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TENDINȚE
DE DEZVOLTARE
Urmărim constant calitatea vieții...
Întrerupătorul are o istorie de 130 de ani, de la
întrerupătorul actionat cu șnur din anii 1950 la
întrerupătorul basculant al anilor 1970 și de la
întrerupătoarele cu tastă de la sfârșitul anilor 1980
până în prezent. Astăzi, noua tehnologie ne aduce în era
„Touch and Remote” (”Tactilă și comandă de la distanță”).
Întrerupătorul Livolo combină stilul de proiectare și
design din Europa și SUA, cu tehnologie tactilă avansată,
frecvență radio și tehnologia cipului inteligent IC și aduce
clienților noi moduri de interacționare. Întrerupătorul
Livolo are șase moduri de siguranță, este modern, simplu,
inteligent și convenabil și satisface nevoile unei locuințe
moderne și cu gust.
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PROFILUL
COMPANIEI
Livolo International Electric Limited combină cercetarea și
dezvoltarea cu producția si vânzările. Cu respect față de
istoria evoluției întrerupătorului, creăm o nouă modă de
întrerupătoare bazate pe continua explorare și inovație.
Livolo este dedicat confortului mobilării casei și a calității
vieții; concentrat pe întrerupătorul de perete, tehnologia
inteligentă de control a iluminatului și promovarea
sistemului inteligent de mobilier pentru casă, face din
știință, tehnologie și artă combinația perfectă; permitem
astfel mai multor clienți să se bucure de arta științei și
tehnologiei ce aduce o nouă experiență.
Produsele Livolo dețin certificări din terțe părți precum
ROHS și CE și sunt vândute în întreaga lume satisfăcând
diferite cerințe de piață. Anii de marketing și
management fac ca marca LIVOLO să fie tot mai populară
pe piețe diverse. În prezent reprezintă un centru a
brandingului de marcă în Europa de Vest, Europa de Est,
Orientul Mijlociu, Australia, China și alte regiuni. De
asemenea, LIVOLO va rezolva multe dintre potențialele
nevoi ale consumatorilor, preocupându-se de estetica
multiculturală oferă idei noi și produse constant
perfectionate pentru a face mediul de acasă confortabil.
Livolo aderă la principiile culturii corporative "umil,
perseverență, genialitate", la filozofia de design „tendințe,
simplitate, inovație”; susține standardele de producție de
înaltă calitate, tehnologie de ultimă oră și consum redus
de energie; menține o atitudine sinceră, pragmatică și
rapidă pentru a contribui la o viață modernă, închegată în
știință și tehnologie cu atenție sporită la securitatea
informației. Livolo se bazează pe entuziasm și efort
neîncetat pentru a ușura viața și a lumina lumea.
Livolo — Îndrăgostit, viața este mai frumoasă!
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Produsele inteligente Livolo vă ajută să experimentați o

O dat ă c u de z vo l t a re a I nte r n e t u l u i, a te hno lo gi e i i nte li g e nțe i a r t i fic i a l e ș i a co n ce p t u l u i IOT, i d e a d e “c as ă i nte li g e nt ă” e s te to t ma i î nt â l n i t ă . Ap l i c aț i i le s ale auto m ate ș i
i nte l i g e nte co nt r i b u i e l a co n fo r t u l v i e ț i i ș i i - au f ăc ut p e
o a me n i s ă a co rde ma i mu l t ă ate nț i e c re at i v i t ăț i i ș i s ă
p e t re a c ă ma i mu l t t i mp c u ce i dra gi . C he s t i uni le b anale d i n
vi aț ă , c u m a r fi s t i n g e re a s a u a p r i n d e re a lum i ni lo r, a ap arate l o r de u z c a s n i c ș i co nt ro l u l te m p e rat ur i i am b i e nt ale,
s u nt l ă s ate î n s e a ma s i s te mu l u i de c as ă i nte li ge nt ă.

viață inte

ligentă

Centrul de Control
P13

P15

Tabletă cu control inteligent

Întrerupator triplu
Scene

Mediul de Acasă
P17

P19

P19

Intrerupător inteligent simplu

Intrerupător inteligent simplu

Intrerupător inteligent dublu

Intrerupător inteligent dublu

(Panou complet din sticlă)

(Rama din sticlă)

(Panou complet din sticlă)

(Rama din sticlă)

P21

P23

Întrerupător ZigBee
glisant dimabil
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P17

P25

Întrerupător ZigBee
control viteză

Întrerupător cu senzor
contactless

P27

Termostat
Aer Conditionat
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Mediul de acasă
P29

P31

Termostat cu senzor extern

P37

P33

Sonerie inteligentă ZigBee

P39

Senzor temperatură și umiditate
ZigBee
P51

P41

P53

P59

Telecomandă
2 butoane ZigBee

P67

Priză tip european
Schuko Zigbee

P63

P69

Spot inteligent Wi-Fi

Camera Supraveghere

P65

Motor Tubular

P71

Bec inteligent Wi-Fi

Priză inteligentă Plug In Wi-Fi

P57

Buton inteligent cu autogenerare
de energie ZigBee

Motor cu lanț ZigBee
pentru jaluzele

Senzor sunet și lumină
ZigBee
P49

P55

P61

Motor + șină
Draperie Wi-Fi

Difuzor Bluetooth

Senzor de prezență ZigBee

Senzor magnetic
pentru uşă ZigBee

P35

Robinet termostat pentru
calorifer, ZigBee

Bandă LED inteligentă

P73

Priză pop-up inteligentă
retractabilă

Sisteme Inteligente de Securitate
P75

P31

Buton de urgențe
inteligent
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P77

Sonerie
inteligentă ZigBee

Încuietoare inteligentă
LVD-06

P79

Încuietoare inteligentă
YG5050
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DOWNLOAD APLICAȚIE
Începeți acum controlul inteligent al întregii case
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A N DR OI D APP

Setări pentru modul scenă

Setări de automatizare

Pot fi setate diverse scene ale casei inteligente
în funcție de nevoi. De exemplu: click pe „Mod
Cinema” pentru a porni proiectorul, ecranul,
difuzoarele, benzile luminoase, luminile etc. și
închideți automat perdelele, pentru a vă
bucura de atmosfera de cinema acasă.

Când senzorul detectează că cineva intră în
cameră, lumina din dormitor se va aprinde
automat la o intensitate confortabilă, evitând
astfel deranjul de a căuta întrerupătorul în
întuneric.

I OS APP

Funcția de temporizare

Aplicația de Control

La ora 7 dimineața, deschideți draperiile
dormitorului, porniți muzica și opriți sistemele
de iluminat care au fost folosite noaptea. Totul
poate fi setat din aplicație și poate funcționa
automat, pentru a face din fiecare zi - o zi bună
dis de dimineță.

La plecare, condițiile de funcționare ale
aparatelor electrice și imaginile în timp real
din casă pot fi transmise prin aplicatie direct
pe telefonul mobil. Echipamentul inteligent
din casă poate fi controlat în orice moment,
astfel încât să stii tot timpul situația de acasă,
indiferent unde te afli.
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Hubul Inteligent 3.0
Centrul de control acasă

Hubul inteligent 3.0
VL-XG002

Routere wireless ZigBee
usă
Dispoz
re red
itive alime
ntate cu baterie de pute

Dispozitive ZigBee

Telecomandă în aplicație

Control Vocal

Legături inteligente

Scene inteligente

ZigBee

Hubul ZigBee 3.0 este creierului dispozitivelor inteligente de acasă. Conectează dispozitivele inteligente
prin colectarea semnalului, analiza datelor și transmiterea comenzilor. Gateway-ul și dispozitivele sunt
conectate și comunicate prin protocolul ZigBee. Chiar dacă internetul de acasă este deconectat,
scenariile de conectare inteligentă pot funcționa în continuare normal în rețeaua locală.
1. Un gateway ZigBee 3.0 poate conecta direct până la 112 sub-dispozitive. (20 de routere wireless ZigBee, 32 de dispozitive alimentate cu baterii
de consum redus, 60 de dispozitive ZigBee)
2. Execuție locală: modul de execuție al scenei este atat în cloud cat și local. Când internetul este deconectat, scenariul de conectare inteligentă
pentru execuția in cloud nu poate fi continuat, dar scenariul de conectare inteligentă între dispozitivele ZigBee din același hub poate funcționa
normal. Scenele executate manual sunt aceleasi scene de execuție în cloud.
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Tableta inteligentă de comandă
VL-XT001

