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MEER VEILIGHEID
Simuleer uw aanwezigheid in huis wanneer u 
afwezig bent, ontvang meldingen van activiteiten 
in de woning of schakel apparaten met uw 
smartphone uit.

SLIMMER
Uw woning reageert op uw stem en onthoudt uw 
routines zodat u steeds in het grootste comfort 
thuiskomt.

GOEDKOPER
Beheer uw energieverbruik en spaar elke dag 
energie en geld uit zonder dat u het beseft.

AUTONOMER
Neem op afstand de volledige controle over uw 
woning: verlichting, klimaatregeling, elektrische 
huishoudtoestellen ... alleen u heeft de power. 
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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 schakelaars en contactdozen  
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 SPEELT HIEROP 
IN EN STELT EEN GAMMA 

VAN GECONNECTEERDE 
SCHAKELAARS EN 

CONTACTDOZEN VOOR.

De smartphone, 
bedient steeds meer apparaten  
in de woning ...
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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
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Ik controleer mijn schakelaars en contactdozen  
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 aankomst?  
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 zet ik 
alle lichten uit en laat ik alle rolluiken in mijn woning zakken 
als ik wegga.”
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COMPONENTEN 
van de geconnecteerde installatie

Draadloze 
bediening voor 
verlichting en 
contactdozen

Algemene  
draadloze bediening 
Vertrek/Aankomst

Draadloze bediening  
Opstaan/Gaan slapen

Draadloze bediening 
voor rolluiken

Geconnecteerde 
gateway met 
contactdoos

Geconnecteerde 
contactdoos

16 A

Geconnecteerde 
schakelaar-dimmer

Geconnecteerde 
schakelaar voor rolluik

Geconnecteerde 
micromodule voor 

verlichting

Een geconnecteerde installatie bestaat uit producten met bedrading die in een 
nieuwbouwwoning of ter vervanging van bestaande schakelaars en contactdozen 
kunnen worden geïnstalleerd, en draadloze bedieningen die met de bedrade 
producten worden gecombineerd zoals in deze tabel wordt vermeld.

DRAADLOZE 
BEDIENINGEN

PRODUCTEN MET 
BEDRADING

Alle producten communiceren onderling  
via Radio Zigbee (band 2,4 GHz).  
Voordeel: een dynamisch mesh-netwerk!
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1↘

2↘

EN/OF

+

DE INSTALLATIE 
OPSTARTEN

DE INSTALLATIE 
VOLTOOIEN

Uitbreidingskit
• 1 geconnecteerde 

contactdoos 16 A
• 1 draadloze bediening 

voor verlichting en 
contactdozen

• 1 geconnecteerde 
schakelaar-dimmer

Starterskit voor  
een geconnecteerde installatie
• 1 geconnecteerde gateway met contactdoos
• 1 algemene draadloze bediening Vertrek/Aankomst

PRODUCTEN  
MET BEDRADING

DRAADLOZE 
BEDIENINGEN

GECONNECTEERDE 
KITS

• 1 geconnecteerde 
contactdoos 16 A

• 1 draadloze 
bediening voor 
verlichting en 
contactdozen

• 1 geconnecteerde 
schakelaar-
dimmer

• 1 algemene 
draadloze 
bediening 
Vertrek/
Aankomst

• 1 draadloze 
bediening 
Opstaan/Gaan 
slapen

• 1 draadloze 
bediening voor 
rolluiken

• 1 geconnecteerde 
micromodule voor 
verlichting

• 1 geconnecteerde 
schakelaar voor 
rolluiken
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wifi

(1) Onder spanning zetten van geconnecteerde contactdozen die vooraf 
zouden zijn uitgeschakeld (lamp, tv ...), terwijl bepaalde contactdozen 
ononderbroken onder spanning blijven (diepvriezer, router ...). 

De gateway verzorgt de 
communicatie tussen het wifi-
netwer en de bedrade producten 
van de installatie

Geconnecteerde contactdoos 16 A.
Geïntegreerde beveiliging bij 
overbelasting van meer dan 16 A.

Unieke code vermeld op 
het product voor gebruik
van de Woning-app  
van de Apple HomeKit

Scenario Aankomst 
configureerbaar in 
de app Home + Control.
Standaard: onder spanning 
zetten van contactdozen (1)

Scenario Vertrek
configureerbaar in 
de app Home + Control.  
Standaard: doven van  
alle lichten

Statusled voor de installatie.  
Indicator zwakke batterij  
(rood knipperen)

Statusled voor de installatie 
en werking van de contactdoos 
(configureerbaar via de app  
Home + Control)

Montage in een doos  
voor 1 mechanisme, 
diepte 40 mm

GATEWAY MET CONTACTDOOS 16 A
Installeer de gateway met contactdoos dicht bij een wifi 
accesspoint voor een optimale ontvangst van het wifi signaal.  
De gateway met contactdoos communiceert vervolgens  
via Radio Zigbee met de rest van de installatie.
Er is slechts één gateway met contactdoos per woning nodig. 
Deze kan tot 100 bedrade en draadloze producten bedienen.
Te installeren in een doos voor één mechanisme  
diepte 40 mm. Spanklauwen meegeleverd.
Kan een bestaande contactdoos vervangen:  
dezelfde draden, dezelfde doos. 
Via de geconnecteerde contactdoos kan het ogenblikkelijk en 
gecumuleerd verbruik worden gemeten. De contactdoos is 
geschikt voor alle elektrische apparaten, in het bijzonder grote 
elektrische huishoudtoestellen.
De gateway met contactdoos wordt uitsluitend verkocht in  
het starterspakket en kan niet afzonderlijk worden verkocht.

