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En uppkopplad installation består 
av trådbundna produkter som ska 
installeras som en nyinstallation eller 
som ersättning av befintliga 
strömbrytare och eluttag. Trådlösa 
strömbrytare kopplas ihop med 
trådbundna produkter som visas i 
denna tabell.

Uppkopplat 
eluttag med 

gateway

Uppkopplad 
micromodul för 

belysning

Uppkopplat 
eluttag 16 A

Uppkopplad 
strömbrytare för 

jalusi

Uppkopplad 
strömbrytare 

med 
dimmerfunktion

TRÅDBUNDNA PRODUKTER

TRÅDLÖSA 
STRÖMBRYTARE

Trådlös 
strömbrytare for 
jalusi

Trådlös 
strömbrytare 
hemma/borta

Trådlös 
strömbrytare 
vakna/sova

Trådlös 
strömbytare 

Alla produkter kommunicerar med varandra med hjälp av Zigbee-radio 
(2,4 GHz våglängd). Fördel: ett dynamiskt trådlöst nätverk!

PRODUKTER I DEN 
UPPKOPPLADE 

INSTALLATIONEN
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Trådlös 
strömbrytare 
hemma/borta 

Uppkopplad 
strömbrytare med 
dimmerfunktion

UPPKOPPLAT 
TILLÄGGSPAKET

•  Ett uppkopplat eluttag 16 A
•  En trådlös strömbrytare
•  En uppkopplad 

strömbrytare med 
dimmerfunktion

STARTPAKET FÖR EN  
UPPKOPPLAD INSTALLATION
• Ett uppkopplat eluttag med gateway
• En trådlös strömbrytare hemma/

borta

Trådlös 
strömbrytare 
vakna/sova

Uppkopplad 
strömbrytare för 
jalusi

Trådlös 
strömbrytare

Uppkopplat 
eluttag 16 A

Trådlös 
strömbrytare för 
jalusi

Uppkopplad 
micromodul för 
belysning

UPPKOPPLADE PAKET

TRÅDBUNDNA 
PRODUKTER

TRÅDLÖSA 
STRÖMBRYTARE

TRÅDBUNDNA PRODUKTER

STARTA INSTALLATIONEN1

UTÖKA INSTALLATIONEN2

OCH/
ELLER

+

Valena™ Life  with NETATMO 3



UPPKOPPLAT  
ELUTTAG 16 A MED GATEWAY
Installera gatewayen nära en internet router för 
att optimera wifi-signalmottagningen. Gatewayen 
kommunicerar sedan med övriga delar av installationen via 
Zigbee-radio.

Bara en gateway per bostad behövs 

Kan kontrollera upp till 100 trådbundna och trådlösa 
produkter.

Installeras i en 1-facks dosa som är minst 40 mm djup.

Klor ingår.

Kan ersätta ett befintligt eluttag: samma ledningar, samma 
dosa. 

Det uppkopplade eluttaget kan mäta den omedelbara 
elförbrukningen

Gateway för 
kommunikation mellan 
router och trådbundna 
produkter i 
installationen

TRÅDLÖS STRÖMBRYTARE HEMMA/
BORTA
Extra tunn, fastsätts på väggen med medföljande 
självhäftande remsor. Den kan lätt flyttas. Kan även 
skruvas fast i en dosa med infällt montage.

Installeras nära entrédörren för att styra hemma/
borta scenarier som omfattar lampor, jalusier och 
eluttag.

Säljs i startpaketet och individuellt, kan läggas till 
om huset har mer än en entrédörr. De anpassade 
scenarier ska vara identiska på alla 
huvudströmbrytare.

Scenarier ska konfigureras i Home + Control-appen. 
CR 2032 - 3 V knappbatteri medföljer. Livslängd i 
viloläge: ca. 8 år.

STARTPAKET FÖR 
EN UPPKOPPLAD 
INSTALLATION

(1) Brytare på uppkopplade eluttag som tidigare har 
stängts av (lampa, TV osv.) förblir av. Vissa uttag förblir på 
permanent (frys, router, etc. 

Alla produkter kommunicerar med varandra med hjälp av Zigbee-radio 
(2,4 GHz våglängd). Fördel: ett dynamiskt trådlöst nätverk!

Unik installationskod  
som sitter på produkten  
för att kunna använda  
Apple HomeKit-appen

LED-indikator för 
installation och 
strömindikator (kan 
aktiveras i  
Home + Control-appen)

Uppkopplat eluttag 16 A 
med inbyggt skydd vid 
överbelastning på mer  
än 16 A

Monterad i en  
1-facks dosa med minst 
40 mm djup

Hemmascenario som  kan 
konfigureras i Home + 
Control-appen.
Som Standard; sätter på  
eluttagen(1)

LED-indikator  
för installation. Indikerar 
även för låg 
batteriladdning  
(blinkar rött)

Borta-scenario som  
kan konfigureras i Home 
+ Control-appen.
Som standard: stänger av 
alla lampor och stänger 
jalusierna

KOMPONENTER 
I DEN 

UPPKOPPLANDE 
INSTALLATIONEN

Wi-Fi

ROUTER
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UPPKOPPLAD STRÖMBRYTARE 
MED DIMMERFUNKTION
Ska installeras i en 1-facks dosa som är minst 40 mm 
djup. Klor medföljer.

Kan ersätta en befintlig brytare:  
samma ledningar, samma dosa. Inget behov av 
neutralledare.

Kontrollerar alla typer av konventionella glödlampor, 
LED, halogen och kompakt lysrör. Från 5 till 300 W

Vid användning av LED-lampor, max 50W och 5 
lampor. Ska vara dimbara.

Dimmerfunktionen kan aktiveras från Home + Control-
appen.

Levereras med ett motstånd som ska anslutas så nära 
en lampa som möjligt. Detta är viktigt för att 
säkerställa optimal belysning, speciellt för dimring, 
oavsett vilken typ av lampa som är kopplad. 

