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Living Now ganhou este prestigioso prêmio internacional, confirmando a habilidade da Bticino em combinar Design com Tecnologia.

DESIGN
INOVADOR

SUPERFÍCIE PLANA PERFEITA
E DETALHES ELEGANTES

O júri internacional do XXVI Prêmio Compasso d’Oro ADI 2020 concedeu à Living Now uma menção honrosa. 
O Compasso d’Oro ADI é o mais antigo e mais prestigiado prêmio internacional de design.
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MAIS ESPAÇO PARA FUNÇÕES
Formato exclusivo que garante  
o protagonismo das funções.

CONTROLES FULL TOUCH
A iluminação pode ser acionada 

pressionando qualquer ponto  
da superfície da tecla.

Depois de pressionada, as teclas 
retornam à sua posição original,  

num alinhamento perfeito.
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Assistente de voz

Controle de 
iluminação

NOVOS COMANDOS DIGITAIS  
COM ACABAMENTO LIVING NOW
A série de novos comandos digitais  
com o design de Living Now se integram 
ao portfolio da Solução MyHOME.  
A combinação entre inovação e 
simplicidade para ser descoberta,  
ouvida e tocada.

COMANDO DE VOZ
Dispositivo com a Assistente de voz Alexa, da Amazon,  
já embarcado, ajudando a tornar sua presença mais imersiva.
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COMANDOS DIGITAIS CUSTOMIZÁVEIS
Novos comandos sensíveis ao toque sem tampa de acabamento  

LEDs e ícones customizáveis através do app  
Expansíveis para novas funções, para além do tamanho da caixa de embutir  

EM BREVE
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Acabamento GHIACCIO
Material: tecnopolímero

Código: ...DW

PLACAS DE ACABAMENTO
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Acabamento WHITE
Material: tecnopolímero
Código: ...KW

Acabamento ORO 
Material: zamak 
Código: ...ZW

Acabamento MOON
Material: zamak 
Código: ...NW

Acabamento SKY 
Material: tecnopolímero 
Código: ...DA

Acabamento PIXEL
Material: tecnopolímero  
- efeito pixel
Código: ...MW

Os acabamentos em zamak e madeira são obtidos utilizando processos de produção não seriado.
As diferenças individuais entre as várias placas de acabamento são, portanto, elementos de distinção e exclusividade.

Referências de placas de acabamento

2 módulos 3 módulos 6 módulos
KA4802... KA4803... KA4806...



Li
vi

ng
 N

ow

8 Acabamento OAK 
Material: madeira 

Código: ...LM

PLACAS DE ACABAMENTO
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Os acabamentos em zamak e madeira são obtidos utilizando processos de produção não seriado.
As diferenças individuais entre as várias placas de acabamento são, portanto, elementos de distinção e exclusividade.

Acabamento SAND 
Material: tecnopolímero 
Código: ...KM

Acabamento RAME 
Material: zamak 
Código: ...ZM

Acabamento AURA
Material: tecnopolímero 
Código: ...DM

Acabamento OPTIC
Material: tecnopolímero  
- efeito pixel 
Código: ...MM

Referências de placas de acabamento

2 módulos 3 módulos 6 módulos
KA4802... KA4803... KA4806...



Acabamento ACCIAIO
Material: zamak

Código: ...ZG

PLACAS DE ACABAMENTO
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Acabamento BLACK
Material: tecnopolímero 
Código: ...KG

Acabamento SPACE
Material: zamak 
Código: ...NG

Acabamento NOCE
Material: madeira 
Código: ...LG

Acabamento NOTTE
Material: tecnopolímero  
Código: ...DG

Os acabamentos em zamak e madeira são obtidos utilizando processos de produção não seriado.
As diferenças individuais entre as várias placas de acabamento são, portanto, elementos de distinção e exclusividade.

Referências de placas de acabamento

2 módulos 3 módulos 6 módulos
KA4802... KA4803... KA4806...
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INSTALAÇÃO COM FIAÇÃO TRADICIONAL
Instale um sistema elétrico tradicional e adicione funções 
CONECTADAS à rede Wi-Fi da casa, podendo controlá-las  
pelo App HOME + CONTROL.