ALGEMENE DRAADLOZE BEDIENING
VERTREK/AANKOMST
Deze extra vlakke bediening wordt met de 
meegeleverde zelfklevende strips op een muur 
aangebracht en is verplaatsbaar.Ze kan daarnaast 
ook op een inbouwdoos worden geschroefd.
Wordt meestal dicht bij de voordeur geplaatst om  
zo de scenario's Vertrek en Aankomst (verlichting, 
rolluiken en contactdozen) te bedienen.
Wordt in het starterspakket of afzonderlijk verkocht, 
er kunnen extra bedieningen bijgeplaatst worden 
indien de woning over meerdere toegangsdeuren 
beschikt. De persoonlijke scenario's zijn identiek op  
alle algemene bedieningen.
De scenario's kunnen in de app Home + Control 
worden geconfigureerd.
Knoopcelbatterij CR 2032 - 3 V meegeleverd 
Autonomie: 8 jaar

STARTERSKIT  
voor een geconnecteerde installatie

Alle producten communiceren onderling  
via Radio Zigbee (band 2,4 GHz).  
Voordeel: een dynamisch mesh-netwerk !
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PRODUCTEN 
met bedrading

Doven: kort drukken.
Afnemend dimmen: blijven 
induwen tot de knop wordt 
losgelaten

Optie verlichte schakelaar: Led 
activeerbaar vanuit de app Home + 
Control

Actieve compensator voor een optimale 
werking van de dimbare lampen. Een 
enkele compensator is voldoende 
voor alle lampen in het bediende 
verlichtingscircuit

Verlichting 100%: kort drukken.
Toenemend dimmen: blijven induwen 
tot de knop wordt losgelaten

Afmetingen (met 
bevestigingsbeugels):
52 x 40 x 20 mm

Statusled voor de 
installatie

GECONNECTEERDE SCHAKELAAR-
DIMMER
Te installeren in een doos voor één mechanisme diepte 
40 mm. Spanklauwen meegeleverd.
Kan een bestaande schakelaar vervangen:  
dezelfde draden, dezelfde doos. 
Kan alle types lampen, van 5 tot 300 W, bedienen: led, 
halogeen, fluorescentielamp.
Gebruik altijd dimbare LEDs.
De dimoptie is activeerbaar vanuit de app  
Home + Control.
Wordt geleverd met een compensator die zo dicht 
mogelijk bij de lamp moet worden bekabeld; dit is 
onontbeerlijk voor een optimale werking van de 
verlichting, vooral bij het dimmen, ongeacht het type 
lamp dat is aangesloten. 

GECONNECTEERDE MICROMODULE 
VOOR VERLICHTING
Hiermee maakt u van uw verlichting een 
geconnecteerde verlichting.
Wordt beheerd door draadloze bedieningen en/of 
klassieke drukknoppen in geval van vervanging van 
een teleruptor.
Voor alle lamptypes van 5 tot 300 W:  
led, halogeen, fluorescentielamp.
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PRODUCTEN 
met bedrading

GECONNECTEERDE  
CONTACTDOOS 16 A
Te installeren in een doos voor één mechanisme  
diepte 40 mm. Spanklauwen meegeleverd.
Kan een bestaande contactdoos vervangen:  
dezelfde draden, dezelfde doos. 
Via de geconnecteerde contactdoos kan het 
ogenblikkelijk en gecumuleerd verbruik worden 
gemeten. De contactdoos is geschikt voor alle 
elektrische apparaten, in het bijzonder grote elektrische 
huishoudtoestellen.
Geïntegreerde beveiliging bij overbelasting van meer 
dan 16 A.

Statusled
voor de installatie.
De optie verklikkerlampje is 
activeerbaar vanuit  
de app Home + Control.

GECONNECTEERDE SCHAKELAAR
VOOR ROLLUIKEN
Te installeren in een doos voor één mechanisme 
diepte 40 mm. Spanklauwen meegeleverd.
Kan een bestaande rolluikschakelaar vervangen:
dezelfde draden, dezelfde doos.
Geschikt voor alle bedrade rolluikmotoren  
met een elektronische of mechanische eindeloop.

Naar boven

Naar beneden

Stop

• Volledig ophalen of neerlaten van het rolluik: kort drukken
• Aanpassen van de hoogte van het rolluik: lang drukken en 

daarna loslaten

Statusled  
voor de installatie

Alle producten communiceren onderling  
via Radio Zigbee (band 2,4 GHz).  
Voordeel: een dynamisch mesh-netwerk!
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DRAADLOZE 
bedieningen

DRAADLOZE BEDIENING VAN 
VERLICHTING EN CONTACTDOZEN
Deze extra vlakke bediening wordt met de 
meegeleverde zelfklevende strips op een muur 
aangebracht en is verplaatsbaar. 
Ze kan daarnaast ook op een inbouwdoos  
worden geschroefd.
Bedient de geconnecteerde schakelaars-dimmer, 
de geconnecteerde micromodules voor verlichting 
en de geconnecteerde contactdozen.
Knoopcelbatterij CR 2032 - 3 V meegeleverd.  
Autonomie: 8 jaar

DRAADLOZE BEDIENING
OPSTAAN/GAAN SLAPEN
Deze extra vlakke bediening wordt met  
de meegeleverde zelfklevende strips op een muur 
aangebracht en is verplaatsbaar. 
Ze kan daarnaast ook op een inbouwdoos  
worden geschroefd.
Maakt het mogelijk om scenario's te creëren 
waarmee de verlichting, rolluiken en contactdozen  
bij het opstaan en slapengaan kunnen worden 
gestuurd. De scenario's kunnen in de app  
Home + Control worden geconfigureerd.
Knoopcelbatterij CR 2032 - 3 V meegeleverd.  
Autonomie: 8 jaar

Scenario Opstaan
configureerbaar in 
de app Home + Control. 
Standaard: onder spanning  
zetten van contactdozen(1)

Scenario Gaan slapen
configureerbaar in 
de app Home + Control.  
Standaard: doven van  
alle lichten

Statusled  
voor de installatie.  
Indicator zwakke batterij 
(rood knipperen)

Statusled  
voor de installatie.  
Indicator zwakke batterij  
(rood knipperen)

Doven: kort drukken
Afnemend dimmen: blijven 
induwen tot de knop wordt 
losgelaten

Verlichting 100%: kort drukken.
Toenemend dimmen: blijven induwen 
tot de knop wordt losgelaten

DRAADLOZE BEDIENING
VOOR ROLLUIKEN
Deze extra vlakke bediening wordt met de 
meegeleverde zelfklevende strips op een muur 
aangebracht en is verplaatsbaar. 
Ze kan daarnaast ook op een inbouwdoos  
worden geschroefd.
Bedient de geconnecteerde schakelaars voor 
rolluiken en maakt het mogelijk om de bediening  
van meerdere rolluiken te centraliseren.
Knoopcelbatterij CR 2032 - 3 V meegeleverd.  
Autonomie: 8 jaar

Naar boven

Naar beneden

Stop

• Volledig ophalen of neerlaten van het rolluik: kort drukken
• Aanpassen van de hoogte van het rolluik: lang drukken en daarna loslaten

Statusled  
voor de installatie.  
Indicator zwakke batterij (rood 
knipperen)

(1) Onder spanning zetten van geconnecteerde contactdozen die vooraf zijn uitgeschakeld (lamp, tv ...), terwijl bepaalde contactdozen 
ononderbroken onder spanning blijven (diepvriezer, internetbox ...) 
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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 contactdozen 
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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Personaliseren van de naam  
van elk apparaat  

en een naam geven  
aan elke kamer  
in mijn woning.