Avstängning: snabb 
knapptryckning. 
Mindskad dimring: 
tryck och håll ner tills 
önskad nivå nås, då 
släpps knappen.

UPPKOPPLAD MICROMODUL FÖR 
BELYSNING
Ska installeras direkt på ljuskällan.

Används för att tillhandahålla uppkopplad 
belysning.

Styrs av en eller flera trådlösa strömbrytare och/
eller en återfjädrande strömbrytare. Då ersätter de 
en traditionella strömbrytare. 

För alla typer av ljuskällor upp till 300 W: 
LED, halogen, lysrör.

TRÅDBUNDNA 
PRODUKTER

Valena™ Life  with NETATMO 5

Belyst brytare som 
tillval: LED kan aktiveras 
från Home + Control-
appen

100 % belysning: snabbt 
tryck.
Ökad dimring: tryck och 
håll ner tills önskad nivå 
nås, då släpps knappen

Motstånd för att 
säkerställa optimal drift 
av dimbara lampor.  
Bara en räcker 
för alla lampor på 
samma belysningskrets

LED-indikator för 
installation

Mått  
(med fästanordningar): 
52 x 40 x 20 mm
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PRODUKTER I DEN 
UPPKOPPLADE 

INSTALLATIONEN

UPPKOPPLAT ELUTTAG 16 A
Ska installeras i en 1-facks dosa som är minst 40 mm 
djup.  
Klor ingår.

Kan ersätta ett befintligt eluttag: 
samma ledningar, samma dosa. 

Det uppkopplade eluttaget kan mäta den omedelbara 
och totala förbrukningen. Den är kompatibel 
med alla elektriska apparater.

Inbyggt skydd vid överbelastning på mer än 16 A.

UPPKOPPLAD STRÖMBRYTARE FÖR 
JALUSI
Ska installeras i en 1-facks dosa som är minst 40 
mm djup. 
Klor ingår.

•  Höja eller sänka jalusin helt: 
tryck snabbt på brytaren

•  Justera jalusihöjden: 
håll nere och släpp sedan upp knappen

Alla produkter kommunicerar med varandra med hjälp av Zigbee-radio 
(2,4 GHz våglängd). Fördel: ett dynamiskt trådlöst nätverk!

TRÅDBUNDNA 
PRODUKTER

Upp

LED-indikator för 
installation.
Belyst indikator kan  
aktiveras från  
Home + Control-appen

LED-indikator 
för installation

Stopp

Ner

Kan ersätta en befintlig brytare: samma 
ledningar, samma dosa.

Kompatibel med alla trådbundna jalusimotorer 
med elektroniskt eller mekaniskt ändlägesstopp.
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TRÅDLÖS STRÖMBRYTARE; VAKNA/
SOVA
Extra tunn, fastsätts på väggen med medföljande 
självhäftande remsor. Det kan lätt flyttas. 
Kan skruvas fast i en dosa med infällt montage.

Används för att skapa scenarier som omfattar 
lampor, jalusier och eluttag vid de tider då familjen 
brukar vakna och somna. 

Scenarior ska konfigureras i Home + Control-
appen.

CR 2032 - 3 V knappbatteri medföljer. Livslängd i 
viloläge: ca. 8 år

TRÅDLÖS STRÖMBRYTARE FÖR 
JALUSI
Extra tunn, fastsatt på väggen med medföljande 
självhäftande remsor. Det kan lätt flyttas. 
Kan skruvas fast i en dosa med infällt montage.

Kontrollerar uppkopplade jalusiströmbrytare och 
kan centralisera styrningen av flera jalusier.

CR 2032 - 3 V knappbatteri medföljer.  Livslängd i 
viloläge: ca. 8 år • För att höja eller sänka jalusin helt: 

tryck snabbt på brytaren
•  Justera jalusihöjden: 

håll nere och släpp sedan knappen 
när önskad nivå nåtts

Väckningsscenario som 
kan  
ställas in i  
Home + Control appen. 
Standard: sätter på 
eluttagen(1)

LED-indikator för 
installation.  
Indikator för låg 
batteriladdning 
(snabba röda 
blinkningar)
Sova-scenario som kan 
konfigureras i Home + 
Control-appen.  
Som standard: stänger 
av alla lampor

(1) Brytare på uppkopplade eluttag som tidigare har stängts 
av (lampa, TV osv.) forblir av. Vissa uttag förblir på 
permanent (frys, router, osv.) 

TRÅDLÖSA 
STRÖMBRYTARE

TRÅDLÖS STRÖMBRYTARE
Extra tunn, fastsatt på väggen med medföljande 
självhäftande remsor. Det kan lätt flyttas. 
Kan skruvas fast på en dosa med infälld 
montering.
Kontrollerar uppkopplade strömbrytare med 
dimmeralternativ, uppkopplade micromoduler för 
belysning och uppkopplade  
eluttag.

CR 2032 - 3 V knappbatteri medföljer. Livslängd i 
viloläge: ca. 8 år

Avstängning: snabb 
knapptryckning 
Minskad dimring: tryck 
och håll ner tills önskad 
nivå nås, då släpps 
knappen

LED-indikator 
 för installation.  
Indikator för låg 
batteriladdning 

100 % belysning: snabb 
knapptryckning.
Ökad dimring: tryck och 
håll ner tills önskad nivå 
nås, då släpps knappen

Upp

Stopp

LED-indikator för 
installation.  
Indikator för låg 
batteriladdning (snabba 
röda blinkningar)

Ner



BARNKAMMARE

FÖRÄLDRARNAS
SOVRUM

BARNEKAMMARE

TIPS FÖR 
INSTALLATIONEN

RENOVERING 

NYINSTAL-
LATION

Uppkopplad 
micromodul 
för belysning

Uppkopplad 
micromodul 
för belysning

Trådlös  
strömbrytare

Befintliga 
trådbundna 
återfjädrande 
strömbrytare

Befintliga 
trådbundna
återfjädrande 
strömbrytare 

Trådlös 
strömbrytare

EXEMPEL PÅ HUR DU KAN KONTROLLERA EN 
LAMPA FRÅN FLERA STRÖMBRYTARE

EXEMPEL PÅ INSTALLATION AV TRAPPSTRÖMBRYTARE

LÖSNING 2Trådlös 
strömbrytare

Uppkopplad 
micromodul 

Trådlös  
strömbrytare

LÖSNING 1 Uppkopplad 
strömbrytare med 
dimmerfunktion

Trådlös  
strömbrytare
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BARNKAMMARE

