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Tökéletes választás a mai kor 
kihívásainak és elvárásainak 
megválaszolására

Innováció
a középpontban

Valena Life / Allure

https://legrandaruhaz.hu
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mechanizmus
- biztonságos
- megbízható
- korszerű technológia

MyHOME
Intelligens rendszer

Új  
funkciók
- Kényelmi megoldások
- Kommunikációs megoldások
- Biztonsági megoldások
- Rádiós rendszerű megoldások

Valena
innováció

https://legrandaruhaz.hu
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Valena

Az új Valena Life /Allure kapcsolócsalád a vadonatúj 
In’Matic mechanizmussal van felszerelve.
Sokéves tanulmányok, piaci igényekhez való igazodás, 
valamint a felszerelés és karbantartás megkönnyítését, 
az elektromos teljesítmény optimalizálását és a 
felszerelés kényelmét célzó tesztek mind hozzájárultak a 
Valena In’Matic mechanizmus teljességéhez.

        Egy mechanizmus

    két arca

https://legrandaruhaz.hu
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Valena Life

Valena Allure

https://legrandaruhaz.hu
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Valena Life/Allure
Kiváló választás

minden típusú

A funkciók és színek széles választéka 
megoldást kínál minden típusú 
munkához, legyen szó lakossági vagy akár 
kereskedelmi jellegű kivitelezésről 

épülethez

https://legrandaruhaz.hu
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ENERGIATAKARÉKOS 
MEGOLDÁS

Több mint 150 funkció  
különböző dizájnban  
minden felhasználói  

környezetbe 

  
CSATLAKOZÓALJZAT

FÉNYERŐSZABÁLYZÓ

USB TÖLTŐALJZAT

KAPCSOLÓ

CSATLAKOZÓALJZATOK

USB TÖLTŐALJZATOK

KAPCSOLÓ

ENERGIATAKARÉKOS 
MEGOLDÁSOK

FÉNYERŐSZABÁLYZÓK

MULTIMÉDIA

MULTIMÉDIA

https://legrandaruhaz.hu
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KÉNYELMES 
VEZETÉKKIOLDÓ 
GOMBOK

Gyors és egyszerű 
megoldás a vezetékek 
oldására

GYERMEKVÉDELEM

Mechanizmusba épített 
védelmi retesz

Duplafejű rögzítőkörmök

1- Hatékony és erős rögzítés
2- Teljesen védett körmök
3-  Automatikus visszatérés 

alapállapotba

     Biztonságos Megbízható
   Ellenálló

FÉM SÜLLYESZTŐPEREM 
MŰANYAG BORÍTÁSSAL

Nagyobb biztonság  
a felszereléskor

IP2X MECHANIZMUS

A szerelés során az 
érintkezők nem érhetők el 
szabad kézzel

MÉRÉSI PONT 

Biztonságos hozzáférés az érintkezőkhöz 
a süllyesztődobozba szerelés után is 
(dugaljaknál, kapcsolóknál)

Mérési pontok  
az egypólusú kapcsolón

Valena

innováció

innováció

https://legrandaruhaz.hu
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Bepattintható LED fényjelzés

A LED tech-
nológiának 
köszönhetően 
energiatakarékos, 
megbízható és hosszú 
élettartamú megoldás 
fényjelzős funkciók 
kialakítására

Porvédő bura

Magas szintű védelem 
por, festék és karcolódás 
ellen a kivitelezés minden 
szakaszában

Alkalmas tömör és 
hajlékony vezetékekhez is

13 mm

Színkóddal jelölt rugós bekötőkapcsok

Gyors csatlakoztatás: csak pár másodperc szerszám nélkül

Megbízható: garantált hosszan tartó csatlakozás

Felfűzés: gyorsabb és egyszerűbb, mint csavaros bekötés esetén

: Jobb teljesítmény és maximális minőség 
a kapcsolók és csatlakozóaljzatok számára

https://legrandaruhaz.hu
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Egyszerűen 
           ésgyorsan

A minden részletre kiterjedő alapos 
tervezés lehetővé teszi a gyors és 
könnyű összeszerelést

FELSZERELÉS

Rögzítse a szerelvényt a süllyesztődobozba

Pattintsa rá a csavar nélküli betéttárcsát 
a mechanizmusra (csavarhúzó nem 
szükséges)

Fejezze be a szerelést a keret 
felpattintásával (a csavar nélküli betéttárcsa 
segít a pontos felhelyezésben)

1

2

3

SÜLLYESZTŐDOBOZ

MECHANIZMUS1

2 

Valena

Csak 2 
fordulat a 
rögzítéshez

CSAVAR NÉLKÜLI 
BEPATTINTHATÓ 
BETÉTTÁRCSA

https://legrandaruhaz.hu
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3 KERET

Az innovatív rögzítési módnak 
köszönhetően a süllyesztőperemek 
pontosan illeszkednek akár ötös 
sorolás esetén is

Az új illesztési rendszer garantálja a 
gyors és könnyű sorolást a kivitelezés 
során 

A végeredmény: párhuzamos illeszkedés

Alkalmas mind 
függőleges, 

mind vízszintes 
szereléshez

Innovatív 
illesztési 
rendszer az 
egyszerű 
soroláshoz

innováció

https://legrandaruhaz.hu