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/Gaan slapen en 
Vertrek/Aankomst. 

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

Personaliseren 
van mijn scenario's  
op de bedieningen  
Vertrek/Aankomst 

en Opstaan/Gaan slapen

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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STAP 2: Voltooi de installatie  
met de geconnecteerde uitbreidingskit

+

Ref.nr. Geconnecteerde uitbreidingskit

Hiermee kunt u een draadloze wisselschakeling voor 
verlichting voorzien en uw elektrische apparaten op 
afstand bedienen
Bestaat uit: 
- 1 geconnecteerde contactdoos van 16 A en 3.680 W 

(beveiligd tegen overbelasting) maxi. Geschikt 
voor elk elektrisch apparaat en elk groot elektrisch 
huishoudtoestel. Meting van het actuele vermogen 
en opvolging van het dagelijkse en maandelijkse 
verbruik met verzending van meldingen (storingen, 
verbruik ...), instelbaar. 
Kan worden geïnstalleerd op de plaats van 
een bestaande contactdoos in een doos voor 
1 mechanisme diepte 40 mm, geleverd met 
spanklauwen en beschermkap. Schroef- of  
klauwbevestiging. Verbinding met steekklemmen. 
Personaliseerbare statusled

- 1 draadloze bediening voor verlichting en 
contactdozen. Geleverd met batterij CR2032 3V 
(voeding) en 4 verplaatsbare zelfklevende strips om 
de bediening op elke mogelijke ondergrond aan  
te brengen.

- 1 geconnecteerde schakelaar-dimmer 5-300 W 
zonder nulleider 230 V±. Geschikt voor alle 
belastingen (dimbare LEDs worden aanbevolen). 
Geleverd met een actieve compensator 
Dimmodus activeerbaar vanuit de app Home + 
Control. Kan worden geïnstalleerd op de plaats 
van een bestaande schakelaar in een inbouwdoos 
diepte 40 mm, geleverd met spanklauwen en 
beschermkap 
Schroef- of  klauwbevestiging. Met statusled

Compleet geleverd met wip, houder en afdekraam

741805  Wit

741835  Aluminium

741865  Zwart

Maakt het mogelijk om uw woning op afstand te beheren (verlichting, 
rolluiken en elektrische apparaten) met uw smartphone via de applicatie 
Home + Control en/of met uw stem (via een spraakassistent) 
Verplicht te bestellen voor elke geconnecteerde installatie
De starterskit kan worden aangevuld met de uitbreidingskit
(hiernaast) of de geconnecteerde producten
Wifi-verbinding 2,4 GHz vereist

Hiermee kunt u uw geconnecteerde installatie voltooien, nadat u eerst 
een geconnecteerde starterskit heeft geïnstalleerd.
De geconnecteerde kits kunnen met geconnecteerde producten worden 
aangevuld.

741900

Verplicht te bestellen voor elke 
geconnecteerde installatie

STAP 1: Begin de installatie  
met de geconnecteerde starterskit

Ref.nr. Starterskit voor een geconnecteerde 
installatie
Hiermee maakt u van uw installatie een 
geconnecteerde installatie
Bestaat uit: 
- 1 ingebouwde en geconnecteerde gateway met 

contactdoos van max. 16 A en 3.680 W (beveiligd 
tegen overbelasting) + 1 gateway. Geschikt voor 
elk elektrisch apparaat en elk groot elektrisch 
huishoudtoestel. Meting van het actuele vermogen 
en opvolging van het dagelijkse en maandelijkse 
verbruik met verzending van meldingen (storingen, 
verbruik ...), instelbaar 
Verbinding met steekklemmen 
Geleverd met afdekraam 2 mechanismen en 
spanklauwen. Kan worden geïnstalleerd op de 
plaats van een bestaande contactdoos in een doos 
voor 1 mechanisme diepte 40 mm

- 1 draadloze algemene bediening Vertrek/Aankomst 
met scenario's die vooraf  kunnen worden ingesteld 
en gepersonaliseerd in de app Home + Control. 
Geleverd met batterij CR2032 3V voor de voeding 
en 4 verplaatsbare zelfklevende strips om de 
bediening op elke mogelijke ondergrond aan te 
brengen. Statusled ter indicatie van een zwakke 
batterij

Compleet geleverd met wip, houder en afdekraam

741800  Wit

741830  Aluminium

741860  Zwart

741905

n Principe van een geconnecteerde installatie

STAP 1:  
Begin  
de installatie 
met de 
geconnecteerde 
starterskit

STAP 2:  
Voltooi de installatie 
met de geconnecteerde 
uitbreidingskit  
en/of geconnecteerde 
draadloze of bedrade 
losse producten

Valena Next with Netatmo 
geconnecteerde starterskit

Valena Next with Netatmo 
geconnecteerde uitbreidingskit
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STAP 2: Voltooi de installatie  
met de geconnecteerde producten

Hiermee kunt u uw geconnecteerde installatie voltooien, nadat u eerst 
een geconnecteerde starterskit heeft geïnstalleerd