FÖRÄLDRARNAS 
SOVRUM

BARNENS SOVRUM

ETT SMART HEM, MED ETT STYRT 
UPPKOPPLAT ELUTTAG UTAN ATT DRA NYA 
LEDNINGAR

STYRA ALLA JALUSIER FRÅN EN PLATS

Uppkopplat eluttag 
16 A

Uppkopplad 
strömbrytare 
för jalusi 

Uppkopplad 
strömbrytare 
för jalusi 

Centralisera alla jalusier 
i huset
Trådlös strömbrytare 
för jalusi

Trådlös  
strömbrytare

KÖKET
VARDAGSRUMMET

Centralisera jalusierna i 
vardagsrummet 
Trådlös strömbrytare 
för jalusi

Valena™ Life  with NETATMO 9
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FÖRÄLDRARNAS 
SOVRUM

VARDAGSRUMMET

BARNENS SOVRUM

VARDAGSRUMMET

FÖRÄLDRARNAS 
SOVRUM

Här följer några exempel på scenarier som kan skapas i 
Home + Control-appen och aktiveras med 
ett enda tryck.
De installerade trådbundna produkterna styr belysning, 
lampor, elektriska apparater och jalusier.

BARNENS SOVRUM

KÖKET

BADRUM

KORRIDOR

KÖKET

BADRUM

KORRIDOR

"HEMMA" SCENARIO
Trådlös huvudströmbrytare Hemma/Borta 
som är placerad vid ingångsdörren.
Genom att trycka överst på knappen 
aktiveras scenariot, som kan anpassas för att 
passa användarnas behov i Home + Control-
appen.

•  Stänger av alla tak- och 
vägglampor 

•  Stänger av alla golv- och 
bordslampor

•  Stänger jalusierna i 
vardagsrummet

•  Tänder lamporna i 
hallen 

•  Tänder lamporna 
och bordslampan i 
vardagsrummet

Uppkopplad 
strömbrytare 
med 
dimmerfunktion

Uppkopplad 
strömbrytare 
för jalusi 

Uppkopplat 
eluttag 16 A

EXEMPEL  
PÅ SCENARIER

"BORTA" SCENARIO
Trådlös huvudströmbrytare Hemma/Borta 
som är placerad  
vid ingångsdörren.
Genom att trycka längst ner på knappen 
aktiveras scenariot, som kan anpassas för 
att passa användarnas behov i Home + 
Control-appen.
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BARNENS SOVRUM

FÖRÄLDRARNAS 
SOVRUM

FÖRÄLDRARNAS 
SOVRUM

BARNENS SOVRUM

KÖKET VARDAGSRUMMET

BADRUM

KORRIDOR

KÖKET

BADRUM

KORRIDOR

SCENARIO "SOVA"
En trådlös strömbrytare Vakna/Sova finns i 
föräldrarnas sovrum. Genom att trycka 
längst ner på knappen aktiveras scenariot, 
som kan anpassas för att passa användarnas 
behov i Home + Control-appen.

SCENARIO "VAKNA"
En trådlös strömbrytare Vakna/Sova finns i 
föräldrarnas sovrum. Genom att trycka överst 
på knappen aktiveras scenariot, som kan 
anpassas för att passa användarnas behov i 
Home + Control-appen.

• Stänger av alla tak- och 
vägglampor 

• Stänger av alla golv- och 
taklampor

• Tänder lamporna i 
föräldrarnas sovrum

• Stänger alla jalusier

• Tänder lamporna i köket 
och badrummet 

•  Tänder bordslampa i 
vardagsrummet

•  Öppnar jalusierna i 
sovrummen

VARDAGSRUMMET



UPPKOPPLAT  
ELUTTAG MED GATEWAY
16 A - 230 V± - 3680 W max, 2.5 
mm2 ledningar

Ett motstånd är avgörande för att 
säkerställa optimal dimmerfunktion.  
Det räcker med en för alla lampor på 
belysningskretsen. Medföljer 
strömbrytaren.

Gatewayuttaget skall installeras nära 
routern där en stark och bra wi-fi-
signal säkerställs.

KOPPLINGSSCHEMAN

Wi-Fi

ROUTER

12 Valena™ Life  with NETATMO

UPPKOPPLAD STRÖMBRYTARE 
MED DIMMERFUNKTION
230V - 5W min, 300W max, utan neutralledare
1,5 mm2 ledningar. LED 5-50W max 5 lampor 



TRÅDLÖS STRÖMBRYTARE 
FÖR JALUSI
1 x 500 VA - För alla typer av jalusimotorer 
med elektroniskt eller mekaniskt 
ändlägesstopp
1.5 mm2 ledningar

UPPKOPPLAT ELUTTAG 16 A
16 A - 230 V± - 3680 W max, 
2,5 mm2 ledningar

UPPKOPPLAD MICROMODUL FÖR 
BELYSNING
230 V± - 300 W max. - För alla typer av 
ljuskällor upp till 300 W: LED, halogen, lysrör. 
1.5 mm2 ledningar

Valena™ Life  with NETATMO 13



STARTA INSTALLATIONEN 
OCH PARKOPPLING

SKAPA NÄTVERKET

Uppkopplat 
eluttag med 

gateway

Uppkopplat 
eluttag 16 A

Uppkopplad 
strömbrytare med  
dimmerfunktion

Uppkopplad 
strömbrytare 

för jalusi

Uppkopplad 
micromodul för 

belysning

1

2 3 Tryck snabbt mitt på 
huvudströmbrytaren för att aktivera 
den. LED-lampan blinkar grönt och 
slocknar sedan.
Lysdioden på Gatewayens 
eluttag slocknar också.

