEFTEN
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Works withWorks with Works with

Ik controleer mijn schakelaars en stopcontacten  
via een draadloze bediening
“Ik plaats en verplaats mijn schakelaars waar ik wil:  
ik kan mijn kamers herinrichten en mijn bedieningen verplaatsen zoals 
ik dat wil. Als dat nodig is, voeg ik extra bedieningen toe.”

Ik bedien mijn lichten, elektrische apparaten  
en rolluiken met mijn stem
“De handen vol bij thuiskomst?  
Dankzij een spraakassistent van Apple, Google of Amazon hoeft u 
niet langer op een schakelaar te drukken om het licht aan te doen 
of de rolluiken te openen. Ook nuttig voor personen met een beperkte 
mobiliteit.”

Ik vertrek met een gerust hart 
en ik bespaar tijd

“Ik hoef mijn woning niet rond te lopen, met een enkele druk op 
mijn algemene draadloze bediening Vertrek/Aankomst.   

doe ik alle lichten uit en laat de rolluiken  
in mijn woning zakken als ik wegga.”
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Starterskit Losse producten

"In een enkele 
beweging 
breng ik mijn woning  
in ruststand."

"Ik maak van mijn 
installatie een 

geconnecteerde installatie  
en heb meteen een eerste  

geconnecteerde stopcontact." 
"Ik beheer  

mijn lichten." 
Algemene bediening
Vertrek/Aankomst

Gateway met  
stopcontact

Draadloze bediening
van verlichting  
en stopcontacten

Geconnecteerde  
schakelaar-dimmer

Ik connecteer
mijn woning 
met de starterskit

Valena Next™ with Netatmo  
is geschikt voor zowel nieuwbouw- 

woningen als bestaande installaties.  
Een moduleerbaar en evolutief systeem 

in functie van ieders behoeften.

MIJN WONING 
EENVOUDIG
GECONNECTEERD 
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Uitbreidingskit

2
Losse producten

"Ik waak over 
mijn elektrische 

apparaten." 

"Ik open  
en sluit mijn 

rolluiken." 
"Wanneer het bedtijd is,  
doof ik alle lichten en 
sluit ik alle rolluiken" 

Geconnecteerde  
schakelaar voor rolluik

Draadloze bediening  
Opstaan/Slapengaan

Ik maak mijn installatie compleet 
met de uitbreidingskit en losse producten

Draadloze bediening
van verlichting  
en stopcontacten

Geconnecteerd
stopcontact

Geconnecteerde  
schakelaar-dimmer

Ik beheer  
mijn geconnecteerde installatie ...

… met een product
dankzij een draadloze 

bediening of een schakelaar, 

… met een 
smartphone zowel 

thuis als buitenshuis,  

… en met mijn 
stem, dankzij een  

spraakassistent van Apple, 
Google of Amazon.



6

↘

→

→

→

MIJN  
GECONNECTEERDE
PRODUCTEN

PRODUCTEN  
MET 

BEDRADING

3 BASISKLEUREN 
VALENA NEXT

DE DRAADLOZE  
PRODUCTEN

DE  
STARTERSKIT

Dankzij de gateway  
met stopcontact,  

die met internet verbonden is via 
wifi, kan ik de schakelaars voor 

mijn verlichting en rolluiken, 
evenals de micromodules voor 

verlichting en stopcontacten 
Valena Next™ with Netatmo, 

thuis of buitenshuis met 
mijn smartphone of een 

spraakassistent bedienen. 
Dit praktische en esthetische 

stopcontact wordt als een 
traditionele stopcontact 

aangesloten en gebruikt.

Met de algemene draadloze  
bediening Vertrek/Aankomst  

kan ik via de app Home + Control  
persoonlijke op voorhand ingestelde 

scenario's toepassen.
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Alle kits en losse producten van  
Valena Next with Netatmo bestaan in 
aluminium, zwarte en witte afwerking.