FUNÇÕES
 luminação
 Persianas e Cortinas
 Tomadas de energia
 Controle de Cenários
 Medição de Consumo de Energia
 Gerenciamento de cargas elétricas
 Programação Horária (Timer)

SISTEMA ELÉTRICO 
CONECTADO
Living Now

App HOME + CONTROL

ESCOLHA COMO CONTROLAR



HOME + CONTROL
Um único app, muitas vantagens conectadas

O QUE É POSSÍVEL 
FAZER PELO APP:

1. Ativar e customizar 8 cenários  
(4 pré-configurados: Bom dia! |  
Boa noite! | Entrada | Saída;  
e 4 outros a critério dos usuários);

2. Visualizar e verificar o status 
de luzes, persianas e cargas 
conectadas a tomadas de energia;

3. Monitorar o consumo de energia de 
todos os dispositivos;

4. Receber notificações dos status do 
sistema e de cargas específicas;

5. Priorizar as cargas para otimização 
e eficiência do consumo energético.

HOME + CONTROL
FÁCIL CONFIGURAÇÃO, PARA INSTALADORES OU USUÁRIOS
Basta fazer o download do App nas lojas de aplicativos da Apple ou Google,  
e seguir os procedimentos guiados na tela.

Home+Control é o App que torna simples 
supervisionar todas as funções conectadas de Living 
Now, utilizando seu smartphone  iOS ou Android, 
estando dentro e/ou fora de casa.

A página inicial (Home) mostra todas  
as informações e status do sistema.

Controle de Iluminação, 
persianas ou tomadas de energia.

Monitoramento  
de Consumo
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CONTROLE COM SMARTPHONE
A partir do smartphone será possível visualizar 
e verificar o status das luzes, persianas e das 
tomadas de energia conectadas, de qualquer 
lugar.

Agora você pode ter todo 
o conforto e a comodidade 

de acessar e controlar a 
sua casa, tudo na ponta dos 

dedos com seu smartphone, 
de um modo fácil, simples  
e completamente seguro.

App 
HOME + CONTROL

SISTEMA 
ELÉTRICO  
CONECTADO

PROGRAMAÇÃO HORÁRIA
Programe o acionamento de luzes, persianas e cargas 
conectadas às tomadas de energia conforme sua necessidade.
Alguns exemplos:
- Acender as luzes externas automaticamente com  

pôr-do-sol, e apagá-las ao nascer do sol;
- Acender luzes aleatoriamente e acionar persianas 

durante um período de tempo, para simular a presença 
de moradores durante as férias.
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NOTIFICAÇÕES E ALERTAS
É possível receber notificações e  
alertas sobre eventos diretamente  
no smartphone.

CONTROLE GERAL
Com um único toque, o comando geral 
permite que todas as luzes e tomadas 
sejam desligadas e persianas motorizadas 
sejam abaixadas quando você sai de casa, 
garantindo segurança e praticidade. Este 
mesmo comando pode ser personalizado 
para ativar seu cenário favorito.



TODO O CONTROLE DA CASA POR COMANDOS DE VOZ
Com Living Now with Netatmo torna-se possível 
controlar o sistema usando os Assistentes de Voz 
da Apple, Google e Amazon. Além de conforto e 
comodidade, esta funcionalidade garante acessibilidade 
para quem tem dificuldades de locomoção.
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MONITORAMENTO DO CONSUMO DE 
ENERGIA
Use o smartphone para verificar o 
consumo (diário, mensal, anual) de 
energia elétrica dos equipamentos.

CONTROLES SEM FIO
É possível associar controles sem fios  
aos comandos de Iluminação, persianas  
e tomadas, com a liberdade de  
reposicioná-los quando e onde quiser, 
conforme sua necessidade.

GESTÃO DE CARGAS PARA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Para regular o consumo em momentos de pico  
ou bandeiras tarifárias mais caras, é possível 
definir quais cargas (menos prioritárias) podem 
ser desligadas automaticamente.

ILUMINAÇÃO NA MEDIDA DESEJADA
Ajuste a intensidade da iluminação para o seu conforto pessoal. 
Isso pode ser feito com o Dimmer Conectado, pelos controles sem 
fio a ele associados ou mesmo usando o App HOME + CONTROL.

“Olá SIRI, acenda as luzes do quarto”, 
“OK Google, apague todas as luzes da casa”,
“ALEXA, ajuste a temperatura em 20 graus”.

Nota: HomeKit é uma marca registrada de propriedade da Apple Inc. Google Home é uma 
marca registrada de propriedade da Google LLC, Amazon Alexa é uma marca registrada de 
propriedade da Amazon.com Inc.

Nota: HomePod, Google Home e Amazon Echo podem estar disponíveis através das lojas oficiais das marcas ou de revendas autorizadas.

«OK Google,
acenda a luz da  

cozinha em 100%»

Hey Google
works with
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GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

Av. Alfredo Egídio de  
Souza Aranha, 145 -Vila Cruzeiro 
CEP 04726-170 - São Paulo/SP

www.legrand.com.br

/LegrandBrasil

legrand.com.br/blog

/LegrandBrasil

/legrand-brasil

/LegrandBrasil

SAC
08000 11 8008

Serviço de  
Atendimento ao Cliente

sac@legrand.com.br
legrand.com.br