Ta bort skyddsfliken från  
batteriet för att förse den 
trådlösa huvudströmbrytaren 
Hemma/Borta med ström.

1-Flytta huvudströmbrytaren nära Gatewayens eluttag och 
tryck mitt på brytaren tills LED-lampan tänds snabbt med ett 
grönt sken.
2-Släpp taget. Lysdioden slocknar. 
3-LED-lampan på gatewayens eluttag 
byter till att lysa med ett fast grönt 
sken.

Lysdioderna på de andra 
trådbundna produkterna övergår 
en efter en till att lysa med ett fast 
grönt sken.

När du har installerat och anslutit de trådbundna produkterna,  sätt 
på strömmen igen. LED-lamporna på produkterna tänds med ett 
fast rött sken.

4

2 3

Nätverket är skapat.

1
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När du är klar med installationen lämnar du användarhandboken för 
startpaketet till din kund. Det är viktigt att den innehåller den unika 
koden som ska skannas för att man ska kunna använda Apple HomeKit-
appen. Lämna också handböckerna för alla installerade produkter.

2 Tryck snabbt på den trådlösa 
strömbrytaren du vill koppla 
samman för att aktivera den. LED-
lampan blinkar grönt och slocknar 
sedan.

PARKOPPLA TRÅDLÖSA STRÖMBRYTARE
1 När du skapat nätverket kan du koppla 

ihop trådlösa strömbrytare för att styra de 
uppkopplade strömbrytarna och eluttagen. 
Ta bort skyddsfliken från den  
trådlösa brytaren du vill parkoppla, gå sedan  
till steg 2, 3 och 4.
Upprepa samma procedur med 
varje strömbrytare.

3 Håll fingret tryckt på den övre eller nedre 
delen av den trådlösa strömbrytaren, knacka 
3 gånger på produkten du vill kontrollera.

4 1-LED-lamporna på båda produkterna blinkar 
snabbt (blått) och tänds sedan kort (lyser  fast 
blått i ca. 3 sekunder).
2-LED-lampan på den trådlösa brytaren slocknar, 
på den trådbundna produkten återgår den till 
att lysa grön.

Möjliga kombinationer 
av trådlösa brytare och 
trådbundna produkter: se 
sidan 4.

Trådlös 
strömbrytare 

Trådlös 
strömbrytare för 
jalusi

 Parkopplingen klar.
Upprepa samma procedur med varje trådlös strömbrytare.

De trådlösa strömbrytarna 
Hemma/Borta och Vakna/Sova 
är sammankopplade 
via Home + Control-appen.
För mer information, besök 
legrand.se eller använd länkarna 
nedan.

Hemma/Borta
trådlös huvudströmbrytare:
https://faq.homecontrol. 
eliotbylegrand.com/question/829

Trådlös strömbrytare Vakna/Sova:
https://faq.homecontrol. 
eliotbylegrand.com/question/828
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BEKANTA DIG MED APPEN; 
HOME + CONTROL

•  Förutsättning: att ha en fungerande wifi-router.
•  När du har laddat ner appen följer du stegen nedan för att skapa 

ett konto och ställa in kundens installation.

3-Gatewayen
ansluts automatiskt
till wifi-systemet.

2-Välj hus eller wifi-
nätverkets router för att 
ansluta gatwayen.
Om du använder en Android-
smarttelefon: ange routerns 
lösenord.

1-Klicka på Next (nästa).

Håll först nere mitten av den 
trådlösa 
huvudströmbrytaren 
Hemma/Borta tills den 
tänds kort med ett grönt 
sken.

GRATIS 
NEDLADDNING

Om kunden är med dig,  
och har en iPhone:  
ladda ner Home + Control-appen och 
konfigurera installationen med kundens 
iPhone. På detta sätt skannar du 
Apple HomeKits engångskod direkt till 
kundens iPhone (se nästa sida).

Har du bara en iPhone eller 
iPad? Undvik sedan att installera 
installationen i Home + Control-appen 
eftersom din kund inte kommer att 
kunna skanna HomeKit-koden på sin 
iPhone.

Om du arbetar ensam: 
använd en Android smartphone.

VIKTIGT 

LADDA NER HOME + CONTROL-APPEN1

STARTA INSTALLATIONEN2

Wi-Fi

ROUTER
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5-Klicka på Go forward (gå 
framåt) och gå från rum till 
rum: appen hittar 
automatiskt installerade 
trådbundna produkter.

4-Klicka på Next (nästa).
Om du använder en iPhone:  
Ställ in Apple Homekit innan 
du går vidare till steg 5.

Med en iPhone: skanna 
koden på gatwayens 
eluttag eller på baksidan 
av användarmanualen.

6-Välj vilken typ av rum du
befinner dig i och klicka på
Validate (validera).

7-Tryck på strömbrytarna eller knacka på de
uppkopplade eluttagen och micromodulerna som
är installerade i rummet.

STARTA INSTALLATIONEN (fortsättning)2

Fortsätter 
på sidan 18

Valena™ Life  with NETATMO 17



8-Klicka på Room 
configuration finished 
(rumskonfguration klar) 
när alla produkter har 
hittats.

9-Klicka på Continue
(fortsätt) för att
namnge produkterna.

10-Namnge produkter med
hjälp av knappsatsen.

11-Listan över
namngivna produkter
visas. Klicka på
Finish (slutför).

12-Klicka på Go forward
(gå vidare) och gå till
nästa rum.

13-Klicka på Go to next
room (gå till nästa rum)
och gå in i rummet.
Upprepa steg 8 till 14.

STARTA INSTALLATIONEN (fortsättning)2

BEKANTA DIG MED APPEN; 
HOME + CONTROL

18 Valena™ Life  with NETATMO



14-Klicka på Finish
installation (slutför
installationen) när du
är klar med alla rum.

15-Du ser rummen i huset och du kan kontrollera 
belysningen, elektriska apparater och jalusier.