De geconnecteerde 
micromodule voor 

verlichting kan op het 
plafond of op de wand 
worden bevestigd en 
kan met een draadloze 
bediening worden 
verbonden om een 
lichtpunt te creëren. 
De module is geschikt 
voor alle soorten lampen.

Met de 
geconnecteerde 

schakelaar-dimmer kan 
ik manueel of op afstand 
alle soorten klassieke en 
dimlampen, waaronder 
dimbare leds, van 5 tot 
300 W bedienen. 
De dimfunctie kan 
vanuit de app worden 
geactiveerd.

Met het geconnecteerd 
stopcontact van 16 A 

kan ik mijn verbruik op elk 
moment en mijn cumulatieve 
verbruik opvolgen, mijn 
elektrische (huishoud)
apparaten op afstand 
beheren en via de app worden 
gewaarschuwd in geval van 
een anomalie. Dankzij de 
beperkte afmetingen kan het 
stopcontact in een inbouwdoos 
van 40 mm diep worden 
geïnstalleerd.

Met de 
geconnecteerde 

schakelaar voor rolluiken  
kan ik elk rolluik 
met elektronisch of 
mechanisch eindblok in de 
woning rechtstreeks of op 
afstand bedienen.

Dankzij de 
draadloze bediening  

van verlichting en 
stopcontacten kan ik een 
bedieningspunt toevoegen 
zonder draad te trekken of de 
muren te beschadigen. Ik kan 
er mijn lichten, met name 
in een wisselschakeling, en 
geschakelde stopcontacten 
mee beheren. Doordat 
deze bediening extra vlak 
is kan ik haar gemakkelijk 
verplaatsen.

Met de draadloze 
bediening  

Opstaan/Slapengaan  
kan ik een persoonlijk 
scenario voor het slapengaan 
aanmaken, waarbij de lichten 
doven, bepaalde elektrische 
apparaten uitschakelen en 
de rolluiken naar beneden 
gaan.

Dankzij de 
draadloze 

bediening voor rolluiken 
kan ik een centrale 
bediening voor alle 
rolluiken aanmaken 
zonder een draad te 
trekken of muren te 
beschadigen. 

Extra vlakke draadloze 
bedieningen die in functie 
van de behoeften kunnen 
worden geïnstalleerd:  
ideaal om zonder 
muurbeschadiging en 
in een recordtijd een 
wisselschakelaar of 
geschakeld stopcontact aan 
te brengen.
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Available on the GET IT ON

 IK DOWNLOAD  
DE APP HOME + CONTROL
DE GATEWAY VERBINDT ZICH MET  
MIJN WIFI-NETWERK 
en brengt de communicatie tussen mijn 
smartphone en mijn geconnecteerde stopcontacten 
en schakelaars tot stand. Met de mogelijkheid om 
meerdere woningen te beheren, als dat nodig is.

De app Home + Control om mijn woning 
met mijn smartphone te beheren ...
... eenvoudig, praktisch en gratis voor het hele 
gezin op al mijn smartphones en tablets.

DE APP HOME + CONTROL,  
EEN EENVOUDIGE EN 
INTUÏTIEVE APPLICATIE
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Personnaliser le nom  
de chaque appareil  
et donner un nom  

à chacune des pièces  
de ma maison.

Personnaliser  
mes scènes de vie  
sur les commandes  

Départ/Arrivée 
et Lever/Coucher

IK PERSONALISEER MIJN INSTALLATIE ZOALS IK DAT WIL.

IK BEHEER MIJN WONING MET MIJN SMARTPHONE OP AFSTAND  
EN IN ALLE VEILIGHEID!

 Ik schakel mijn lichten, 
apparaten en rolluiken 
eenvoudigweg kamer per 
kamer in of uit. 

 Ik heb rechtstreeks 
toegang tot de scenario's 
Opstaan/Slapengaan en 
Vertrek/Aankomst. 

 Ik volg mijn verbruik  
op en word gewaarschuwd  
in geval van een anomalie. 

Controle van het huis
Zet de verlichting aan en uit  
in een kamer met één druk  

op de knop.

