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ДДС

С умния термостат Netatmo и приложенията Energy или Home + Control може ежедневно да пестите 

електроенергия без да правите компромис с комфорта.

Може да се управлява от място, от разстояние или гласово

(чрез гласов асистент). Съвместим е с приложението Home + Control, ако вече има инсталиран Legrand стартов 

пакет;

Изисква Wi-Fi рутер и интернет достъп Управление:

- от разстояние чрез приложението Netatmo Energy и Home +Control by Legrand (необходима е версия поне iOS 9.0 

за iPhone, iPad, iPod; Android 5.0)

- гласово управление чрез Apple Siri, Amazon Alexa или Google Assistant Работи с всички видове битови котли (на 

дърва, пелети, газ и с термопомпи, съвместим с повечето видове котли.

По дизайн на Starck; Монохромен дисплей за по-добра четимост Функции:

- самообучителна функция: термостатът взема впредвид външната, вътрешната температура и поведението на 

жилището, за да ви гарантира желаната от вас температура

- спестявате повече с предварително зададени графици за отопление и режимите „Продължително отсъствие“ и 

„Предпазване от замръзване“. С режим „Продължително отсъствие“ гарантирате поддържане на постоянна 

температура у дома, ако отсъствате за по-дълго време. В режим

„Предпазване от замръзване“ системата е изключена, но следи околната температура и при падане под 

определена граница включва отоплението.

- възможност за преглеждане на историята и персонализираните ви отчети в приложението Energy, с цел 

проследяване и оптимизиране на консумацията. Може да се използва заедно с допълнителните свързани 

радиаторни вентили Обхват до 100 m (868 MHz)

Температура на измерване: 0 ° C до 50 ° C, точност ± 0,1 ° C Температурен диапазон, задаван от клиента: 5 ° C до 

30 ° C с регулиране ± 0,5 ° C

Съвместим с: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz)

Сигурност: Open / WEP / WPA / WPA-2 personal (TKIP и AES) Размери на термостата: 83 x 83 x 22 mm (дълбочина 46 

мм с рамката за монтаж на стена)

Размери на релето: 24 x 83 x 83 mm 

NTH-PRO 355,00 

За централно и локално (1 котел за множество апартаменти) топлоснабдяване, може да замени съществуващите 

термостати или механични термоглави. Съвместим с 90% от радиаторите на пазара благодарение на 6-те 

адаптора включени в опаковката. Термоглавите могат да бъдат монтирани хоризонтално или вертикално. 

Непрекъснато измерва температурата чрез 2 вградени сензора. Позволява управление на потока на горещата 

вода и прецизна настройка на температурата

Функции:

- затопляте дома си до желаната температура; възможност за създаване на графици, отопление стая по стая

- спестявате повече с режимите „Отворен прозорец“,

„Продължително отсъствие“ и „Предпазване от замръзване“. С режим

„Продължително отсъствие“ гарантирате поддържане на постоянна температура у дома, ако отсъствате за по-

дълго време. В режим

„Предпазване от замръзване“ системата е изключена, но следи околната температура и при падане под 

определена граница включва отоплението.

- настройка на радиаторните вентили през вашия смартфон или ръчно Ако е необходимо, може да се управлява 

ръчно.

Температура на измерване: 0 ° C до 50 ° C / ± 0,5 ° C Температурен диапазон, задаван от клиента: 5 ° C до 30 ° C с 

регулиране ± 0,5 ° C

Размери на клапана: Ø 58 mm, дълбочина 80 mm (с адаптор) Размери на релето: 24 x 83 x 83 mm

NVP-PRO 366,66 

Работи само с умния термостат Cat.No NTH-PRO и стартовия пакет умни термоглави Cat.No NVP-PRO

Може да замени съществуващите термостати или механични термоглави. Възможност за задаване на 

температура на всяка стая по отделно и независимо.