1-Klicka på Settings
(inställningar).

2-Välj
Manage my home
(hantera mitt
hem).

3-Välj till exempel Light  
(lampa).

ÄNDRA PLATS FÖR PRODUKTER RUM FÖR RUM3

Fortsätter 
på sidan 20

Valena™ Life  with NETATMO 19



5-Klicka här för att flytta Light 
(lampa) strömbrytaren till ett 
annat rum.

4-Du kan få Light (lampa) strömbrytaren 
att blinka så att du fysiskt kan identifiera 
den.

Fortsätt på samma sätt för att 
flytta varje produkt till ett rum. 
Exempel: Eluttaget och 
micromodulens produkter har 
tilldelats till Vardagsrummet.
OBS: Du kan byta namn på rum och 
apparater genom att trycka på pennan.

6-Placera Lampa 
2-strömbrytaren till 
exempel i Corridor 
(hallen).

7-Klicka
på Confirm
(bekräfta) för
att bekräfta.

ÄNDRA PLATSEN FÖR PRODUKTER RUM FÖR RUM (fortsättning)3

BEKANTA DIG MED APPEN; 
HOME + CONTROL  

20 Valena™ Life  with NETATMO



KONTROLLERA DITT HUVUDHEM 
OCH DITT ANDRA HEM FRÅN HOME + 
CONTROL-APPEN 

1-Klicka på Manage guests
(hantera gäster) och följ
instruktionerna steg för
steg.

2-Välj dina egna
åtkomstdetaljer.

3-Ta bort dem från listan.

2-Klicka på Invite a user
(Bjud in en användare) och
följ anvisningarna steg för
steg.

DELA HOME + CONTROL APPEN 
MELLAN FLERA ANVÄNDARE

1-Klicka på
Manage guests (hantera
gäster).

Gå till listan över hem(1) och klicka 
på det hem du vill kontrollera.

Installationsinställningen 
är fortfarande tillgänglig 
och kommer att visas i 
din kunds Home + 
Control-app när de  
laddar ner den.

(1)  Android: inställningar högst upp på skärmen 
iPhone: i mitten, högst upp på hemskärmen

GÖR INSTALLATIONEN TILLGÄNGLIG FÖR DIN KUND OCH 
RADERA DINA UPPGIFTER

4
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Ett uppkopplat hem
Uppkopplat startpaket

Används för att styra ditt hem på distans (belysning, jalusier och elektriska 
apparater) med en smartphone via Home + Control-appen och/eller 
röststyrning (via en röstassistent) 
Denna måste beställas till alla uppkopplade installationer.
Uppkopplade tillägspaketet eller individuella uppkopplade produkter kan 
läggas till startpaketet.
Wi-Fi-anslutning med 2,4 GHz krävs.

E-nummer Katalognr. Uppkopplat startpaket
Används för att ansluta din installation 
Innehåller: 
-  1 uppkopplat eluttag med gateway  för infälld 
montering, 16 A 3680 W max (inbyggt skydd mot 
överbelastning). Kompatibel med alla elektriska 
apparater eller större hushållsapparater. Mäter 
omedelbar förbrukning och övervakar den dagliga och 
månatliga förbrukningen samt skickar konfigurerbara 
meddelanden (fel, förbrukning, osv.)
Ansluts via automatiska terminaler. 
Levereras med 2-facks ytterram och klor. Kan installeras 
istället för ett befintligt eluttag i en 1-facks dosa som är 
minst 40 mm djup.
- 1 trådlös huvudströmbrytare Home/Away (hemma/
borta) med förinställda scenarier som kan anpassas i 
Home + Control-appen. Levereras med CR2032 3 volts 
batteri för strömförsörjning och 4 avtagbara fästremsor 
för fastsättning av styrenheten på olika typer av 
underlag. LED-funktion för att indikera låg batterinivå 
Levereras komplett med monteringsram, ytterram och 
damm/målarskydd.
Schuko standard

1706200 7 521 96  Vit - Valena Life with Netatmo
- 7 522 96  Elfenben - Valena Life with Netatmo
- 7 523 96  Aluminium - Valena Life with Netatmo

E-nummer Katalognr. Uppkopplat tilläggspaket
Används för att skapa en trådlös trappfunktion till 
installationen och fjärrstyra dina elektriska apparater
Innehåller: 
-  1 x 16 A uppkopplat eluttag för max 3680 W (inbyggt 
skydd mot överbelastning). Kompatibel med alla 
elektriska apparater eller större hushållsmaskiner. Mäter 
omedelbar förbrukning och övervakar den dagliga och 
månatliga förbrukningen samt skickar konfigurerbara 
meddelanden (fel, förbrukning, osv.). Kan installeras 
i stället för ett befintligt eluttag i 1-facks dosa som 
är minst 40 mm djup, levereras med klor och damm/
målarskydd. Skruv- eller klomonering.  Anslutning med 
automatiska terminaler. Anpassningsbar LED-
indikatorfunktion.
-  1 trådlös strömbrytare. Levereras med CR2032 3 
volts batteri för strömförsörjning och 4 avtagbara fäst 
remsor för fastsättning av strömbrytaren på vilket 
underlag som helst.
-  1 x uppkopplad strömbrytare 5-300 W 
(med dimmerfunktion) utan neutral ledare 230 
V± . Kompatibel med alla laster (dimbara LED 
rekommenderas). Levereras med ett motstånd. 
Dimmerläget kan aktiveras från Home + Control-appen 
Kan installeras i stället för en befintlig strömbrytare i en 
minst 40 mm djup infälld dosa. Levereras med klor och 
damm/målarskydd.
Skruv- eller klomontering. Anpassningsbar LED-
funktion Levereras komplett med monteringram och 
ytterram.
Schuko standard

1706217 7 521 27  Vit - Valena Life with Netatmo
- 7 522 27  Elfenben - Valena Life with Netatmo
- 7 523 27  Aluminium - Valena Life with Netatmo 

7 521 96

Ett uppkopplat hem
Uppkopplat tilläggspaket

Används för att utöka din uppkopplade installation, kräver tidigare installation 
av ett startpaket för en uppkopplad installation.
Uppkopplade produkter kan läggas till i det uppkopplade tilläggspaketet.