064888 741811741870741840

Ref.nr. Geconnecteerde schakelaar-dimmer

Hiermee kunt u de verlichting ter plaatse of  op 
afstand beheren
Kan met één of  meerdere draadloze bedieningen 
worden gecombineerd
Schakelaar-dimmer 5-300 W zonder nulleider 230 V±
Geschikt voor alle belastingen (dimbare LEDs worden 
aanbevolen). Geleverd met een actieve compensator
Dimmodus activeerbaar vanuit de app Home + Control
Kan worden geïnstalleerd op de plaats van een 
bestaande schakelaar in een inbouwdoos diepte 40 mm
Schroef- of  klauwbevestiging, geleverd met 
spanklauwen en beschermkap 
Met statusled
Compleet geleverd met wip, houder en afdekraam

741810  Wit

741840  Aluminium

741870  Zwart

Draadloze bediening voor verlichting en 
contactdozen
Hiermee kunt u een extra bediening voor verlichting 
toevoegen
Verbinding maken door 3X zachtjes op de gekozen 
bedrade producten te tikken: schakelaars, 
micromodules, contactdozen
Geleverd met batterij CR2032 3V (voeding) en 4 
verplaatsbare zelfklevende strips om de bediening op 
elke mogelijke houder aan te brengen.
Statusled ter indicatie van een zwakke batterij
Compleet geleverd met wip, houder en afdekraam

741813  Wit 1 knop

741843  Aluminium 1 knop

741873  Zwart 1 knop

741812  Wit 2 knoppen

741842  Aluminium 2 knoppen

741872  Zwart 2 knoppen

Micromodule voor verlichting

064888 Hiermee maakt u van uw verlichting een 
geconnecteerde verlichting 
Max. 300 W, met nulleider
Kan door één of  meerdere draadloze

bedieningen of drukknoppen worden beheerd 
Te installeren in een inbouwdoos, verlaagd plafond 
of  armatuur bedieningen of drukknoppen worden 
beheerd 

Draadloze contactinterface

067694 Zendermodule voor installatie met Netatmo om een 
wisselschakelaar of  een drukknop om te zetten 
in een draadloze versie. Kan worden gekoppeld 
met schakelaars, micromodules, contactdozen en 
kabeluitgangen. Geleverd met CR 2032 3V batterij 
(voeding)

Ref.nr. Geconnecteerde contactdoos 16A

Hiermee kunt u elektrische apparaten op afstand bedienen
Kan met een of meerdere draadloze bedieningen worden 
gecombineerd om een bediende contactdoos te creëren
Contactdoos max. 16 A 3.680 W (beveiligd tegen 
overbelasting). Geschikt voor elk elektrisch apparaat en 
elk groot elektrisch huishoudtoestel
Meting van het actuele vermogen en opvolging van het 
dagelijkse en maandelijkse verbruik met verzending van 
meldingen (storingen, verbruik ...), instelbaar
Kan worden geïnstalleerd op de plaats van 
een bestaande contactdoos in een doos voor 1 
mechanisme diepte 40 mm, geleverd met spanklauwen 
en beschermkap
Schroef- of  klauwbevestiging
Verbinding met steekklemmen
Personaliseerbare statusled
Compleet geleverd met sierplaat, houder en afdekraam

741811  Wit
741841  Aluminium
741871  Zwart

Geconnecteerde mobiele contacdoos
Hiermee kunt u elektrische apparaten op afstand bedienen
Kan met een of meerdere draadloze bedieningen worden 
gecombineerd om een bediende contactdoos te creëren
Contactdoos max. 16 A 3.680 W (beveiligd tegen 
overbelasting). Geschikt voor elk elektrisch apparaat en 
elk groot elektrisch huishoudtoestel
Meting van het actuele vermogen en opvolging van het 
dagelijkse en maandelijkse verbruik met verzending van 
instelbare meldingen (storingen, verbruik ...)

064840  Zwart

Geconnecteerde kabeluitgang
Hiermee kunt u elektrische apparaten op afstand bedienen
Kan met een of meerdere draadloze bedieningen worden 
gecombineerd om een bediende kabeluitgang te creëren
Contactdoos max. 14 A 3.000 W (beveiligd tegen 
overbelasting). Geschikt voor elk elektrisch apparaat en 
elk groot elektrisch huishoudtoestel
Meting van het actuele vermogen en opvolging van het 
dagelijkse en maandelijkse verbruik met verzending van 
meldingen (storingen, verbruik ...), instelbaar
Kan worden geïnstalleerd op de plaats van een 
bestaande kabeluitgang in een doos voor 1 mechanisme 
diepte 40 mm, geleverd met beschermkap
Schroefbevestiging

064879  Wit
064898  Aluminium
064847  Zwart

Valena Next with Netatmo 
geconnecteerde producten
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STAP 2: Voltooi de installatie  
met de geconnecteerde producten

Ref.nr. Geconnecteerde schakelaar voor rolluik

Hiermee kunt u een rolluik op afstand en ter plaatse 
bedienen
Kan met één of  meerdere draadloze bedieningen 
voor rolluik worden gecombineerd
Voeding fase + nulleider 230 VA
Kan worden geïnstalleerd op de plaats van een 
bestaande rolluikschakelaar in een inbouwdoos 
diepte 40 mm
Schroef- of  klauwbevestiging, geleverd met 
spanklauwen en beschermkap 
Niet geschikt voor de installaties voor rolluiken of  
afstandsbediening
Compleet geleverd met wip, houder en afdekraam

741807  Wit

741837  Aluminium

741867  Zwart

Draadloze bediening voor rolluiken
Hiermee kunt u een of  meerdere bedrade 
rolluikschakelaars bedienen
Verbinding maken door 3X zachtjes te tikken op de 
gekozen schakelaar(s) voor rolluik
Geleverd met batterij CR2032 3V voor de voeding en 
4 verplaatsbare zelfklevende strips om de bediening 
op elke mogelijke houder aan te brengen
Statusled ter indicatie van een zwakke batterij
Compleet geleverd met wip, houder en afdekraam

741808  Wit

741838  Aluminium

741868  Zwart

Micromodule voor rolluiken

067697 Hiermee maakt u van uw rolluik een 
geconnecteerde rolluik 
Max 500 VA, met nulleider 
Kan door één of  meerdere draadloze
bedieningen of  drukknoppen worden
beheerd 
Te installeren in de behuizing van de rolluik