Odată cu avansarea tehnologiei, viețile noastre devin din ce în ce mai greoaie. Diferite telecomenzi și întrerupătoare
sunt folosite pentru a controla diferite aspecte ale vieții. Tableta de comandă poate controla toate dispozitivele inteligente de acasă, poate personaliza modul de scenă în funcție de preferințele personale și vă poate face viața inteligentă
și simplă. De exemplu: setați modul cinema în tableta de comandă pentru a obține controlul cu un singur clic pentru
obiectele inteligente, cum ar fi iluminatul, draperiile, televizorul și aparatele de aer condiționat . Setați un mod de
plecare, sigur și ecologic pentru a stinge luminile și echipamentele electrice din casă, evitand astfel potențiale pericole.
Tableta de control poate fi instalată pe perete sau poate fi mutată în orice loc în funcție de necesități. Este usor de transportat și încărcat, pentru a satisface diferite nevoi.
1.Tableta de control are nevoie de conexiune Wi-Fi pentru a realiza un control inteligent.
2. Tableta de control inteligentă este folosită doar ca și controler în casa inteligentă. Când este conectata la Wi-Fi, poate fi folosită pentru a controla și a
schimba modul de scenă. Trebuie utilizată împreună cu alte produse inteligente pentru a realiza funcția de conectare inteligentă.
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Întrerupător învățare scene
VL-C703Z1-2BG

Întrerupătorul de scenă trebuie setat din
aplicație după conectarea la gateway, pentru a
realiza funcția de control al scenei. Personalizați
setările scenei pentru toate dispozitivele inteligente din sistemul smart home în funcție de
preferințele personale. Puteți proiecta moduri
de scenă personalizate după bunul plac și
puteți realiza conectarea între dispozitivele
inteligente cu un singur clic. Trei scene pot fi
setate în aplicație. Atingeți butoanele de pe
întrerupătorul de scenă pentru a realiza diferite
scenarii, făcându-vă viața mai eficientă și mai
comodă.

1. Întrerupătorul de scenă trebuie utilizat cu ZigBee Gateway 3.0.

2. Întrerupătorul de scenă este folosit ca și sistem de control
pentru obiectele inteligente din casă. După conectarea cu succes
la gateway, modul scenă poate fi setat din aplicație. Dacă doriți să
realizați funcții de scenă inteligentă, trebuie utilizat cu alte
produse inteligente Livolo.
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Întrerupător tactil inteligent
VL-FC1Z-2BG

Sticlă
securizată

Rezistent la
umezeală

Control din
aplicație

Întrerupătorul
tactil
inteligent
ZigBee
acționează ca un executor în casa inteligentă
pentru a controla toate luminile. Întrerupătoarele au diverse funcții, cum ar fi
controlul din aplicație, cap scară / cruce, reglarea intensității, temporizare, resetare și alte
funcții ce pot satisface diverse nevoi de control
a scenelor de iluminare din casă.
1. Funcția de control din aplicație trebuie utilizată cu ZigBee
Gateway 3.0.
Întrerupător simplu

VL-FC1Z-2WG

Întrerupător dublu

VL-FC2Z-2WG

Întrerupător simplu cap scară

VL-FC1SZ-2WG

Întrerupător duplu cap scară

VL-FC2SZ-2WG

Întrerupător dimabil

VL-FC1D2Z-2WG

Întrerupător dimabil adaptiv

VL-FC1D1Z-2WG

Întrerupător dimabil adaptiv cap scară
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VL-FC1SD1Z-2WG

Întrerupător reset, buton revenire - simplu

VL-FC1HNZ-2WG

Întrerupător reset, buton revenire - dublu

VL-FC2HNZ-2WG

Întrerupător draperie

VL-FC2NWZ-2WG

Întrerupător cu temporizator

VL-FC1T-2WG

Întrerupător sonerie

VL-FC1B-2WG

18

Întrerupător tactil inteligent cu ramă sticlă
VL-FC1Z-2BP

Sticlă
securizată

Indicator
luminos

Control
din aplicație

Întrerupătorul
tactil
inteligent
ZigBee
acționează ca un executor în casa inteligentă
pentru a controla toate luminile. Întrerupătoarele au diverse funcții, cum ar fi
controlul din aplicație, cap scară / cruce, reglarea intensității, temporizare, resetare și alte
funcții ce pot satisface diverse nevoi de control
a scenelor de iluminare din casă.
1. Funcția de control din aplicație trebuie utilizată cu ZigBee
Gateway 3.0.

Întrerupător tactil simplu

VL-FC1Z-2WP

Întrerupător tactil dublu

VL-FC2Z-2WP

Întrerupător tactil, cap scară simplu

VL-FC1SZ-2WP

Întrerupător tactil, cap scară dublu

VL-FC2SZ-2WP

Întrerupător tactil dimabil simplu

VL-FC1D2Z-2WP

Întrerupător dimabil adaptiv

VL-FC1D1Z-2WP

Întrerupător dimabil adaptiv cap scară
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VL-FC1SD1Z-2WP

Întrerupător reset, buton revenire simplu

VL-FC1HNZ-2WP

Întrerupător reset, buton revenire dublu

VL-FC2HNZ-2WP

Întrerupător draperie

VL-FC2NWZ-2WP

Întrerupător cu temporizator

VL-FC1T-2WP

Sonerie

VL-FC1B-2WP
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Întrerupător glisant dimabil ZigBee
VL-FC1SDZ-2BP

Funcţie
memorie

Ajustare
glisant ă

7 trepte de
intensitate a luminii

Întrerupătorul glisant ZigBee este utilizat în
principal pentru a regla luminozitatea lămpilor.
Cu o atingere satisface diferitele nevoi de intensitate luminoasă, este întruchiparea confortului
și a eleganței.

1. Întrerupătorul glisant ZigBee trebuie utilizat cu ZigBee
Gateway 3.0.
2. Întrerupătorul glisant ZigBee funcționează doar cu becuri /
corpuri de iluminat dimabile. După conectarea la gateway,
setările de iluminare pot fi ajustate din aplicație. Trebuie utilizat
împreună cu alte produse inteligente pentru a realiza funcția de
conectare inteligentă. De exemplu, în modul cinema, conectarea
funcției de intensitate a luminii cu starea de pornire și oprire a
echipamentului de cinema necesită cel puțin o priză inteligentă
ZigBee, un gateway ZigBee și un întrerupător glisant ZigBee.
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Întrerupător de control al vitezei ZigBee
VL-FC1GZ-2BP

Funcţie
memorie

Ajustare
glisanta

7 trepte
de control al vitezei

Întrerupătorul de control al vitezei ZigBee
poate fi utilizat pentru a regla viteza ventilatorului. Are 7 trepte de control al vitezei fiind
posibilă și comanda în timp real de pe telefonul
mobil. Ultima viteză setată este păstrată de
fiecare dată când este pornit aparatul. O atingere glisantă răspunde diverselor nevoi de ventilație în momente diferite.
1. Întrerupătorul de control al vitezei ZigBee trebuie utilizat cu
ZigBee Gateway 3.0.
2. Întrerupătorul de control al vitezei ZigBee este folosit ca și
întrerupător funcțional în casa inteligentă. După conectarea cu
succes la gateway, setarea vitezei ventilatorului poate fi ajustată
din aplicație. Trebuie utilizat împreună cu alte produse inteligente pentru a realiza funcția de conectare inteligentă. De exemplu,
cea mai de bază funcție de conectare (oprirea automată a ventilatorului când persoana pleacă) necesită cel puțin un gateway
ZigBee, un senzor PIR ZigBee și un întrerupător de control al
vitezei ZigBee.
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Întrerupător cu senzor contacless
VL-FCU1-2BP

Întrerupătorul cu senzor contactless este un
controler care nu necesită contact fizic; senzorul detectează orice prezență la aproximativ 8
cm de la intrerupător. De exemplu, dacă în
bucătărie este instalat un întrerupător cu
senzor contactless, atunci când spălați vase și
vă este incomod să apăsăți întrerupătorul,
deoarece mâna este murdară, trebuie doar să
mișcați mâna aproape de întrerupător pentru a
aprinde lumina. Evitați să folosiți întrerupătoarele cu mâna în timp ce gătiți pentru a
nu contamina alimentele. Mai sigur și mai sănătos, ușurând viața în fiecare zi.

1. Întrerupătorul cu senzor contactless nu trebuie utilizat cu
Gateway 3.0.
2. Întrerupătorul poate detecta orice prezență la 0-8 cm distanță.
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Termostat pentru Aer Condiționat
VL-FCA-2BPS72

Termostatul pentru aparatul de aer condiționat
are trei moduri: de răcire, încălzire și evacuare.
Poate controla 4 trepte a turației ventilatorului:
mare, medie, scăzută și automată. Este potrivit
pentru aparatul principal de aer condiționat și
valva electrică. Atingeți ecranul LCD pentru a
controla diverse operațiuni, design simplu
potrivit in orice casă.