Måste beställas för 
alla uppkopplade 

installationer

Steg 1:    Startpaket 
för ett uppkopplat hem

Steg 2: Uppkopplat 
tilläggspaket

7 521 27
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E-nummer Katalognr. Uppkopplad strömbrytare 
(med dimmerfunktion)
För lokal eller fjärrstyrd kontroll av belysningen.
Kan kopplas ihop med en eller flera trådlösa 
strömbrytare.
5-300 W trådbunden strömbrytare utan neutralledare
230 V± (med dimmerfunktion).
Kompatibel med alla laster (dimbara LED 
rekommenderas, 5-50 W max 5 lampor) Levereras med 
ett motstånd. Dimmerläget kan aktiveras från  
Home + Control-appen.
Kan installeras i stället för en befintlig strömbrytare i en 
minst 40 mm djup infälld dosa.
Skruv- eller klomontering som levereras med klor och 
damm/målarskydd.
Anpassningsbar LED-indikatorfunktion.
Levereras komplett med monteringsgram och ytterram.

 Vit - Valena Life with Netatmo
- 7 522 84  Elfenben - Valena Life with Netatmo
- 7 523 84  Aluminium - Valena Life with Netatmo

E-nummer Katalognr. Trådlös strömbrytare - Trapp
Används för att lägga till en extra belysningsstyrning. 
Parkoppla genom att knacka på de valda trådbundna 
produkterna: strömbrytare, micromoduler, eluttag. 
Levereras med CR2032 3 volts batteri för 
strömförsörjning och 4 avtagbara fästremsor för 
fastsättning av strömbrytaren på olika typer av 
underlag. 
LED-funktion för att indikera låg batterinivå. Levereras 
komplett med monteringsram och ytterram.

1706204 7 521 85  Vit - Valena Life with Netatmo
- 7 522 85  Elfenben - Valena Life with Netatmo
- 7 523 85  Aluminium - Valena Life with Netatmo

Trådlös strömbrytare - Dubbeltrapp
Används för att lägga till två extra belysningsstyrningar. 
Parkoppla genom att knacka på de valda trådbundna 
produkterna: strömbrytare, micromoduler, eluttag. 
Levereras med CR2032 3 volts batteri för 
strömförsörjning och 4 avtagbara fäst remsor för 
fastsättning av strömbrytaren på olika typer av 
underlag.
LED-funktion för att indikera låg batterinivå.
Levereras komplett med monteringsram och ytterram.

1706223 7 521 87  Vit - Valena Life with Netatmo
- 7 522 87  Elfenben - Valena Life with Netatmo
- 7 523 87  Aluminium - Valena Life with Netatmo

Uppkopplad micromodul för belysning
1706209 0 648 88 Används för att tillhandahålla uppkopplad 

belysning.
Max. 300W, med neutralledare.
Kan styras med en eller flera trådlösa 
strömbrytare - parkopplas genom att 
knacka med den trådlösa strömbrytaren på 
micromodulen.
För installation i takdosa eller liknade.

Används för att slutföra din uppkopplade installation, kräver en tidigare installation av ett startpaket en för uppkopplad installation

7 521 84

Ett uppkopplat hem
Uppkopplade produkter 

Steg 2:    Uppkopplade 
produkter

0 648 88
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7 521 87

Trådlös strömställere - Trapp IP55
Används för att lägga till en extra belysningsstyrning. 
Parkoppla genom att knacka på de valda trådbundna 
produkterna: strömbrytare, micromoduler, eluttag. 
Levereras med CR2032 3 volts batteri för 
strömförsörjning och 4 avtagbara fästremsor för 
fastsättning av strömbrytaren på olika typer av 
underlag. Levereras komplett med monteringsram och 
ytterram. IP55, Användningstemperatur 5-45°C 

Grå - Plexo with Netamto
1706215 0 697 94

0 697 94

1706202 7 521 84

Uppkopplad strömbrytare med nolla (med 
dimmerfunktion)

För lokal eller fjärrstyrd kontroll av belysningen. Kan 
kopplas ihop med en eller flera trådlösa strömbrytare. 
Max 150 W. Trådbunden strömbrytare med 
neutralledare 230 V± (med dimmerfunktion). 
Kompatibel med alla laster (dimbara LED 
rekommenderas, max 150 W). Dimmerläget kan 
aktiveras från Home + Control-appen. Kan installeras i 
stället för en befintlig strömbrytare i en minst 40 mm 
djup infälld dosa. Skruv- eller klomontering. Levereras 
med klor och damm/målarskydd. Anpassningsbar 
LED-indikatorfunktion. Levereras komplett med 
monteringsgram och ytterram.

1706201 7 521 66

- 7 522 66
- 7 523 66



7 521 94 7 521 90

Ett uppkopplat hem
Uppkopplade produkter (fortsättning)

E-nummer Katalognr. Uppkopplat eluttag 
Används för att styra elektriska apparater på distans.
Kan kopplas ihop med en eller flera trådlösa strömbrytare 
för att skapa ett kontrollerat eluttag. Inbyggt 16 A 
överbelastning skydd. Kompatibel med alla elektriska 
apparater eller större hushållsmaskiner Mäter omedelbar 
förbrukning och övervakar den dagliga och månatliga 
förbrukningen samt skickar konfigurerbara meddelanden 
(fel, förbrukning, osv.) Kan installeras i stället för ett 
befintligt eluttag i 1-facks dosa som är minst 40 mm djup, 
levereras med klor och damm/målarskydd. 
Skruv- eller klomontering.
Anslutning via automatiska terminaler. Anpassningsbar 
LED-indikatorfunktion.
Levereras komplett med monteringram och ytterram.