Ref.nr. Algemene draadloze bediening Vertrek/
Aankomst
Hiermee kunt u een extra draadloze bediening 
Vertrek/Aankomst toevoegen
Werkt op identiek dezelfde manier als de algemene 
bediening Vertrek/Aankomst die in de starterskit is 
inbegrepen
Scenario Vertrek/Aankomst personaliseerbaar in de 
app Home + Control
Geleverd met batterij CR2032 3V voor de voeding en 
4 verplaatsbare zelfklevende strips om de bediening 
op elke mogelijke houder aan te brengen
Statusled ter indicatie van een zwakke batterij
Compleet geleverd met wip, houder en afdekraam

741801  Wit

741831  Aluminium

741861  Zwart

Draadloze bediening Opstaan/Gaan slapen
Hiermee kunt u 2 extra scenario's in een 
geconnecteerde installatie toevoegen
Scenario's Opstaan/Gaan slapen die vooraf  kunnen 
worden ingesteld en gepersonaliseerd in de app 
Home + Control
Geleverd met batterij CR2032 3V voor de voeding en 
4 verplaatsbare zelfklevende strips om de bediening 
op elke mogelijke houder aan te brengen
Statusled ter indicatie van een zwakke batterij
Compleet geleverd met wip, houder en afdekraam

741803  Wit

741833  Aluminium

741863  Zwart

Toebehoren

064871 Set van 3 x 4 extra verplaatsbare zelfklevende strips, 
om een draadloze bediening
aan te brengen

Bewegingsdetector

064875 Draadloze PIR bewegingsmelder voor installaties with 
Netatmo - IP44 - wit. Sensorbereik instelbaar van 2 tot 
8 m - 140°, instelbare tijdsvertraging van 15 sec. tot 
15 min. Aanbevolen montagehoogte: 2,5 m Optimale 
afstand tussen twee melders: 6 m Levering met 2 x 
1,5 V AA-batterijen.

Energiemeter
412015

N L

 

N L

Geconnecteerde DIN-meter. Meet het 
energieverbruik van alle apparaten in de 
woning (instant, dagelijks, maandelijks) Het 
is ook mogelijk om meldingen te ontvangen 
wanneer een bepaald vermogenniveau

wordt overschreden. Een torus wordt gratis mee-
geleverd voor het meten van de stroom. 
Voeding 230 VAC - 1 DIN-module

Hiermee kunt u uw geconnecteerde installatie voltooien, nadat u eerst een geconnecteerde starterskit heeft geïnstalleerd

741837 741808 741861 741803

Valena Next with Netatmo 
geconnecteerde producten (vervolg)
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Ref. Afwerking
Bedrijfs-

temperatuur
min. en max.

Water-
dichtheid

Schok-
vastheid

Afwerking  
van het 

oppervlak

Voedings-
frequentie 

min. en max. 

Verplichte 
nulleider

Aantal
klem-
men

Zonder 
halo-
geen

Type 
beves- 
tiging

Bereik

Gateway + 
contactdoos 
inbegrepen in het 
starterspakket

741800 Wit
+5 °C 

tot +45 °C IP41 IK 04 ABS + PC 50 - 60 Hz ja 3 ja

met 
span-

klauwen  
en/of  
met 

schroeven 150 m
open veld

741830 Aluminium

741860 Zwart

Geconnecteerde 
contactdoos
16 A

741811 Wit
+5 °C 

tot +45 °C IP41 IK 04 ABS + PC 50 - 60 Hz ja 3 ja741841 Aluminium

741871 Zwart

Geconnecteerde 
schakelaar-dimmer

741810 Wit
+5 °C 

tot +45 °C IP41 IK 04 ABS + PC 50 - 60 Hz nee 3 ja741840 Aluminium

741870 Zwart

Geconnecteerde 
schakelaar voor 
rolluiken

741807 Wit
+5 °C 

tot +45 °C IP41 IK 04 ABS + PC 50 - 60 Hz ja 4 ja741837 Aluminium

741867 Zwart

Geconnecteerde 
micromodule 
voor verlichting(1)

064888 +5 °C 
tot +45 °C IP20 IK 04 Poly-

carbonaat 50 - 60 Hz 2  
nulleiders 5 ja met 

schroeven

Geconnecteerde 
kabeluitgang

064879 Wit
+5 °C 

tot +45 °C IP41 IK 04 ABS + PC 50 - 60 Hz ja 4 ja064898 Aluminium

064847 Zwart

(1) : Verbruik in waakstand 1,5456 W

n Producten met bedrading

Ref. Afwerking
Bedrijfs- 

temperatuur
min. en max.

Water- 
dichtheid

Schok-
vastheid

Verbruik
in 

waakstand

Afwerking 
van het 

oppervlak

Zonder 
halo- 
geen

Samen- 
stelling  
van de 
batterij

Type 
bevestiging

Bereik

Algemene 
draadloze  
bediening  
Vertrek/
Aankomst

741801 Wit

+5 °C  
tot +45 °C IP40 IK 02 0,0033 mW ABS + PC ja

Lithium CR 
2032 3V

met 
verplaatsbare 
zelfklevende 

strips 
of  

met schroeven 
(op de muur 

voor een 
definitieve 

bevestiging)

150 m 
open veld

741831 Aluminium

741861 Zwart

Algemene 
draadloze 
bediening 
Opstaan/Gaan 
slapen

741803 Wit

+5 °C  
tot +45 °C IP40 IK 02 0,0033 mW ABS + PC ja741833 Aluminium

741863 Zwart

Draadloze 
bediening 
voor  
rolluiken

741808 Wit

+5 °C  
tot +45 °C IP40 IK 02 0,0033 mW ABS + PC ja741838 Aluminium

741868 Zwart

Draadloze 
bediening voor 
verlichting en 
contactdozen

741813 Wit

+5 °C  
tot +45 °C IP40 IK 02 0,0033 mW ABS + PC ja741843 Aluminium

741873

741812 Wit

+5 °C  
tot +45 °C IP40 IK 02 0,0033 mW ABS + PC ja741842 Aluminium

741872 Zwart

n Draadloze producten

Valena Next with Netatmo 
technische gegevens
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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 elkaar 
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 verschillende afdekramen zorgt voor  
een strakke en moderne uitstraling.