1. Controlerul pentru aparatul de aer condiționat este potrivit
pentru controlul ventilo-convectorului și a supapei electrice din
aparatul de aer condiționat central.

2. Termostatul pentru aparatul de aer condiționat este un dispozitiv electric ce controlează temperatura încăperii. Nu este nevoie
de un gateway pentru a fi utilizat.
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Confortul și sănătatea se pot obține doar într-un mediu de temperatură ideal. Termostatul de temperatură poate

Termostat cu senzor exten
VL-FCQ1-2BP

percepe cu deosebită acuratețe schimbările de temperatură. Acesta va controla funcționarea echipamentului
pentru a economisi energie și pentru a obține o temperatură ideală. Afișaj LED - control tactil, începeți o viață
confortabilă.

1. Control constant al temperaturii, special conceput pentru sistemul de încălzire.
2. Termostatul poate fi conectat la un senzor extern și plasat în orice poziție. Poate detecta si regla cu precizie modificările temperaturii ambientale.
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Soneria inteligentă ZigBee
VL-FCBZ-2BP

Selecție
ton sonerie

Ajustare
volum

Control din
aplicatie

Soneria inteligentă ZigBee este un element
indispensabil pentru siguranța rezidențială. În
aplicație pot fi alese diferite tonuri, volumul
poate fi ajustat după necesități, iar transmisia
sunetului nu este blocată de perete. Poate fi
conectat din aplicație cu senzorul magnetic
pentru ușă ZigBee; atunci când cineva intră
ilegal, senzorul ușii primește informația și transmite o alarmă pentru a anunța proprietarul prin
soneria ZigBee, contribuind astfel la siguranța
personală și protecția proprietății. Există multiple posibilități de conectare cu alți senzori.

1. Soneria inteligentă ZigBee trebuie utilizată cu ZigBee Gateway
3.0.
2. Soneria inteligentă ZigBee este folosită ca un agent de
securitate în casa inteligentă. După conectarea cu succes la
gateway, poate fi folosită din interfața aplicatiei. Trebuie utilizată
împreună cu alte produse inteligente pentru a realiza funcția de
conectare inteligentă. De exemplu, atunci când cineva atinge
butonul sonerie ZigBee, soneria inteligentă ZigBee va suna
pentru a anunța proprietarul. Aceasta este cea mai simplă funcție
de conectare și necesită un hub ZigBee 3.0, o sonerie inteligentă
ZigBee și un buton cu autogenerare de energie ZigBee.
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Difuzor Bluetooth
VL-FCF-2BP

Difuzorul Bluetooth poate fi pus în funcțiune
printr-o simplă conectare. Raza de transmisie
este aproximativ 10 metri. Are o calitate foarte
bună a sunetului și este stereo. Poate fi încorporat în perete și poate fi folosit în mai multe
scenarii pentru a experimenta frumusețea
muzicii și a te bucura de momente confortabile
în orice clipă.
1.Difuzorul Bluetooth adoptă designul minimalist al unui buton
tridimensional, sensibil și ușor de utilizat.
2. Difuzorul Bluetooth are un aspect frumos și este încorporat în
perete pentru a economisi spațiu. Suprafețele libere și îngrijite fac
munca mai eficientă. Nu este necesar să fie folosit cu un gateway,
folosiți doar conexiunea Bluetooth pentru a finaliza împerecherea și a reda muzică. Este foarte potrivit pentru utilizarea
acasă
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Senzor de sunet și lumină ZigBee
VL-FCJZ-2BP

Senzorul de control al sunetului și luminii
poate detecta informații externe despre volum
și iluminare. Când luminozitatea mediului este
sub valoarea setată sau zgomotul mediului
depășește o valoare setată, senzorul va primi
informațiile și va transmite mai departe către
intrerupătorul inteligent din casă pentru a
controla automat lumina. Senzorul de control
al sunetului și al luminii este compatibil cu o
mare varietate de obiecte inteligente și obține
rezultate bune pentru economisirea energiei.

1. Senzorul ZigBee de control al sunetului și al luminii trebuie
utilizat cu ZigBee Gateway 3.0.

2. Senzorul ZigBee de control al sunetului și luminii este folosit ca
senzor pentru obiecte inteligente din casa inteligentă. După
conectarea cu succes la gateway, acesta poate fi folosit doar ca
afișaj a situatiei sunetului și luminii în interfața aplicatiei. Trebuie
utilizat împreună cu alte produse inteligente pentru a realiza
funcția de conectare inteligentă. De exemplu, când luminozitatea
ambientală este scăzută și vine cineva în cameră, acesta va
aprinde automat lumina. Aceasta este funcția de bază si necesită
un gateway ZigBee, un senzor de control al sunetului și luminii
ZigBee, un întrerupător inteligent și un senzor de prezență
ZigBee.
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Senzor de temperatură și umiditate ZigBee
VL-FCEZ-2BP

Temperatura și umiditatea sunt strâns legate de
sănătatea noastră. Senzorul de temperatură și
umiditate LIVOLO ZigBee percepe schimbările
subtile de temperatură și umiditate pentru dvs.
și poate fi conectat la alte dispozitive inteligente din casă prin conectarea la gateway, pentru a
putea controla starea ambientală și pentru a
face casa mai confortabilă.

1. Senzorul de temperatură și umiditate ZigBee trebuie utilizat cu
ZigBee Gateway 3.0.

2. Senzorul ZigBee de temperatură și umiditate este folosit ca
senzor pentru obiecte inteligente din casă inteligentă. După
conectarea cu succes la gateway, acesta poate fi folosit doar ca
afișaj a stării temperaturii și umidității în interfața aplicatiei.
Trebuie utilizat împreună cu alte obiecte inteligente pentru a
realiza funcția de conectare inteligentă. De exemplu, atunci când
temperatura interioară este mai mică de 10 grade Celsius, porniți
automat dispozitivul de încălzire. Aceasta este cea mai simplă
funcție de conectare și necesită un gateway ZigBee, un senzor de
temperatură și umiditate ZigBee și o priză inteligentă.
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Senzorul de prezență PIR ZigBee
VL-FCUZ-2BP

Senzorul PIR ZigBee poate detecta mișcarea corpului uman sau a animalelor de companie. Trebuie doar să instalați
senzorul în locul dorit. Acesta se poate conecta cu alți senzori ZigBee, cum ar fi senzorul de sunet și lumină sau senzorul
de temperatură și umiditate. De exemplu, înainte de a merge la culcare, aparatul de aer condiționat din sufragerie poate
să se oprească automat; dacă te trezești noaptea și senzorul te detectează, se poate aprinde automat o lumină caldă de
noapte. Cu idei creative și diferiți senzori aveti posibilități infinite pentru o viață confortabilă.
1.Senzorul PIR ZigBee trebuie utilizat cu ZigBee Gateway 3.0.
2.Senzorul PIR ZigBee este folosit ca senzor inteligent în casa inteligentă. După conectarea cu succes la gateway, acesta poate fi setat în aplicație. Trebuie

Senzor
infrarosu

Unghi de detecție
120°

Distanța
detecție 5m

utilizat împreună cu alte produse inteligente pentru a realiza funcția de conectare inteligentă. De exemplu aprinderea luminii la o detectare de miscare este
cea mai de bază funcție de conectare și necesită un gateway ZigBee, un senzor PIR ZigBee și un întrerupător inteligent.
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Priză Schuko inteligentă Zigbee
VL-FCTC16AZ-2BP

Priza Schuko inteligentă ZigBee poate fi pornită
/ oprită din aplicatie sau control vocal (cu
Amazon Alexa) și nu este nevoie să o conectați
sau să o deconectati manual pentru a evita
consumul inutil de energie. Opriți alimentarea
când nu este nimeni acasă pentru a evita
accidentele. Este sigur și prietenos cu mediul.

1.Priza Schuko ZigBee trebuie utilizată cu ZigBee Gateway 3.0.