Съвместим с 90% от радиаторите на пазара благодарение на 6-те адаптора включени в опаковката

Термоглавите могат да бъдат монтирани хоризонтално или вертикално Непрекъснато измерва температурата 

чрез 2 вградени сензора Позволява управление на потока на горещата вода и прецизна настройка на 

температурата

Идентични характеристики и функции с тези на свързаните радиаторни вентили от стартовия пакет

Температура на измерване: 0 ° C до 50 ° C / ± 0,5 ° C

Температурен диапазон, задаван от клиента: 5 ° C до 30 ° C с регулиране ± 0,5 ° C Умните теромоглави са свързани 

към Wi-Fi рутера в дома чрез безжичен gateway с реле Размери: Ø 58 мм, дълбочина 80 мм (с адаптор

NAV-PRO 155,00 

УМЕН ТЕРМОСТАТ NETATMO

СТАРТОВ ПАКЕТ УМНИ ТЕРМОГЛАВИ

ДОПЪЛНИТЕЛНА УМНА ТЕРМОГЛАВА
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Работи с приложението Netatmo Security, някои функции са съвместим с приложението на Legrand Classe300X 

Door Entry. За да изтеглите и конфигурирате приложенията Netatmo Security и Classe300X Door Entry, ви трябва 

смартфон или таблет с версии поне OS 10 или Android 5.0. Без

абонамент или потребителски такси, безплатни актуализации. Има вградена 8 GB микро SD карта за локално 

съхранение на данни (поддържа до 32

GB). Възможно е използването на допълнително място за съхранение чрез Dropbox акаунт или личен FTP. 

Съвместим с Apple Homekit, Google Assistant (гласов контрол и свързани сценарии).

Изпраща известие в реално време на смартфона, ако в дома има нарушител благодарение на функцията лицево 

разпознаване. Разпознаване

на непознати, вашите близки и животни. Сигналите могат да бъдат персонализирани в настройките на 

приложението Netatmo Security. Гарантира личната неприкосновеност с опцията деактивиране видео запис на 

вашите близки. 1080p full HD камера, Infrared. Ъгъл на видимост: 130 ° Връзка: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz) или RJ 

45 с 10/100; Mbps Ethernet порт, Размери: 45 х 45 х 155 мм

Опаковката съдържа:

- 1 домашна камера в цвят алуминий/злато

- 1 8 GB микро SD карта (вградена в камерата)

- 1 USB кабел

- 1 основен адаптор +щепсели

NSC-PRO 385,00 

Изпраща известие в реално време на смартфона в случай на нарушител в дома ви. Разпознаване на хора, животни 

и превозни средства Вградена

интелигентна система за осветление със сензор за движение. Известията могат да бъдат персонализирани в 

настройките на приложението Netatmo Security. Може да зададете само определени зони, за които да получавате 

сигнали. Устойчивост на атмосферни влияния: IPX6 UV защита. Лесна инсталация на мястото на външно 

осветление; 1080p full HD камера с инфрачервено нощно виждане до 15 m; Ъгъл на видимост: 100 °. С вграден 

12W LED прожектор; Връзка: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz), Размери: 50 x 110 x 200 mm

Опаковката съдържа:

- 1 външна камера в цвят алуминий/черно

- 1 8 GB микро SD карта (вградена в камерата)

- 1 комплект за монтаж (скоба за монтаж, шестограм и винтове)

- 1 защитен капак

NOC-PRO 560,00 

В случай на дим: алармени сигнали и известия в реално време се изпращат до смартфона. С вграден оптичен 

(фотоелектричен) сензор за дим и LED индикатор, който информира потребителите за състоянието на 

устройството; 85 dB аларма

Средно покритие: 50 м²

Редовни тестове за самопроверка:

- състояние на дeтектора за дим

- състояние на батерията

- състояние на Wi-Fi връзка

Възможно е да стартирате алармен тест и да деактивирате алармата от смартфон или от самия продукт. Открива 

дим и задейства алармата, дори ако Wi-Fi връзката не е конфигурирана (Wi-Fi връзка е необходима за получаване 

на известия на смартфон чрез приложението Netatmo Security) Възможност за програмиране на месечни, 

шестмесечни или годишни отчети на тестовете за самопроверка в приложението. Изпраща известие за изтощена 

батерия; 2 x CR17450 - 3 V вградени батерии, без възможност за смяна, 10 г. живот на батерията.