Volgende Volgende

Personaliseer 
de scenario's

met de schakelaars  
Vertrek/Aankomst 

en Opstaan/Slapengaan
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PURE ELEGANTIE
MET MODERNE LIJNEN

De strakke lijnen zorgen voor  
een sober en tijdloos design.

De verchroomde rand van de afdekplaat reflecteert  

de kleur en structuur van de muur en creëert zo  

een verrassende optische illusie.

De semi-transparantie van de  
gefumeerde rand van de afdekplaat 
zorgt voor een mooi contrast met de 

matte afdekplaat.



11

ZWART DONKER CHROOMGEFUMEERD

Naast de geconnecteerde oplossing van "Valena Next with Netatmo" bestaat er ook het klassieke 
standaard schakelmateriaal "Valena Next". Beiden kunnen perfect met mekaar gecombineerd worden 
maar is uiteraard niet noodzakelijk. Het gamma "Valena Next" biedt op zich functionele en innovatieve 
oplossingen voor de hedendaagse woning. Het eigentijds design van de 8 afwerkingen zorgt voor een 
strakke en moderne uitstraling.

WIT OPA AL CHROOM

ALUMINIUM CHROOMGEFUMEERD

ROSÉ GOUD

KOPER 
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DE 
INNOVATIEVE 
FUNCTIES

De dubbele USB-lader  
type A+C
Laad uw apparaten nog  
sneller op!

Deze USB-lader is uitgerust met  
2 USB-poorten: een USB type A-poort 
en een USB type C-poort.  
Nieuwe mobiele toestellen  
(smartphones) worden steeds vaker 
uitgerust met een type C – connector. 
Deze heeft naast de verhoogde 
laadsnelheid als voordeel dat deze 
compacter en omkeerbaar is.
Type A of Type C, je kan altijd opladen!

Vlak stopcontact met geïntegreerde USB-lader

Een combinatie van een esthetisch vlak stopcontact
 en een USB type C lader is de ideale oplossing bij uw 

renovatieproject. De USB-lader is namelijk geïntegreerd in het 
stopcontact waardoor bijkomend slijp-of kapwerk overbodig is. 

Een traditioneel stopcontact vervangen door een vlak trendy 
stopcontact met laadfunctie voor uw mobiele toestellen... 

 het kan.

Het vlakke stopcontact 230V
Weg met stofophoping!

Met het innovatieve vlakke stopcontact vermijd je dat stof
zich opstapelt in het rond gedeelte van het stopcontact. 
Esthetisch gezien oogt dit ook mooier daar het stopcontact mooi  
gelijkloopt met de afdekplaat. De werking is eenvoudig: als je  
een stekker in het stopcontact stopt, schuift het ronde gedeelte  
handig naar achteren en komt weer vlak met de afdekplaat als je de 
stekker uit het stopcontact verwijdert.



MEER INFORMATIE 
OP LEGRAND.BE

Vind alle informatie op legrand.be 
om "Valena Next with Netatmo" te installeren:
• de professionele tutorials
• de technische fiches
• instructies en gebruikershandleidingen
• veelgestelde vragen (FAQ's)
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www.legrand.be  •  www.conceptstore.be

CONCEPT STORE
Steenkoolkaai 10, 
1000 Brussel
T: +32 (0)2 719 54 81
F: +32 (0)2 719 54 80 
Open van dinsdag tot zaterdag

LEGRAND GROUP BELGIUM
Kouterveldstraat 9, 
1831 Diegem
T: +32 (0)2 719 17 11
F: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be

Bij Legrand Group maken we je leven graag een stuk 

eenvoudiger en functioneler. Daarom gaan we elke dag 

op zoek naar oplossingen op het vlak van domotica en 

stellen we het gerenommeerde design en de esthetische 

keuzemogelijkheden van ons schakelmateriaal volledig in 

functie van jouw ideeën en behoeften. Dat kan alleen door 

een constante stroom van inspiratie die we graag met je 

willen delen. Benieuwd? Bezoek onze Concept Store.