2.Priza Schuko ZigBee este folosită ca priză într-o casă inteligentă.
După conectarea cu succes la gateway, puteți controla pornirea /
oprirea prizei și funcția de temporizare din aplicatie. Trebuie
utilizată împreună cu alte produse inteligente pentru a realiza
funcția de conectare inteligentă. De exemplu, oprirea alimentării
prin control vocal, cea mai simplă funcție, necesită un gateway
ZigBee, o priză europeană ZigBee și un sistem de asistență Alexa.
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Priză Schuko, cu USB-C
VL-FCTC16A.UC18W-2BP

Priza Schuko, cu USB-C facilitează nu doar
utilizarea aparatelor de uz casnic, dar oferă și
încărcare rapidă pentru dispozitivele electronice mobile. Portul tip-C acceptă încărcare
rapidă de mare putere de 18W, are nevoie de
doar o jumătate de oră pentru a încărca 50%
bateria unui iPhone 12. Este de 3 ori mai rapidă
decât priza USB obișnuită de 5W. Spune adio
încărcării lente și anxietății provocate de aceasta. Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la deteriorarea portului de încărcare chiar dacă este
utilizat pentru o perioadă lungă de timp. Portul
tip-C are șase protecții: protecție la supracurent, protecție la temperatură, identificare
inteligentă, protecție la scurtcircuit, protecție la
supratensiune și protecție electromagnetică.
Acest produs are un protocol de încărcare complet, care acceptă PD3.0, QC3.0 5-12V, HUAWEI
FCP 5-9V, AFC 5-12V, APPLE 2.4A, BC1.2 DCP și
alte protocoale de încărcare pentru a satisface
încărcarea rapidă a diferitelor dispozitive
electronice mobile. Dimensiunea ultra-subțire
și ultra-mică de 45,1 * 45,1 * 47 mm depășește
limitarea structurii tradiționale a prizei mecanice fiind compatibilă chiar și cu cele mai mici
doze de pe piață.
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Priză USB-C 45W
VL-FCUC-2BP

Puterea maximă a prizei USB-C este de 45 W.
Echipamentele electrice, cum ar fi telefoanele
mobile, tabletele și dispozitivele computerizate, pot fi utilizate direct cu cablul de date USB-C
pentru a fi încărcate rapid. Este simplu și util.
1. Acceptă protocoale de încărcare precum PD, QC, FCP, AFC,
APPLE 5V/2.4A, BC1.2 DCP etc.
2. După conectarea dispozitivului de încărcare, acesta se va regla
automat la cea mai bună metodă de încărcare acceptată și apoi
va transmite tensiunea/curentul de încărcare necesar.
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Priza USB Tip A+C, 36W are două porturi de ieșire, USB-A și USB-C, cu o putere totală de până la 36W. Când portul

Priza USB Tip A + Tip C, 36W
VL-FCUA18W.UC18W-2BP

A și portul C sunt conectate la telefoanele mobile simultan, fiecare va scoate o putere de încărcare de 18 W pentru
o încărcare rapidă. Instalarea încorporată si deignul simplu fac peretele mai ordonat ceea ce sporește bucuria
vieții.

1. Acceptă protocoale de încărcare precum PD, QC, FCP, AFC, APPLE 5V/2.4A, BC1.2 DCP etc.
2. După conectarea dispozitivului de încărcare, acesta se va potrivi automat cu cea mai bună metodă de încărcare acceptată și apoi va emite
tensiunea/curentul de încărcare necesar.
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Priză inteligentă Plug-In Wi-Fi
VL-SHS001

Control
vocal

Funcție
de temporizare

Funcție
cronometru

Priza inteligentă Plug-In Wi-Fi nu are un proces
de instalare complicat, doar plug and play.
Echipamentul electric pornește automat în
funcție

de

obiceiurile

personale.

Setați

numărătoarea inversă a prizei înainte de a
merge la culcare pentru a evita pericolele de
siguranță atunci când echipamentul este încărcat peste noapte. Indiferent unde vă aflați,
puteți porni/opri priza Wi-Fi prin intermediul
aplicației și vă puteți bucura de o viață inteligentă și comodă.

1. Priza inteligentă Plug-In Wi-Fi are nevoie de conexiune Wi-Fi
pentru a putea fi controlată din aplicație.
2. Priza inteligentă Plug-In Wi-Fi este des folosită într-o casă
inteligentă. Când conexiunea Wi-Fi este realizată cu succes,
pornirea/oprirea prizei și funcția de temporizare pot fi controlate
din aplicație. Trebuie utilizat împreună cu alte produse inteligente pentru a realiza funcția de conectare inteligentă. De exemplu,
porniți umidificatorul, când umiditatea interioară este mai mică
de 30%. această funcție necesită o priză inteligentă Plug-In Wi-Fi,
un senzor de temperatură și umiditate ZigBee și un hub ZigBee.
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Senzor magnetic pentru ușă, ZigBee
VL-XM001

Senzorul magnetic pentru ușă ZigBee este o
componentă indispensabilă a produselor
pentru casă inteligentă. Lipiți senzorul magnetic în locurile de deschidere și închidere ale
ușilor, ferestrelor, sertarelor etc. de acasă
pentru a putea observa starea lor în timp real.
Când membrii familiei merg acasă și deschid
ușa, senzorul magnetic a ușii va fi conectat cu
dispozitivul de identificare inteligentă, senzorul
Zigbee PIR și senzorul de temperatură și umiditate, aprinde automat luminile și pornește
aparatul de aer condiționat sau încălzirea în
funcție condițiile de temperatură ambientală.
Oricât ar fi de târziu, acasă te asteaptă mereu o
lumină.
1. Senzorul magnetic ZigBee trebuie utilizat cu ZigBee Gateway
3.0.

2. Senzorul magnetic ZigBee este utilizat ca senzor pentru
obiectele inteligente din casa inteligentă. După conectarea cu
succes la gateway, acesta poate fi afișa doar starea de deschidere
sau de închidere în interfața aplicației. Trebuie utilizat împreună
cu alte produse inteligente pentru a realiza funcția de conectare
inteligentă. De exemplu, lumina se aprinde la deschiderea ușii
vestiarului, se stinge la închiderea vestiarului. Acestă funcție de
conectare necesită un gateway ZigBee 3.0, un senzor magnetic
de ușă ZigBee și un întrerupător inteligent.
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Telecomanda ZigBee cu două butoane este rafinată și compactă pentru a fi controlată cu o singură mână. Există

Telecomanda cu două butoane ZigBee
VL-XR005

6 moduri de control: un clic, dublu clic și triplu clic. Bateria încorporată este ușor de înlocuit si metoda de control
este simplă. Utilizatorii pot controla diferite întrerupatoare inteligente fără a aștepta ca software-ul să se încarce
și să perceapă fiecare colț al casei.
1.Telecomanda ZigBee cu două butoane trebuie utilizată cu ZigBee Gateway 3.0.
2.Telecomanda ZigBee cu două butoane este folosită ca și controler în casa inteligentă. După conectarea cu succes la gateway, acesta poate fi folosită doar
ca afișaj de stare a telecomenzii în interfața aplicației. Trebuie să fie utilizată împreună cu alte produse inteligente pentru a realiza funcția de conectare
inteligentă. De exemplu, cu un singur clic pe telecomandă, lumina este aprinsă. Pentru această funcție de conectare este nevoie de un gateway ZigBee, un
întrerupător ZigBee și o telecomandă ZigBee cu două butoane.
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Buton auto-alimentat ZigBee
VL-XS001

Butonul auto-alimentat ZigBee convertește
energia cinetică slabă în energie electrică prin
apăsarea butonului pentru a trimite un semnal
wireless către gateway. Nu este nevoie de
alimentare externă, economisiți energie și
lucrați mai ușor. Puteți controla dispozitivul
ZigBee corespunzător butonului doar apăsându-l. Asezați-l oriunde aveți nevoie
1. Butonul auto-alimentat ZigBee trebuie utilizat cu ZigBee
Gateway 3.0.

2. Butonul auto-alimentat ZigBee este folosit ca și controler în
casa inteligentă. După conectarea cu succes la gateway, acesta
poate fi folosit pentru a afișa starea de control în interfața
aplicației. Trebuie utilizat împreună cu alte produse inteligente
pentru a realiza funcția de conectare inteligentă. De exemplu,
faceți clic pe buton, întrerupătorul pornește. Pentru cea mai
simplă funcție de conectare este nevoie de cel puțin un gateway
ZigBee, un întrerupător ZigBee și un buton auto-alimentat
ZigBee.
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Cameră de supraveghere
VL-SHC002

Vedere
nocturnă HD

Vedere 360°

audio
bidirecțional

Camera de supraveghere va urmări automat
traiectoria după capturarea țintei în mișcare și
va salva videoclipul în timp real. Are o vedere
clară pe timp de noapte, distanța poate ajunge
la 12 metri, chiar și în lumină slabă, poate prezenta imagini clare cu o calitate excelentă a
imaginii. Control vocal bilateral, vorbiți cu
familia oricând și oriunde. Supraveghere fără
întreruperi, 360° fără unghiuri moarte, poate
recunoaște cu precizie mișcarea, poate captura
automat situații suspecte, poate trimite informații în timp real, filtrează alarmele nevalide și
poate îmbunătăți considerabil siguranța.

