
Forever an icon, 
today Smart as well.
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De verlichting kan worden in- of uitgeschakeld door de bedieningsknoppen eender waar in te drukken. 
Nadien keren de bedieningsknoppen terug naar de oorspronkelijke, perfect uitgelijnde positie.

Innovatief design
Perfect vlak en elegante details

Volwaardige ergonomie

Living Now won deze prestigieuze 
internationale prijs, het bewijs dat 
BTicino als geen ander technologie 
en design aan elkaar kan koppelen
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Afwerking WIT
Materiaal: techno-polymeer
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Afwerking ICE
Materiaal: techno-polymeer

Afwerking PIXEL
Materiaal: techno-polymeer - pixeleffect

Afwerking SKY
Materiaal: techno-polymeer

Afwerking MOON
Materiaal: zamak

Afwerking GOUD
Materiaal: zamak
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AFWERKINGEN WIT



Afwerking ZAND 
Materiaal: techno-polymeer
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Afwerking KOPER
Materiaal: zamak

Afwerking EIK 
Materiaal: hout

Afwerking AURA 
Materiaal: techno-polymeer

Afwerking OPTIC
Materiaal: techno-polymeer - pixeleffect
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AFWERKINGEN ZAND



Afwerking ZWART 
Materiaal: techno-polymeer
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Afwerking SPACE
Materiaal: zamak

Afwerking STAAL 
Materiaal: zamak

Afwerking WALNOOT
Materiaal: hout

Afwerking NIGHT
Materiaal: techno-polymeer
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AFWERKINGEN ZWART



Stembediening

Living Now with Netatmo maakt van elke traditionele installatie in een handomdraai een 
geconnecteerde installatie en dit zonder breekwerk of software

LIVING NOW, DE JUISTE OPLOSSING 
VOOR ALLE BEHOEFTEN
Naast het traditionele schakelmateriaal bestaat Living Now ook  
in een geconnecteerde versie Living Now with Netatmo en in  
het Living Now MyHOME_UP-systeem

Draadloze 
bediening

Verlichting
Verbruiks- 
weergave

Rolluiken

Stopcontacten

Algemene 
bediening

Scenario-
bediening

Traditionele 
bekabeling

BUS
Bekabeling

Living Now with Netatmo
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GECONNECTEERDE WONING 



7” touch-
screen

Stembediening

Living Now MyHOME_Up wordt geïnstalleerd op een bussysteem en laat een centraal 
beheer toe en zorgt voor een intelligente sturing van alle elektrische apparaten in huis.
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Traditionele 
bekabeling

BUS
Bekabeling

Verlichting Rolluiken

Scenario-
bediening

Algemene
bediening

Energiebeheer

Temperatuurregeling

Videofoon Integratie met
andere merken

Inbraakalarm GeluidssysteemStopcontacten

Verbruiks-
weergave

MyHOME_Up-systeem

MYHOME_UP SYSTEEM
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GECONNECTEERD SCHAKELMATERIAAL



ALGEMENE BEDIENING
Met één enkele klik op de algemene 

of scenariobediening kunnen alle 
lichten uitgeschakeld worden en 

rolluiken worden neergelaten. 

BEHEER VAN  
HET ENERGIEVERBRUIK

De applicatie Home+ Control laat toe 
het elektriciteitsverbruik te controleren 

van een woning of huishoudtoestel 

STEMBEDIENING
Dankzij een vocale assistent  

kan het systeem bediend 
worden met de stem.

ALARMMELDINGEN
De applicatie Home+ Control laat 

toe om bij storing een alarm-
melding te ontvangen via de  

smartphone (bv. stroomuitval)

BEDIENING VIA SMARTPHONE
Met de Home+ Control applicatie 
kan je de status van de verlichting, 
rolluiken en gekabelde contactdozen 
op afstand consulteren en  
reageren indien nodig.

DRAADLOZE BEDIENING
Deze oplossing biedt de mogelijkheid 
om zonder kap-of breekwerk  
bedieningspunten toe te voegen

HOME + CONTROL app

Works with

Works with

Works with
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GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN AFGESTEMD 
OP NIEUWE BEHOEFTEN



1. 4 scenario’s activeren en personaliseren: opstaan, slapen gaan, vertrek, aankomst;
2. De status van lichten en rolluiken, en de op de stopcontacten aangesloten belastingen 

visualiseren en controleren;
3. Het totale verbruik van de woning en van elke stopcontact (real-time of cumulatief) 

visualiseren;
4. Meldingen ontvangen bij overschrijding van een instelbaar vermogen;

HOME + CONTROL
Een eenvoudige en intuïtieve  
applicatie
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5. Meldingen ontvangen bij storingen.
6. De app met het IFTTT-platform integreren om geautomatiseerde acties  

aan te maken die voortvloeien uit de synergie van Living Now with Netatmo  
met externe diensten en geconnecteerde apparaten van derden.

Procedure voor een  
geconnecteerde installatie
A. Download de Home + Control app 

B. Koppel de Gateway aan de app en aan het Wi-Fi 
netwerk van de woning

C. Geef elk aangesloten apparaat een beschrijving 
(bv. kroonluchter) en benoem de ruimte waar dit 
apparaat is geïnstalleerd (bv. woonkamer)

D. Gebruik de smartphone om de installatie op 
afstand te controleren

Functionaliteit van de app:



Works with

Works with

Works with

Opmerking: HomeKit is een geregistreerd handelsmerk 
dat eigendom is van Apple Inc. Google Home is een geregistreerd 
handelsmerk dat eigendom is van Google LLC. 
Amazon Alexa is een geregistreerd handelsmerk dat eigendom is 
van Amazon.com, Inc.

De woning beheren 
met de stem

Living Now

“ SIRI, schakel de slaapkamerverlichting in " 
" OK Google, schakel alle lichten van de woning uit " 

" ALEXA, schakel de keukenverlichting uit " 
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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 voorop 

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.

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

www.bticino.be