WIT OPA AL CHROOM

ALUMINIUM CHROOMGEFUMEERD

ROSÉ GOUD

KOPER 
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type A - type A

type A - type C

DE USB-LADERS | Oplossingen 
om uw mobiele toestellen op te laden
Deze nieuwe 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. Uiteraard blijft de 
dubbele type A USB-lader ook beschikbaar.

2 in 1. Een ideale oplossing bij een renovatieproject. 
Een combinatie van een standaard contactdoos  
en een USB type C lader. 
De USB-lader is namelijk geïntegreerd in de contactdoos waardoor 
bijkomend slijp-of kapwerk overbodig is. Een traditionele contactdoos 
vervangen door een vlakke trendy contactdoos met laadfunctie voor 
smartphones en tablets... het kan.

DE ECODIMMER | Meerdere functies in een enkel apparaat
Met deze dimmer kan de lichtsterkte van alle soorten lichtbronnen  
gedimd worden. 
Naast ecohalogeenlampen (tot 400 W) kunnen ook dimbare spaarlampen  
(tot 75 W) en dimbare LEDs (tot 75 W) worden bediend.
Deze dimmer heeft 3 werkingsmodi:

• dimmodus: met de linkerknop schakelt men het licht aan en uit,  
met de rechterknop kan men het licht dimmen

• modus vooraf ingestelde niveaus: met één druk op de knop kan gekozen worden 
voor 33 % of 66 % lichtintensiteit

• modus waakfunctie: het licht wordt gedurende 1 uur trapsgewijze gedoofd 

De leddimmer kan geplaatst worden ter vervanging van een bestaande schakelaar 
dankzij zijn 2-draadsaansluiting (nulleider is niet vereist).

BEWEGINGSDETECTOR | Oplossingen  
die de energie-efficiëntie verhogen
Deze bewegingsdetector zorgt ervoor dat het 
licht niet onnodig blijft branden. Het licht wordt 
automatisch uitgeschakeld na verloop van de 
ingestelde tijd. 

ENKELE INNOVATIEVE 
COMFORTFUNCTIES
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• Steekklemmen voor een betrouwbare en snelle 
aansluiting

• Beperkte afmetingen voor een gemakkelijke  
bekabeling

• Identificatie van de klemmen in kleur
• Lasermarkering

Veiligheid en installatiegemak

De montagehouder

• Beschermt het mechanisme tegen stof, verf en krassen

• Gemakkelijk te verwijderen als u aan het einde van de werkzaamheden  
de afdekraam monteert

Beschermkap

Houder uit twee materialen
• Resistent: metalen basis
• Veilig: plastic coating
• Geschikt voor onregelmatige oppervlakken
• Eenvoudige en handige installatie

Schroefbevestiging
• De 4 bevestigingsgaten zijn toegankelijk 

zonder de wip te verwijderen

Installatie van meerdere houders
• Snel en eenvoudig met elkaar te koppelen, 

zowel horizontaal als verticaal

De Valena Next houder bestaat uit een metalen basis en een kunststof coating 
waardoor deze zeer stevig is en bovendien beschermd is tegen roestvorming.

INSTALLATIE EN MONTAGE

Strip de draad 
tot 13 mm
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Ledverlichting
• Led kan zonder gereedschap worden 

gemonteerd in de schakelaars of drukknoppen 

• Verlichte- of controlefunctie (LED)

• Zeer laag verbruik en lange levensduur

Vereenvoudigde plaatsing

• Tot 5 mechanismen
• Horizontaal of verticaal te monteren

Inbouwdoos Batibox  
(of standaard inbouwdoos)

Inbouwdoos Batibox  
twee mechanismen
(of standaard inbouwdoos)

Beschermkap met scharnier 
zodat de contactdoos tijdens de 
werkzaamheden kan worden 
gebruikt

Twee wisselschakelaars 
met steekklemmen

Wandcontactdoos 
met steekklemmen

Afdekraam afzonderlijk  
geleverd om na afloop van de 
werkzaamheden te worden 
geïnstalleerd

Dubbel afdekraam afzonderlijk 
geleverd om na afloop van de 
werkzaamheden te worden 
geïnstalleerd

Afdekramen
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Valena Next 
schakelaars en pulsdrukkers

Mechanismen geleverd met wip en houder voor schroefbevestiging, behalve ref.nr. 077015 en 079215
Uit te rusten met afdekraam (pag. 26)
Geleverd met beschermkap

741242 741241 741356 741457

Ref.nr. Schakelaars 10 AX - 250 V
Mechanismen uitgerust met steekklemmen
Enkelpolige schakelaar

741242  Wit
741342  Aluminium
741442  Zwart

Serieschakelaar
741244  Wit
741344  Aluminium
741444  Zwart

Wisselschakelaar
741240  Wit
741340  Aluminium
741440  Zwart

Dubbele wisselschakelaar
741245  Wit
741345  Aluminium
741445  Zwart

Wisselschakelaar met verklikker
Uit te rusten met een inplugbare LED
Keuze tussen verlichte- of  controlefunctie
Inplugbare LEDs (pag. 23)

741241  Wit
741341  Aluminium
741441  Zwart

Kruisschakelaar
Hiermee kan een derde bedieningspunt in een 
installatie met wisselschakelaar worden toegevoegd
Uitgerust met schroefklemmen

741247  Wit
741347  Aluminium
741447  Zwart

Schakelaars 16 AX - 250 V
Mechanismen uitgerust met schroefklemmen
Tweepolige schakelaar

741256  Wit
741356  Aluminium
741456  Zwart

Ref.nr. Wisselschakelaar met detectiefunctie
Hiermee dooft de verlichting automatisch na 10 
minuten indien er geen beweging wordt gedetecteerd 
(dankzij de ingebouwde IR-detectiecel)
Wordt geïnstalleerd en werkt als een klassieke 
wisselschakelaar
Detectieveld 160° Detectiebereik 8 m
Geschikt voor alle lamptypes:
- 12-150 W: gloeilampen en halogeenlampen 230 V 
- 12-150 VA: lampen met elektronisch of  
ferromagnetisch voorschakelapparaat
- 8-30 W (of  650 mA): Led en CFL 
Mogelijkheid om alle lamptypes op hetzelfde circuit 
te mengen. Ideaal voor ruimtes waar het licht soms 
onnodig blijft branden (kinderkamer, berghok ...)
Wordt gemonteerd in een houder schroefbevestiging  
ref.nr. 080251 (pag. 25)