1. Camera de supraveghere are nevoie de conexiune Wi-Fi pentru
a putea fi controlată din aplicație.

2. Camera de supraveghere este o parte importantă a sistemului
de securitate inteligent. Când conexiunea Wi-Fi are succes,
direcția camerei și funcția de interfon pot fi controlate din
aplicație.
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Motor Wi-Fi cu șină pentru draperie
VL-SHQ023

15cm

Start manual

Design
silențios

Oprire in
caz de obstacol

Motorul de draperie Wi-Fi cu șină de îmbinare de 4 metri și este potrivit pentru orice
geam. Ora de deschidere și închidere a
draperiei poate fi setată în funcție de
obiceiurile personale. Designul silențios
ajuta la mentinerea starii de bine. Poate fi
conectat cu senzorul magnetic pentru ușă
ZigBee; când proprietarul ajunge acasă,
senzorul ușii va primi informațiile și va
trimite semnal motorului perdelei pentru a
se deschide/închide automat. De asemenea, poate fi conectat cu senzorul de control al sunetului și luminii ZigBee pentru a
închide automat perdelele atunci când
lumina exterioară este prea puternică.
Perdeaua
poate
fi
deschisă/inchisă
automat in funcție de preferintele luminii
ambientale.
1. Motorul Wi-Fi al draperiei are nevoie de conexiune Wi-Fi pentru
a putea fi controlat din aplicație.
2.Motorul Wi-Fi cu șină este folosit ca și dispozitiv de umbrire în
casa inteligentă. Când conexiunea Wi-Fi este realizată, poate fi
controlată și setată funcția de temporizare în aplicație. Trebuie
utilizat împreună cu alte produse inteligente pentru a realiza
funcția de conectare inteligentă. De exemplu, perdeaua se
închide automat când este întuneric. Această funcție de conectare necesită un motor cu șînă de draperie Wi-Fi, un senzor de
control al sunetului și al luminii ZigBee și un hub ZigBee.
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Motor cu lanț ZigBee pentru jaluzele
VL-XJ001

Design
silențios

Funcție
temporizare

Încărcare
solară

Motorul de jaluzele ZigBee cu lanț de margele
este potrivit pentru jaluzelele din sufragerie,
bucătărie, birou, dormitor etc. Folosește
panouri solare pentru a se încărca economisind
energie, simplu și convenabil. Poate fi controlat
oricând și oriunde cu un telefon inteligent.
Jaluzelele pot fi deschise/închise automat la o
oră setată, în funcție de timpul tău de odihnă,
iar funcționarea silențioasă nu va deranja
atmosfera de acasă.

1. Motorul cu lanț ZigBee pentru jaluzele trebuie utilizat cu
ZigBee Gateway 3.0.

2. Motorul cu lanț ZigBee pentru jaluzele este folosit ca și controler în casa inteligentă. După conectarea cu succes la gateway,
starea rulourilor și a jaluzelelor poate fi observată în aplicație.
Trebuie utilizat împreună cu alte produse inteligente pentru a
realiza funcția de conectare inteligentă. De exemplu, la ora 7:00
dimineața, jaluzelele se ridică automat. Pentru această funcție
este necesar ZigBee Gateway și un motor pentru jaluzele ZigBee
cu lanț de mărgele.

61

62

Motor Tubular
VL-SHJRA45R

Motorul tubular este un mecanism ușor, de
rulou motorizat. Motorul se poate roti lin pentru
a conduce ruloul să se miște în sus și în jos.
Poate satisface diferite nevoi de umbrire pentru
a ajusta confortul vizual. Este potrivit pentru
diverse locuri interioare, cum ar fi case,
birouri, etc. Diverse metode de control inteligent pot fi realizate din aplicatie, telecomandă
și control vocal. Toate metodele sunt ușor de
operat, silențioase și stabile, pentru a îndeplini
cerințele utilizatorului.
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Bandă LED inteligentă
VL-XL001

Selecţie
culoare

Ajustare
luminozitate

Funcții
de temporizare

Banda LED inteligentă folosește o structură de
bandă flexibilă, care poate fi controlată de la
distanță prin aplicație. Puteți seta în avans
modul dorit de culoare luminoasă, selectand
dintr-o paletă de mii de culori în funcție de
diferitele nevoi sau dispoziție, abia așteptând
astfel să vă întoarceți acasă. Poate fi instalată la
intrarea în locuință pentru a interacționa cu
senzorul de prezență ZigBee PIR, lumina va fi
aprinsă când vin oamenii și stinsă când aceștia
pleacă. Adapteaz-o după cum este necesar,
creează rapid un mediu de iluminare tridimensional, luminile inteligente Livolo te ajută să
explorezi o viață mai interesantă.

1. Banda LED inteligentă are nevoie de conexiune Wi-Fi pentru a
putea fi controlată din aplicație.
2.Banda LED inteligentă este folosită ca lumină în casa inteligentă.
Când conexiunea Wi-Fi are succes, pornirea/oprirea luminii și
funcțiile de reglare a culorii luminii și temporizare pot fi controlate
din aplicație. Trebuie utilizată împreună cu alte produse inteligente pentru a realiza funcția de conectare inteligentă. De exemplu,
aprinderea luminii când vin oamenii. Pentru aceasta funcție de
conectare este necesară o bandă LED inteligentă, un senzor PIR
ZigBee și un hub ZigBee.
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Spotul inteligent Wi-Fi trebuie utilizat cu un întrerupător și poate fi încorporat în perete pentru a economisi
spațiu. Crează atmosfera plăcută în spațiul de acasă, poate reduce senzația de presiune și menține unitatea
generală a ambientului casei. Poate aprinde/stinge automat lumina în funcție de perioada de odihnă, milioane
de culori diferite pot fi ajustate în funcție de decorul casei pentru a crea o atmosferă confortabilă. Este compatibil
cu controlul vocal inteligent Alexa/Google Home, simplu și convenabil.

Spot inteligent Wi-Fi
VL-SHQ014

1. Spotul inteligent Wi-Fi are nevoie de conexiune Wi-Fi pentru a putea fi controlat din aplicație.

Selecţie
culoare

Ajustare
luminozitate

Funcție
de temporizare

2. Spotul inteligent Wi-Fi este folosit ca și lumină inteligentă în casa inteligentă. Când conexiunea Wi-Fi s-a realizat cu succes, aprinderea/stingerea spotului
și funcțiile de reglare a culorii luminii și sincronizare pot fi controlate din aplicație. Trebuie utilizat împreună cu alte produse inteligente pentru a realiza
funcția de conectare inteligentă. De exemplu, cea mai de bază funcție de conectare (lumina aprinsă când vin oameni) necesită cel puțîn un spot inteligent
Wi-Fi, un senzor PIR ZigBee și un gateway ZigBee pentru a fi realizate.

67

68

Bec inteligent Wi-Fi
VL-SHQ012

Selecţie
culoare

Ajustare
luminozitate

Funcție
de temporizare

Becul inteligent Wi-Fi trebuie utilizat cu un
întrerupător. Acceptă reglarea luminozității pe
mai multe trepte, potrivește culoarea luminii în
funcție de culoarea decorațiunii casei și creează
o atmosferă confortabilă. . Modul de lumină
rece și modul de lumină caldă pot fi alternate
pentru a vă proteja ochii. Becul inteligent Wi-Fi
poate interacționa cu senzorul PIR ZigBee; când
sunt oameni în cameră, becul inteligent se va
aprinde automat, evitând inconvenientul de a
căuta un întrerupător în întuneric.

1.Becul inteligent Wi-Fi are nevoie de conexiune Wi-Fi pentru a
putea fi controlat din aplicatie.

2. Becul inteligent Wi-Fi este folosit ca și lampă inteligentă în
casa inteligentă. Când conexiunea Wi-Fi este realizată cu
succes, aprinderea/stingerea becului, setările de reglare a
culorii luminii și temporizare pot fi controlate din aplicație.
Trebuie utilizat împreună cu alte produse inteligente pentru a
realiza funcția de conectare inteligentă. De exemplu,
aprinderea luminii când vin oameni, este cea mai de bază
funcție de conectare și necesită cel puțîn un bec inteligent
Wi-Fi, un senzor PIR ZigBee și un gateway ZigBee pentru a fi
realizată.
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Robinet termostat pentru calorifer, ZigBee
VL-SHQ010

Robinetul termostat ZigBee este instalat pe radiatoarele de încălzire din clădiri rezidențiale și publice. Poate seta
temperatura camerei în funcție de cerințe. Partea sa de detectare a temperaturii percepe constant temperatura
camerei și o ajustează automat în funcție de cerere, pentru a preveni supraîncălzirea camerei și pentru a obține
cel mai înalt grad de confort și de economisire de energie. Poate fi controlat prin telefon și poate regla temperatura mediului de acasă oricând și oriunde. Viața confortabilă este acum la îndemână.
1. Robinetul termostat pentru calorifer, ZigBee trebuie utilizat cu ZigBee Gateway 3.0.
2. Robinetul termostat pentru calorifer, ZigBee este folosit ca regulator de temperatură în casa inteligentă. După conectarea cu succes la gateway, setările