Свързване: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz) - Open / WEP / WPA / WPA-A personal; Bluetooth Low Energy (BLE)

За да изтеглите и конфигурирате приложението Netatmo Security, ви трябва смартфон или таблет с версии поне OS 

10 или Android 5.0. 5.0 минимум с Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE) технология; Съвместимост с Apple HomeKit 

Монтаж на тавана с винтове; Само за вътрешна употреба.

Работна температура: от -10 ° C до 65 ° C Температура на съхранение: - 20 ° C до 45 ° C Размери: Ø 115 мм, 

дълбочина 44 мм

Тегло: 218гр

NSA-PRO-EU 210,00 

Датчик, който засича и реагира на вибрация, движение и отворено/ затворено положение на врата и/или 

прозорец.

Необходима е предварителна инсталация на умна домашна камера Netatmo. Може да се инсталират до 12 

датчика на една камера. Безжична връзка между камерата и датчиците.

Изпраща известие на смартфон в случай на опит за влизане с взлом. Инсталират се по избор на врата и / или 

прозорец.

DTG-PRO 210,00 

УМНИ КАМЕРИ NETATMO

FULL HD ДОМАШНА УМНА КАМЕРА

УМНИ ДАТЧИЦИ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

УМЕН ДЕТЕКТОР ЗА ДИМ NETATMO

FULL HD  УМНА ВЪНШНА КАМЕРА
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Необходима е предварителна инсталация на умна домашна камера Netatmo, безжична връзка между камерата и 

сирената чрез Bluetooth Low Energy. Може да се монтира само 1 сирена на камера, инсталация на двата продукта 

в една и съща стая.

Умната вътрешна сирена има аларма 110 dB, която се активира в случай на нарушител.

Изпраща известие в реално време на смартфона, ако в дома има нарушител благодарение на функцията лицево 

разпознаване на домашната камера.

Предварително записани звуци за симулиране на присъствие.

NIS01-PRO 175,00 

Умен видеозвънец с вградена камера

2 мегапиксела; full HD видео; Висококачествен високоговорител и микрофон; Infrared LED нощно виждане

140 градуса зрително поле

Работна температура от -10 до +40, защита IP44 Видеозвънецът има функция за разпознаване на хора

Гарантирана защита на личните данни благодарение на локална, криптирана microSD карта с висока сигурност и 

на личния ви облак. Може да се инсталира на мястото на съществуващ звънец.

Достъп до всички функции без абонамент и без такси.

NDB-PRO 570,00 

Умна метеорологична станция с възможност за измерване на вътрешна (0 - 50 градуса) и външна температура (-40 

- +65 градуса), влажност, налягане, качеството на въздух, сила на звука (от 35 до 120 dB) Безжична връзка със 

смартфон, чрез инсталирано приложение.

Достъп до данни от метеорологичната станция в реално време чрез смартфон. Безжична връзка с други свързани 

умни устройства.

Достъп до история на данните за определен период от време и възможност за анализи чрез показани в 

приложението диаграми. Съхранение на информацията на облак, честота на запис на данните - на всеки 5 мин.

Възможност за персонализиране на сигнали и известия в случай, че замърсяването на закрито се е повишило.

NWS01-EC 355,00 

Ценовата листа е валидна от 01.05.2022г

Легранд България ЕООД си запазва правото на промени без предизвестие!

УМНА МЕТЕОСТАНЦИЯ

УМНА ВЪТРЕШНА СИРЕНА

УМЕН ВИДЕО ЗВЪНЕЦ
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