Schuko standard
1706203 7 521 94  Vit - Valena Life with Netatmo

- 7 522 94  Elfenben - Valena Life with Netatmo
- 7 523 94  Aluminium - Valena Life with Netatmo

E-nummer Katalognr. Uppkopplad strömbrytare för jalusi

För lokal eller fjärrstyrd kontroll av 230 VA jalusi 
(funktioner: höja/sänka/stoppa, kompatibel med jalusi 
med mekaniskt och elektroniskt stopp, men inte 
kompatibel med en radiostyrda jalusi).
Kan kopplas ihop med en eller flera trådlösa 
strömbrytare för jalusier.
Kan installeras istället för en befintlig jalusiströmbrytare i 
en infälld minst 40 mm djup monteringsdosa.
Skruv- eller klomontering. Levereras med klor och 
damm/målarskydd.
Levereras komplett med monteringram och ytterram.

1706225 7 521 90  Vit - Valena Life with Netatmo
- 7 522 90  Elfenben - Valena Life with Netatmo
- 7 523 90  Aluminium - Valena Life with Netatmo

Trådlösa strömbrytare för jalusi
Används för att styra en eller flera trådbundna 
jalusiströmbrytare.
Parkoppla ihop genom att knacka på den valda 
strömbrytaren(-arna).
Levereras med CR2032 3 volts batteri för 
strömförsörjning och 4 avtagbara fäst remsor för 
fastsättning av strömbrytaren på olika typer av 
underlag. 
LED-funktion för att indikera låg batterinivå Levereras 
komplett med monteringram och ytterram.

1706226 7 521 91  Vit - Valena Life with Netatmo
- 7 522 91  Elfenben - Valena Life with Netatmo
- 7 523 91  Aluminium - Valena Life with Netatmo

Används för att slutföra din uppkopplade installation, krävs en tidigare installation av ett startpaket en för uppkopplad installation

Steg 2:    Uppkopplade 
produkter
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Uppkopplat eluttag 16A - IP55

Används för att styra elektriska apparater på distans. 
Kan kopplas ihop med en eller flera trådlösa 
strömbrytare för att skapa ett kontrollerat eluttag. 
Inbyggt 16 A överbelastning skydd. Mäter den 
omedelbara förbrukningen. Anslutning via automatiska 
terminaler. För montering i fuktiga eller dammiga 
utrymmen. IP55, Användningstemperatur 5-45°C

1706214 0 697 93

Grå - Plexo with Netatmo
Trådlös rörelsevakt IP44

Används för att styra en eller flera trådbundna strömbytare, 
micromoduler, eluttag och kabelutsläpp. Para ihop med 
nämnda produkter genom att knacka på produkterna med 
rörelsevakten. Levereras med två 1,5 V AA-batterier för 
strömförsörjning. Tänder lamporna som är anslutna till 
rörelsevakten när rörelse upptäcks (varaktighet: 15 sekunder 
- 15 minuter). 140 ° Infraröd detektion på ett ca 8 m område. 
Rekommenderad monteringshöjd: 2,5 m För användning 
inomhus och utomhus. Optimalt avstånd mellan 2 sensorer: 
6 m. Sensorområde justerbart från 2 till 8 m. Tidsfördröjning 
justerbar från 15 sekunder. till 15 min. Ljusnivån kan justeras 
från 5 till 1000 lux. Användningsområde 5-45°C. 

1706207 0 648 75
Vit - with Netatmo

0 697 93
0 648 75

Trådlös puck för montering bakom strömbrytare
Gör det möjligt att använda en vanlig 
trappströmbrytare eller återfjädrande strömbryatre 
som en trådlös strömbrytare. Ansluts på baksidan av 
strömbrytaren. Liten storlek: sändaren kan placeras 
bakom strömbrytaren. Associera med trådbundna 
produkter 
(strömbrytare, mikromodul, uttag och kabeluttag) 
genom att knacka på nämnda produkter med 
sändaren. Levereras med 3V CR 2032 batteri.

1706210 0 676 94



Ett uppkopplat hem
Uppkopplade produkter (fortsättning)

E-nummer Katalognr.
Trådlös huvudströmbrytare Home/Away (hemma/
borta)
Används för att lägga till en extra trådlös 
huvudströmbrytare Home/Away (hemma/borta). 
Fungerar på samma sätt som den trådlösa 
huvudströmbrytaren Home/Away (hemma/borta) som 
ingår i startpaketet.
Home/Away-scenarier (hemma/borta) kan anpassas i 
Home + Control-appen.
Levereras med CR2032 3 volts batteri för 
strömförsörjning och 4 avtagbara fäst remsor för 
fastsättning av strömbrytaren på olika typer av underlag.
LED-funktion för att indikera låg batterinivå Levereras 
komplett med monteringram och ytterram.

17062222 7 521 86  Vit - Valena Life with Netatmo
- 7 522 86  Elfenben - Valena Life with Netatmo
- 7 523 86  Aluminium - Valena Life with Netatmo

Trådlös strömbrytare Wake Up/Sleep (vakna/sova)
Används för att lägga till 2 extra scener till en 
uppkopplad installation.
Förinställda Wake Up/Sleep-scenarier (vakna/sova) kan 
anpassas i Home + Control-appen.
Levereras med CR2032 3 volts batteri för 
strömförsörjning och 4 avtagbara fäst remsor för 
fastsättning av stömbrytaren på olika typer av underlag.  
LED-funktion för att indikera låg batterinivå. Levereras 
komplett med monteringram och ytterram.

1706224 7 521 89  Vit - Valena Life with Netatmo
- 7 522 89  Elfenben - Valena Life with Netatmo
- 7 523 89  Aluminium - Valena Life with Netatmo

E-nummer Katalognr. Uppkopplad kabelutsläpp
Används för att styra elektriska apparater på distans. 
Kan kopplas ihop med en eller flera trådlösa strömbrytare 
för att skapa ett kontrollerat kabeluttag 16 A max 3680 W  
(inbyggt skydd mot överbelastning). 
Kompatibel med alla elektriska apparater eller större 
hushållsmaskiner.
Kompatibel med element utrustade med pilottråd. Mäter 
omedelbar förbrukning och övervakar den dagliga och 
månatliga förbrukningen samt skickar konfigurerbara 
meddelanden (fel, förbrukning, osv.) Kan installeras 
istället för ett befintligt kabelutsläpp i en 1-facks dosa som 
är minst 40 mm djup. Levereras med klor och damm/
målarskydd.
Skruv- eller klomontering.
Anslutning via automatiska terminaler.
Anpassningsbar LED-indikatorfunktion.
Levereras komplett med monteringram och ytterram.