Control
vocal

Inchidere pentru
siguranța copiilor

Anti-calcar

de temperatură și sincronizare pot fi controlate din aplicație. Trebuie utilizat împreună cu alte produse inteligente pentru a realiza funcția de conectare
inteligentă. De exemplu, cea mai de bază funcție de conectare (atunci când este cineva în cameră, acesta vă menține camera la o temperatură confortabilă)
necesită un gateway ZigBee, un robinet termostat ZigBee și un senzor PIR ZigBee.
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Priză pop-up retractabilă
VL-SHS007

Protecţie
automată la ridicare

Încărcare
wireless

Control
din aplicatie

Priza pop-up retractabilă are control tactil, iar
designul ascuns nu ocupă spațiul biroului după
inchiderea acesteia. Se oprește automat în
timpul ridicării/căderii. Pad-ul său de încărcare
fără fir poate încărca majoritatea telefoanelor
mobile de pe piață care acceptă încărcarea
wireless. Este simplu, eficient și aplicabil în sala
de ședințe sau la biroul de lucru, un birou îngrijit face munca mai eficientă.
1. Priza pop-up retractabilă are nevoie de conexiune Wi-Fi pentru
a putea fi controlată din aplicație.

2. Priza pop-up retractabilă este folosită ca priză funcțională în
casa inteligentă. Când conexiunea Wi-Fi este realizată, funcțiile de
ridicare/coborâre și pornire/oprire ale prizei pot fi controlate din
aplicație.
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Buton de urgență inteligent
VL-C7FYMA-2BP

Securitatea este o problemă pe care oamenii au avut-o întotdeauna și este, de asemenea, un punct important
care nu poate fi ignorat. Doar făcând o treabă bună în securitatea casei poate fi garantată siguranța noastră
personală. Când o persoană de acasă are un accident sau este amenințată, apăsați butonul de urgență, iar alarma
va fi imediat conectată la Internet pentru ajutor, iar mesajul de alarmă poate fi anulat din aplicatie sau din terminalul local. Este potrivit pentru zone în care pot apărea urgențe cum ar fi case, școli, spitale, hoteluri etc. și poate
îndeplini cerințele de aplicare ale alarmei de urgență fără fir în diverse domenii de alarmă de securitate.

1. Butonul inteligent de urgență are nevoie doar de conexiune Wi-Fi și nu trebuie utilizat cu Smart Gateway 3.0.
2. Butonul inteligent de urgență este folosit ca dispozitiv de alarmă în sistemul de securitate inteligentă. Când conexiunea Wi-Fi este realizată, aceasta va fi
afișată ca stare de alarmă in aplicație. Mai multe funcții inteligente de conectare sunt în curs de dezvoltare, rămâneți aproape!
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Încuietoare inteligentă LVD-06
VL-SHL002-B

Deblocarea
cu amprentă

Deblocarea
cu cheie

Deblocarea
cu parolă

Deblocarea
cu cartelă

Deblocarea
din aplicație

Încuietoarea inteligentă LVD-06 este potrivită
pentru uși din lemn, uși antifurt, uși din bronz,
uși metalice și multe alte categorii. Instalarea
de încuietori inteligente a ușilor poate satisface
confortul și eficiența urmărite de viata modernă. Nu mai trebuie să vă faceți griji cu privire
la pierderea cheilor, deblocați și intrați în casă
pur și simplu folosind telefoane mobile,
amprente digitale, carduri, parole și alte
metode. Nu este nevoie să purtați cheia când
ieșiți pentru exerciții de alergare, ceea ce
îmbunătățește mult siguranța și confortul.

1. Încuietoarea inteligentă LVD-06 trebuie conectată prin
Bluetooth.

2. Încuietoarea inteligentă a ușii LVD-06 este componenta
executivă a încuietorii ușii în sistemul de securitate inteligentă.
După ce conexiunea Bluetooth este realizată, poate fi observată
starea ușii și nivelul bateriei prin intermediul aplicației. Atunci
când bateriile sunt epuizate, înlocuiți bateria sau utilizați un
powerbank pentru încărcare de urgență.
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Încuietoare inteligentă YG5050
VL-SHL018-B

Deblocarea
cu parolă

Deblocarea
cu card

Deblocarea
cu cheie

Deblocarea
din aplicatie

Încuietoarea inteligentă YG5050 este o
îmbunătățire adusă încuietoarei mecanice
tradiționale. Deține un cilindru de blocare cu
două șuruburi din oțel inoxidabil de înaltă
calitate, sigur și durabil. Suportă sursa de
alimentare externă USB și se poate observa
starea încuietorii ușii și alimentarea în timp real
în aplicație. Are 4 metode de deblocare: din
aplicație, cu parolă, card sau cheie și are o
funcție de amestecare pentru a preveni furtul
parolei. Încuietoarea YG5050 este o încuietoare
care garantează siguranța utilizatorului, recunoaștere fidelă și management flexibil. Oferiți
utilizatorilor o încuietoare mai inteligentă și
mai simplă.

1. Încuietoarea inteligentă YG5050 trebuie conectată prin
Bluetooth.

2. Încuietoarea inteligentă YG5050 este componenta principală a
ușii în sistemul de securitate inteligent. După ce conexiunea
Bluetooth este reușită, va afișa starea ușii și alimentarea incuietorii în aplicație. Atunci când nivelul bateriei este scăzut, înlocuiți
bateria sau utilizați o baterie externă pentru încărcare de urgență.
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C7 Întrerupătoare tactile
CO L E C T I A

Pa n o u i nte rg a l di n s t i c l a

Întrerupător

81

Denumire

Radio

SKU

ZigBee Wi-Fi frecvență

Întrerupător tactil simplu

VL-C701-2BG

VL-C701-2WG

VL-C701-2AG

VL-C701-2IG

-

-

-

Întrerupător tactil dublu

VL-C701S-2BG

VL-C701S-2WG

VL-C701S-2AG

VL-C701S-2IG

-

-

-

Întrerupător tactil simplu RF

VL-C701R-2BG

VL-C701R-2WG

VL-C701R-2AG

VL-C701R-2IG

-

-

Întrerupător tactil cap scară RF

VL-C701SR-2BG

VL-C701SR-2WG

VL-C701SR-2AG

VL-C701SR-2IG

-

-

Întrerupător tactil simplu ZigBee

VL-C701Z-2BG

VL-C701Z-2WG

VL-C701Z-2AG

VL-C701Z-2IG

-

-

Întrerupător tactil simplu cap scară ZigBee

VL-C701SZ-2BG

VL-C701SZ-2WG

VL-C701SZ-2AG

VL-C701SZ-IG

-

-

Întrerupător tactil simplu WI-FI

VL-C701NY-2BG

VL-C701NY-2WG

VL-C701NY-2AG

VL-C701NY-2IG

-

-

Întrerupător tactil simplu WI-FI cap scară

VL-C701SNY-2BG

VL-C701SNY-2WG

VL-C701SNY-2AG

VL-C701SNY-2IG

-

-

Întrerupător dimabil

VL-C701D2-2BG

VL-C701D2-2WG

VL-C701D2-2AG

VL-C701D2-2IG

-

-

Întrerupător tactil dimabil RF

VL-C701D2R-2BG

VL-C701D2R-2WG

VL-C701D2R-2AG

VL-C701D2R-2IG

-

-

Întrerupător simplu ZigBee dimabil

VL-C701D2Z-2BG

VL-C701D2Z-2WG

VL-C701D2Z-2AG

VL-C701D2Z-2IG

Întrerupător simplu adaptiv dimabil

VL-C701D1Z-2BG

VL-C701D1Z-2WG

VL-C701D1Z-2AG

VL-C701D1Z-2IG

Întrerupător simplu adaptiv dimabil cap scară

VL-C701SD1-2BG

VL-C701SD1-2WG

VL-C701SD1-2AG

VL-C701SD1-2IG

Întrerupător simplu adaptiv dimabil ZigBee

VL-C701D1Z-2BG

VL-C701D1Z-2WG

VL-C701D1Z-2AG

Întrerupător adaptiv dimabil Zigbee cap scară

VL-C701SD1Z-2BG

VL-C701SD1Z-2WG

Întrerupător tactil cu temporizator

VL-C701T-2BG

Întrerupător sonerie

VL-C701B-2BG

Cap
scară/
cruce

Dimabil

-

-

TempoSonerie
rizare

Reset

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nu mai mult de 10A in total

-

-

-

-

-

-

Sarcina minimă: 5W

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dimabil
Adaptiv

AC

Descriere

Dimensiune: 80mm*80mm
Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Sarcina Maximă: 5A/circuit,
Temperatură operare: -10℃~40℃