077015  Wit
079215  Aluminium

Pulsdrukker 6 A - 250 V
Mechanismen uitgerust met steekklemmen
Pulsdrukker

741250  Wit
741350  Aluminium
741450  Zwart

Pulsdrukker verlichtbaar
Uit te rusten met een inplugbare LED
Keuze tussen verlichte- of  controlefunctie
Inplugbare LEDs (pag. 23)

741251  Wit
741351  Aluminium
741451  Zwart

Dubbele pulsdrukker
741257  Wit
741357  Aluminium
741457  Zwart



VALENA NEXT 23SCHAKELMATERIAAL

Valena Next 
Rolluikbedieningen, ventilatiebediening, LEDs voor bedieningsmechanismen, ecodimmer en bewegingsdetector

Mechanismen geleverd met wip en houder voor schroefbevestiging
Uit te rusten met afdekraam (pag. 26)
Geleverd met beschermkap

741252 741353 741460 741254

Ref.nr. Rolluikbedieningen
Mechanismen uitgerust met steekklemmen
Rolluikschakelaar
Voor rechtstreekse bediening ophalen/neerlaten/
stoppen
van de motor van rolluik, zonnewering of  jaloezieën 
max. 500 W

741252  Wit
741352  Aluminium
741452  Zwart

Pulsdrukkers van rolluiken
Voor automatische bediening van de motor van 
rolluik, zonnewering of  jaloezieën 

741253  Wit
741353  Aluminium
741453  Zwart

Ventilatiebediening

Schakelaar met 3 standen
Uitgerust met een draaiknop met 3 standen
Houder uitgerust met spanklauwen

741558  Wit
741658  Aluminium
741758  Zwart

LEDs voor schakelaars en pulsdrukkers

LEDs voor verlichte functie voor 
wisselschakelaars en pulsdrukkers
Aansluiting door rechtstreekse montage
Lamp zonder onderhoud (led), kleur: wit
Te monteren op ref.nr. 741241, 741341, 741441, 
741251, 741351 en 741451

067686 230 V
Verbruik 0,15 mA

067687 12 V – 24 V – 48 V

LEDs voor controlefunctie voor wisselschakelaars 
en pulsdrukkers
Aansluiting door rechtstreekse montage
Lamp zonder onderhoud (led), kleur: wit
Te monteren op ref.nr. 741241, 741341, 741441, 
741251, 741351 en 741451

067685 230 V
Verklikkerlampje voor bestaande bekabeling
Verbruik 3 mA

067689 12 V – 24 V – 48 V

Ref.nr. Ecodimmer
Voor de bediening en het dimmen van alle lamptypes:
 - Dimbare LEDs: 3 W tot 75 W 
(en/of  max. 10 lampen)

 - Dimbare compacte fluorescentielampen: 3 W tot 
75 W 
(en/of  max. 10 lampen)

 - Halogeenlampen ZLS met ferromagnetisch of  
elektronisch voorschakelapparaat 3 VA tot 400 VA

 - Halogeenlampen 230 V: 3 W tot 400 W
 - Fluorescentiebuizen met voorschakelapparaat: 3 VA 
tot 200 VA

 - Gloeilampen: 3 W tot 400 W
Wordt gebruikt:
 - in dimmodus
 - met vooraf  ingestelde niveaus (0%, 33%, 66% en 
100%)

 - als nachtlamp (geleidelijke uitdoving van de lamp 
gedurende een uur)

Met niveaugeheugenfunctie: de lamp schakelt weer 
in op hetzelfde niveau voordat ze de laatste keer werd 
gedoofd
Doet het licht geleidelijk aan en uit (2 sec.)
Kan worden gekoppeld aan één of  meer niet-verlichte 
pulsdrukkers (ref.nr. 741547, 741647 en 741747). Elke 
pulsdrukker maakt dan de aan/uit- en dimfuncties 
mogelijk.

741254  Wit
741354  Aluminium
741454  Zwart

Tweedraads bewegingsdetector zonder manuele 
in- en uitschakelmogelijkheid
Aanvaardbaar vermogen per lamptype:
 - LEDs: 3 W tot 100 W
 - Compacte fluorescentielampen: 3 W tot 100 W
 - LEDs, CFL's, halogeenlampen, fluorescentiebuizen 
met ferromagnetisch of  elektronisch 
voorschakelapparaat: 3 VA tot 250 VA

 - Halogeenlampen 230 V, gloeilampen: 3 W tot 250 W
Voor LEDs en compacte fluorescentielampen is 
de minimumbelasting hoger wanneer meerdere 
detectoren op één kring worden geïnstalleerd (zie 
handleiding)
Geschikt voor max. 3 parallel geschakelde melders
Regeling van de vertraging van 10 s tot 10 min.
Regeling van de lichtsterktedrempel van 5 lux tot 1.275 lux
Verbruik in waakstand: 0,02 W

741260  Wit
741360  Aluminium
741460  Zwart
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741234 741332 077598

Valena Next 
wandcontactdozen 230V, TV-contactdoos, USB-laders en inductielader

Mechanismen geleverd met wip en houder voor schroefbevestiging
Uit te rusten met afdekraam (pag. 26)
Geleverd met beschermkap

Inductieladerbasis te voorzien van een houder  
met schroefbevestiging ref. 080251
Uit te rusten met afdekraam (pag. 26)

Ref.nr. Wandcontactdoos 16 A - 230 VA
Wandcontactdoos 2P + A
Steekklemmen

741221  Wit
741321  Aluminium
741421  Zwart

Enkelvoudige contactdoos 2P+A  
met ingebouwde USB type C-lader

741234  Wit
741334  Aluminium
741434  Zwart

TV-contactdoos

TV/R-contactdoos voor kabelnetwerk
Tv: 5-68/120 - 862 MHz en R: 87,5 - 108 MHz
Demping <1,5 dB

741270  Wit
741370  Aluminium
741470  Zwart

USB-laders

Dubbele USB type A-contactdoos - 2,4 A
741231  Wit
741331  Aluminium
741431  Zwart

Dubbele USB type A+C-contactdoos - 3 A
741232  Wit
741332  Aluminium
741432  Zwart