1706208 064879  Vit - Valena Life with Netatmo
 Elfenben - Valena Life with Netatmo- 064863

- 064898
- 064882
- 064883
- 064847
- 064751

 Aluminium - Valena Life with Netatmo

Tillbehör
1706206 0 648 71 Paket med 3 x 4 extra avtagbara fästremsor för fastsättning 

Används för att slutföra din uppkopplade installation, kräver en tidigare installation av ett startpaket för en uppkopplad installation.

7 521 86

Steg 2:    Uppkopplade 
produkter
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7 521 89 064879

Trådlös scenario strömbrytare 4 funktioner
För att aktivera 4 förinställda scenarion. Levereras med 
CR2032 3 Volts batteri för strömförsörjning. 4 avtagbara 
fäst remsor medföljer för fastsättning av strömbrytaren 
på olika typer av underlag. LED-funktion för att indikera 
låg batterinivå. Levereras komplett med monteringram 
och ytterram. 

1706227 7 521 68

Titan - Valena Life with Netatmo
Grafit - Valena Life with Netatmo
Svart - Valena Life with Netatmo
Pearl - Valena Life with Netatmo

av en trådlös kontroll

Uppkopplat mobilt eluttag 16A

Ansluts direkt i ett befintligt eluttag för styrning av 
lampor såväl som elektriska apparater. 16 A - 3680 W. 
Med pekskydd och skydd mot överlast. Funktioner: ON / 
OFF, effektmätning och övervakning av den dagliga och 
månatliga förbrukningen (med konfigurerbart 
meddelandesystem: fel, förbrukning ...). LED-lampa 
(indikatorfunktion) tänds när eluttaget används. För alla 
typer av lampor. Kan styras via en trådlös strömbrytare 
och Home + Control-appen

1706205 0 648 40 Grafit - with Netatmo

0 648 40

- 7 522 68
- 7 523 68



Ett uppkopplat hem
Trådlösa KIT som är redo för installation

7 521 50 7 521 54 7 521 57

E-nummer Katalognr. Redo att installera: skapa en trappkoppling 
med mikromodul
Används för att kontrollera alla typer av belysning 
(lysdioder, lysrör, halogenlampor, glödlampor) från två 
styrpunkter utan att behöva dra några ledningar
Sammansättning:
-  1 ON/OFF micromodul 230 V± (300 W)
-  2 trådlösa strömbrytare (CR2032 3-volts batteri 
medföljer). Levereras med avtagbara fästremsor 
för fastsättning på olika typer av underlag. LED-
funktion för att indikera låg batterinivå Möjlighet 
att lägga till en trådlös strömbrytare.

1706218 7 521 50  Vit - Valena Life with Netatmo
- 7 522 50  Elfenben - Valena Life with Netatmo
- 7 523 50  Aluminium - Valena Life with Netatmo 

Redo att installera: skapa en trappkoppling
Används för att skapa en trappkoppling utan att behöva 
dra några nya ledningar
Innehåller:
-  1 x 230 V± strömbrytare utan neutralledare 5-300 
W, med motstånd. Levereras med klor.
-  1 trådlös strömbrytare (CR2032 3 V batteri 
medföljer). Levereras med avtagbara fäst remsor för 
fastsättning på olika typer av underlag.
LED-funktion för att indikera låg batterinivå. Möjlighet 
att lägga till en eller flera trådlösa strömbrytare.

1706219 7 521 52  Vit - Valena Life with Netatmo

E-nummer Katalognr. Redo att installera: skapa ett kontrollerat eluttag

Används för att skapa och kontrollera ett uttag från en 
kontrollpunkt utan att dra nya ledningar
Innehåller:
-  1 x 16 A max 3680 W eluttag
Levereras med klor.
-  1 trådlös strömbrytare (CR2032 3 V batteri 
medföljer). Levereras med avtagbara fäst remsor för 
fastsättning på olika typer av underlag.
LED-funktion för att indikera låg batterinivå. Möjlighet 
att lägga till en eller flera trådlösa strömbrytare.

1706220 7 521 54  Vit - Valena Life with Netatmo
- 7 522 54  Elfenben - Valena Life with Netatmo
- 7 523 54  Aluminium - Valena Life with Netatmo

Redo att installera: centralisera dina jalusier
Används för att styra en elektrisk jalusi från en 
strömbrytare utan att dra nya ledningar eller för att 
centralisera flera jalusier.
Innehåller:
- 1 230 V± strömbrytare för jalusin (funktioner: höja/
sänka/stoppa), kompatibel med jalusier med mekaniskt 
och elektroniskt stopp, inte kompatibel med radiostyrda 
jalusier). Levereras komplett med vit ytterram 
och klor. 
- 1 trådlös strömbrytare till jalusin (CR2032 
3-volts batteri medföljer). Levereras komplett med 
avtagbara fäst remsor för fastsättning på olika typer av 
underlag.
LED-funktion för att indikera låg batterinivå
Möjlighet att lägga till trådbundna jalusiströmbrytare. 

1706221 7 521 57  Vit - Valena Life with Netatmo

Idealiska lösningar för renovering eller utbyggnad av en befintlig installation
Alla produkter i förpackningarna är föruppkopplade sinsemellan och kommunicerar med 2,4 GHz radioteknologi 
Produkter levereras kompletta med damm/målarskydd, monteringram och ytterram

2828
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RÖSTASSISTENTER 
Valena Life with 

Netatmo är 
kompatibel med de 

främsta 
röstasstistenterna
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