Dimensiune: 80mm*80mm
Sarcină: Max 5A/circuit,
nu mai mult de 10A in total
Dimensiune: 80mm*80mm
Sarcină: Nu mai mult de 2A în total
Sarcină minimă: 10W

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VL-C701D1Z-2IG

-

-

VL-C701SD1Z-2AG

VL-C701SD1Z-2IG

-

-

VL-C701T-2WG

VL-C701T-2AG

VL-C701T-2IG

-

-

-

-

-

-

VL-C701B-2WG

VL-C701B-2AG

VL-C701B-2IG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nu mai mult de 10A in total

-

-

-

-

-

-

-

-

Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz

-

-

-

-

-

-

-

Sonerie fază și nul

VL-C701NB-2BG

VL-C701NB-2WG

VL-C701NB-2AG

VL-C701NB-2IG

-

Întrerupător fază și nul

VL-C701N-2BG

VL-C701N-2WG

VL-C701N-2AG

VL-C701N-2IG

-

Întrerupător reset, buton revenire ZigBee

VL-C701HNZ-2BG

VL-C701HNZ-2WG

VL-C701HNZ-2AG

VL-C701HNZ-2IG

-

Dimensiune: 80mm*80mm
Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Sarcină: nu mai mult de 2A in total
Sarcină minimă: 10W

Dimensiune: 80mm*80mm
Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Sarcină: Max 5A/circuit,

Sarcină: Max 5A/circuit,
nu mai mult de 10A in total
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Întrerupător

Nume

Radio

ZigBee Wi-Fi frecvență

SKU

Întrerupător tactil dublu

VL-C702-2BG

VL-C702-2WG

VL-C702-2AG

VL-C702-2IG

-

-

-

Întrerupător tactil dublu cap scara

VL-C702S-2BG

VL-C702S-2WG

VL-C702S-2AG

VL-C702S-2IG

-

-

-

Întrerupător tactil dublu RF

VL-C702R-2BG

VL-C702R-2WG

VL-C702R-2AG

VL-C702R-2IG

-

-

Întrerupător tactil dublu RF cap scara

VL-C702SR-2BG

VL-C702SR-2WG

VL-C702SR-2AG

VL-C702SR-2IG

-

-

Întrerupător tactil dublu ZigBee

VL-C702Z-2BG

VL-C702Z-2WG

VL-C702Z-2AG

VL-C702Z-2IG

-

-

Întrerupător tactil dublu ZigBee cap scara

VL-C702SZ-2BG

VL-C702SZ-2WG

VL-C702SZ-2AG

VL-C702SZ-2IG

-

-

Întrerupător tactil dublu WI-FI

VL-C702NY-2BG

VL-C702NY-2WG

VL-C702NY-2AG

VL-C702NY-2IG

-

-

Întrerupător tactil dublu WI-FI cap scara

VL-C702SNY-2BG

VL-C702SNY-2WG

VL-C702SNY-2AG

VL-C702SNY-2IG

-

-

Întrerupător draperie

VL-C702NW-2BG

VL-C702NW-2WG

VL-C702NW-2AG

VL-C702NW-2IG

-

-

Întrerupător draperie RF

VL-C702NWR-2BG

VL-C702NWR-2WG

VL-C702NWR-2AG

VL-C702NWR-2IG

-

-

Întrerupător draperie ZigBee

VL-C702NWZ-2BG

VL-C702NWZ-2WG

VL-C702NWZ-2AG

VL-C702NWZ-2IG

Sonerie dubla

VL-C702B-2BG

VL-C702B-2WG

VL-C702B-2AG

VL-C702B-2IG

Sonerie dubla faza si nul

VL-C702NB-2BG

VL-C702NB-2WG

VL-C702NB-2AG

Întrerupător dublu faza si nul

VL-C702N-2BG

VL-C702N-2WG

Întrerupător reset, buton revenire ZigBee dublu

VL-C702HNZ-2BG

VL-C702HNZ-2WG

Cap
scară/
cruce

Dimabil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nu mai mult de 10A in total

-

-

-

-

-

-

Sarcina minima: 5W

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voltaj: fire electrice faza si nul

-

-

-

Sarcina maxima: 3A

-

Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz

-

-

-

-

Dimabil
Adaptiv

Draperie Sonerie

Reset

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VL-C702NB-2IG

-

-

-

-

-

-

-

-

VL-C702N-2AG

VL-C702N-2IG

-

-

-

-

-

-

-

-

VL-C702HNZ-2AG

VL-C702HNZ-2IG

-

-

-

-

-

-

-

AC

-

Descriere

Dimensiune: 80mm*80mm
Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Sarcina: Max 5A/circuit,
Temperatura operare: -10℃~40℃

Dimensiune: 80mm*80mm
Sarcina: Max 5A/circuit,
nu mai mult de 10A in total
Dimensiune: 80mm*80mm
100Vac~240Vac 50/60Hz

Sarcina: Max 5A/circuit
nu mai mult de 10A in total
Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Sarcina: Max 5A/circuit,
nu mai mult de 10A in total

C7 Întrerupătoare tactile
CO L E C T I A

Pa n o u i nte gra l di n s t i c l ă

83

84

Întrerupător

Denumire

ZigBee Wi-Fi frecvență

Întrerupător tactil simplu

VL-C7M1.MB-2BP

VL-C7M1.MB-2WP

VL-C7M1.MB-2AP

VL-C7M1.MB-2IP

-

-

-

Întrerupător tactil simplu cap scară

VL-C7M1S.MB-2BP

VL-C7M1S.MB-2WP

VL-C7M1S.MB-2AP

VL-C7M1S.MB-2IP

-

-

-

Întrerupător tactil simplu ZigBee

VL-C7M1Z.MB-2BP

VL-C7M1Z.MB-2WP

VL-C7M1Z.MB-2AP

VL-C7M1Z.MB-2IP

-

-

Întrerupător tactil simplu ZigBee cap scară

VL-C7M1SZ.MB-2BP

VL-C7M1SZ.MB-2WP

VL-C7M1SZ.MB-2AP

VL-C7M1SZ.MB-2IP

-

-

Întrerupător tactil simplu

VL-C7F1-2BP

VL-C7F1-2WP

VL-C7F1-2AP

VL-C7F1-2IP

-

-

-

Întrerupător tactil simplu cap scară

VL-C7F1S-2BP

VL-C7F1S-2WP

VL-C7F1S-2AP

VL-C7F1S-2IP

-

-

-

Întrerupător tactil simplu RF

VL-C7F1R-2BP

VL-C7F1R-2WP

VL-C7F1R-2AP

VL-C7F1R-2IP

-

-

Întrerupător tactil simplu cap scară RF

VL-C7F1SR-2BP

VL-C7F1SR-2WP

VL-C7F1SR-2AP

VL-C7F1SR-2IP

-

-

Întrerupător tactil simplu ZigBee

VL-C7F1Z-2BP

VL-C7F1Z-2WP

VL-C7F1Z-2AP

VL-C7F1Z-2IP

-

-

Întrerupător tactil simplu ZigBee cap scară

VL-C7F1SZ-2BP

VL-C7F1SZ-2WP

VL-C7F1SZ-2AP

VL-C7F1SZ-2IP

-

-

Întrerupător tactil simplu WI-FI

VL-C7F1NY-2BP

VL-C7F1NY-2WP

VL-C7F1NY-2AP

VL-C7F1NY-2IP

-

-

Întrerupător tactil simplu Wi-FI cap scară

VL-C7F1SNY-2BP

VL-C7F1SNY-2WP

VL-C7F1SNY-2AP

VL-C7F1SNY-2IP

-

-

Întrerupător dimabil

VL-C7F1D2-2BP

VL-C7F1D2-2WP

VL-C7F1D2-2AP

VL-C7F1D2-2IP

-

-

Întrerupător tactil dimabil RF

VL-C7F1D2R-2BP

VL-C7F1D2R-2WP

VL-C7F1D2R-2AP

VL-C7F1D2R-2IP

-

-

Întrerupător dimabil ZigBee

VL-C7F1D2Z-2BP

VL-C7F1D2Z-2WP

VL-C7F1D2Z-2AP

VL-C7F1D2Z-2IP

Întrerupător dimabil adaptiv

VL-C7F1D1-2BP

VL-C7F1D1-2WP

VL-C7F1D1-2AP

VL-C7F1D1-2IP

Întrerupător dimabil adaptiv cap scară

VL-C7F1SD1-2BP

VL-C7F1SD1-2WP

VL-C7F1SD1-2AP

VL-C7F1SD1-2IP

Întrerupător dimabil adaptivZigBee

VL-C7F1D1Z-2BP

VL-C7F1D1Z-2WP

VL-C7F1D1Z-2AP

Întrerupător dimabil adaptiv ZigBee cap scară

VL-C7F1SD1Z-2BP

VL-C7F1SD1Z-2WP

Întrerupător tactil cu temporizator

VL-C7F1T-2BP

VL-C7F1T-2WP

Cap
scară/
cruce

Dimabil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nu mai mult de 10A in total