Ref.nr. Inductielader + laadmodule USB type A 
Inductieladers dienen om smartphones met 
inductieontvanger snel en draadloos op te laden.
Verbruik in waakstand < 0,07 W
Energierendement > 85 % 
Voldoet aan de WPC QI-standaard (World Power Consortium) 

Voldoet aan de norm EN 62479 (EMC-emissie)
Voldoet aan de ICNIRP-specificaties (bescherming 
van de gezondheid)
Verstoort andere draadloze transmissies niet (ZigBee, 
DVB, 4G-gsm ...)
Lader 1.000 mA met 1 USB-poort 2.400 mA 12 W 
voor de voeding van een tweede terminal  
Te installeren in een inbouwdoos ...
Uitgerust met 2 inductieantennes voor het snel en 
intuïtief  opladen van de smartphone
Herkenningsoppervlak: 50 x 80 mm
Plaat met helling van 10° en antislipbekleding voor 
beveiliging van de terminal tijdens het opladen
Afm.: 136,5 x 70 x 56,5 mm. Antidiefstalslot
Horizontale montage van meerdere mechanismen 
mogelijk
Te voorzien van een houder en een afdekraam (pag. 26)

077598  Wit met aluminiumkleurige sokkel

n Inductie-opladers

Een innovatie om snel en eenvoudig op te laden

Een open en internationale standaard:

Draadloze energieoverdracht via inductie
Zonder snoeren en connectors

Gecertifieerde producten van Legrand QI WPC
Wireless Power Consortium, 230 leden garanderen
interoperabiliteit met inductie-smartphones

Opladen van een tablet 
via de USB-poort  
type-A – 2400 mA.

Opladen van een smartphone
met inductie (1000 mA).

CERTIFIED PRODUCT
Qi-WPC
(Wireless Power Consortium)
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Ref.nr. RJ45 contactdozen

Contactdoos RJ45 cat6 UTP
741275  Wit
741375  Aluminium
741475  Zwart

Dubbele contactdoos RJ45 cat6 UTP
741276  Wit
741376  Aluminium
741476  Zwart

Blinde plaat en kabeluitvoer

Blinde plaat
741280  Wit
741380  Aluminium
741480  Zwart

Kabeluitvoer
Met kabelklem
Voor kabels ø max. 12 mm, ø min. 4 mm

741281  Wit
741381  Aluminium
741481  Zwart

Ref.nr. Houder voor schroefbevestiging
Houders kunnen optioneel verkregen worden 
zonder mechanisme. Te gebruiken in geval van een 
beschadigde houder

Houder voor schroefbevestiging
080251 Voor 1 mechanisme  

Opbouwdozen
Om de Valena Next mechanismen in opbouw te 
monteren. Uitgerust met een uitneembare ingang. 

776181 Voor 1 mechanisme

776182 Voor 2 mechanismen 

776183 Voor 3 mechanismen

741275 741376 080251 776181

Volgens de EIA/TIA-standaard kleurcode 568 B

B
A63 45 B

A87 21

B
A63 45 B

A87 21

Valena Next 
RJ45 contactdozen, blinde plaat en kabeluitvoer

Valena Next 
houder en opbouwdozen

Mechanismen geleverd met toets en houder met spanklauwen
Uit te rusten met afdekraam (pag. 26)
Geleverd met beschermkap

n Aansluiting van een RJ45-contactdoos

Volgens de EIA/TIA-standaard kleurcode 568 A

Basislijn: 
EIA/TIA 568 A-aansluiting

Basislijn: 
EIA/TIA 568 B-aansluiting
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Ref.nr. Afdekramen

Afdekraam 1 mechanisme

741101   Wit / opaal

741111   Wit / chroom

741121   Wit / rosé goud

741131   Aluminium / gefumeerd

741141   Aluminium / chroom

741151   Zwart / gefumeerd

741161   Zwart / chroom donker

741171   Zwart / koper
Afdekraam 2 mechanismen hor./verticaal 71 mm

741102   Wit / opaal

741112   Wit / chroom

741122   Wit / rosé goud

741132   Aluminium / gefumeerd

741142   Aluminium / chroom

741152   Zwart / gefumeerd

741162   Zwart / chroom donker

741172   Zwart / koper
Afdekraam 3 mechanismen hor./verticaal 71 mm

741103   Wit / opaal

741113   Wit / chroom

741123   Wit / rosé goud

741133   Aluminium / gefumeerd

741143   Aluminium / chroom

741153   Zwart / gefumeerd

741163   Zwart / chroom donker

741173   Zwart / koper

Ref.nr. Afdekramen (vervolg)

Afdekraam 4 mechanismen hor./verticaal 71 mm

741104   Wit / opaal

741114   Wit / chroom

741124   Wit / rosé goud

741134   Aluminium / gefumeerd

741144   Aluminium / chroom

741154   Zwart / gefumeerd

741164   Zwart / chroom donker

741174   Zwart / koper

Afdekraam 5 mechanismen hor./verticaal 71 mm

741105   Wit / opaal

741115   Wit / chroom

741125   Wit / rosé goud

741135   Aluminium / gefumeerd

741145   Aluminium / chroom

741155   Zwart / gefumeerd

741165   Zwart / chroom donker

741175   Zwart / koper

Valena Next 
afdekramen

741101 741131741111 741141741121 741151 741161 741171



VALENA NEXT 27SCHAKELMATERIAAL

Horizontaal/verticaal 71 mm

Afdekramen 1 mechanisme 2 mechanismen 3 mechanismen 4 mechanismen 5 mechanismen

WIT

Opaal 741101 741102 741103 741104 741105

Chroom 741111 741112 741113 741114 741115

Rosé goud 741121 741122 741123 741124 741125

ALUMINIUM

Gefumeerd 741131 741132 741133 741134 741135

Chroom 741141 741142 741143 741144 741145

ZWART

Gefumeerd 741151 741152 741153 741154 741155

Chroom donker 741161 741162 741163 741164 741165

Koper 741171 741172 741173 741174 741175

Valena Next 
keuzetabel voor afdekramen

WIT Opaal

Gefumeerd

Gefumeerd

Chroom

Chroom 
donker

ChroomALUMINIUM

Rosé goud

KoperZWART
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