-

-

-

-

-

-

Sarcină minimă: 5W

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dimensiune: 80mm*80mm

-

-

-

-

-

-

100Vac~240Vac 50/60Hz; Sarcină: Max 5A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dimabil
Adaptiv

Tempo- Sonerie
rizare

Reset

AC

Descriere

Dimensiune: 80mm*80mm
Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Sarcină: Max 5A /circuit,
nu mai mult de 10A in total

Dimensiune: 80mm*80mm
Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Sarcină: Max 5A/gang,
Temperatura operare: -10℃~40℃

Voltaj: fire electrice faza si nul

Dimensiune: 80mm*80mm
Sarcină: Nu mai mult de 2A in total
Sarcină minimă: 10W

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VL-C7F1D1Z-2IP

-

-

VL-C7F1SD1Z-2AP

VL-C7F1SD1Z-2IP

-

-

VL-C7F1T-2AP

VL-C7F1T-2IP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nu mai mult de 10A in total

-

Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz

-

Sonerie

VL-C7F1B-2BP

VL-C7F1B-2WP

VL-C7F1B-2AP

VL-C7F1B-2IP

-

Sonerie fază și nul

VL-C7F1NB-2BP

VL-C7F1NB-2WP

VL-C7F1NB-2AP

VL-C7F1NB-2IP

-

-

-

-

-

-

-

Întrerupător fază și nul

VL-C7F1N-2BP

VL-C7F1N-2WP

VL-C7F1N-2AP

VL-C7F1N-2IP

-

-

-

-

-

-

-

-

Întrerupător reset, buton revenire ZigBee

VL-C7F1HNZ-2BP

VL-C7F1HNZ-2WP

VL-C7F1HNZ-2AP

VL-C7F1HNZ-2IP

-

-

-

-

-

-

-

C7
85

Radio

SKU

Dimensiune: 80mm*80mm
Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Sarcină: nu mai mult de 2A in total
Sarcină minimă: 10W

Dimensiune: 80mm*80mm
Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Sarcină: Max 5A/circuit,

Sarcină: Max 5A/circuit,
nu mai mult de 10A in total

CO L E C T I A

Întrerupătoare tactile

Cu ra ma di n st ic lă
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C7
Întrerupător
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CO L E C T I A

Întrerupătoare tactile

Cu ra ma de st ic lă

Denumire

Radio

SKU

ZigBee Wi-Fi frecvență

Întrerupător tactil dublu

VL-C7F2-2BP

VL-C7F2-2WP

VL-C7F2-2AP

VL-C7F2-2IP

-

-

-

Întrerupător tactil dublu cap scară

VL-C7F2S-2AP

VL-C7F2S-2WP

VL-C7F2S-2AP

VL-C7F2S-2IP

-

-

-

Întrerupător tactil dublu RF

VL-C7F2R-2BP

VL-C7F2R-2WP

VL-C7F2R-2AP

VL-C7F2R-2IP

-

-

Întrerupător tactil dublu cap scară RF

VL-C7F2SR-2BP

VL-C7F2SR-2WP

VL-C7F2SR-2AP

VL-C7F2SR-2IP

-

-

Întrerupător tactil dublu ZigBee

VL-C7F2Z-2BP

VL-C7F2Z-2WP

VL-C7F2Z-2AP

VL-C7F2Z-2IP

-

-

Întrerupător tactil dublu ZigBee cap scară

VL-C7F2SZ-2BP

VL-C7F2SZ-2WP

VL-C7F2SZ-2AP

VL-C7F2SZ-2IP

-

-

Întrerupător tactil dublu WI-FI

VL-C7F2NY-2BP

VL-C7F2NY-2WP

VL-C7F2NY-2AP

VL-C7F2NY-2IP

-

-

Întrerupător tactil dublu WI-FI cap scară

VL-C7F2SNY-2BP

VL-C7F2SNY-2WP

VL-C7F2SNY-2AP

VL-C7F2SNY-2IP

-

-

Întrerupător draperie

VL-C7F2NW-2BPS21

VL-C7F2NW-2WPS21

VL-C7F2NW-2APS21

VL-C7F2NW-2IPS21

-

-

Întrerupător tactil dublu

VL-C7F2NWR-2BPS21

VL-C7F2NWR-2WPS21

VL-C7F2NWR-2APS21

VL-C7F2NWR-2IPS21

-

-

Întrerupător draperie ZigBee

VL-C7F2NWZ-2BPS21

VL-C7F2NWZ-2WPS21

VL-C7F2NWZ-2APS21

VL-C7F2NWZ-2IPS21

Sonerie dublă

VL-C7F2B-2BP

VL-C7F2B-2WP

VL-C7F2B-2AP

VL-C7F2B-2IP

Sonerie dublă fază si nul

VL-C7F2NB-2BP

VL-C7F2NB-2WP

VL-C7F2NB-2AP

Întrerupător dublu fază si nul

VL-C7F2N-2BP

VL-C7F2N-2WP

Întrerupător reset, buton revenire dublu ZigBee

VL-C7F2HNZ-2BP

VL-C7F2HNZ-2WP

Cap
scară/
cruce

Dimabil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nu mai mult de 10A in total

-

-

-

-

-

-

Sarcină minimă: 5W

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voltaj: fire electrice faza si nul

-

-

-

Sarcină maxină: 3A

-

Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz

-

-

-

-

Dimabil
Adaptiv

Draperie Sonerie

Reset

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VL-C7F2NB-2IP

-

-

-

-

-

-

-

-

VL-C7F2N-2AP

VL-C7F2N-2IP

-

-

-

-

-

-

-

-

VL-C7F2HNZ-2AP

VL-C7F2HNZ-2IP

-

-

-

-

-

-

-

-

AC

Descriere

Dimensiune: 80mm*80mm
Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Sarcină Max 5A/circuit,
Temperatură operare: -10℃~40℃

Dimensiune: 80mm*80mm
Sarcină: Max 5A/gang,
nu mai mult de 10A in total
Dimensiune: 80mm*80mm
100Vac~240Vac 50/60Hz

Sarcină: Max 5A/circuit,
nu mai mult de 10A in total
Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Sarcină: Max 5A/gang,
nu mai mult de 10A in total
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Întrerupător

Denumire

SKU

Cap
scară

Reset

Descriere

VL-C7KMH-2BP
Întrerupător reset
mecanic simplu

VL-C7KMH-2WP
VL-C7KMH-2AP

-

VL-C7KMH-2IP

C7
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Întrerupător mecanic

Cu ra mă di n s t i c l ă

VL-C7KMKS-2BP
Întrerupător mecanic

VL-C7KMKS-2WP

cap scară

VL-C7KMKS-2AP

-

VL-C7KMKS-2IP

VL-C7KMH.MH-2BP
Întrerupător reset

VL-C7KMH.MH-2WP

mecanic dublu

VL-C7KMH.MH-2AP

-

VL-C7KMH.MH-2IP

VL-C7KMKS.MKS-2BP
Întrerupător mecanic

VL-C7KMKS.MKS-2WP

dublu cap scară

VL-C7KMKS.MKS-2AP

-

VL-C7KMKS.MKS-2IP
Dimensiune: 80mm*80mm
Voltaj: 250V
Sarcină maximă: 10A

VL-C7K1MM10A-2BP
Întrerupător

VL-C7K1MM10A-2WP

mecanic cap cruce

VL-C7K1MM10A-2AP

-

VL-C7K1MM10A-2IP

VL-C7K1MM10A.1MM10A-2BP
Întrerupător

VL-C7K1MM10A.1MM10A-2WP

mecanic dublu cap cruce

VL-C7K1MM10A.1MM10A-2AP

-

VL-C7K1MM10A.1MM10A-2IP

VL-C7KMKV10A.MKV10A-2BP
10A Întrerupător

VL-C7KMKV10A.MKV10A-2WP

mecanic 2 poli

VL-C7KMKV10A.MKV10A-2AP

-

-

-

-

-

-

VL-C7KMKV10A.MKV10A-2IP

VL-C7KME.MB-2BP
Întrerupător cu tragere

VL-C7KME.MB-2WP

de urgență

VL-C7KME.MB-2AP
VL-C7KME.MB-2IP

VL-C7KMKV20A-2BP
20A Întrerupător

VL-C7KMKV20A-2WP

2 poli

VL-C7KMKV20A-2AP
VL-C7KMKV20A-2IP
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Dimensiune: 80mm*80mm
Voltaj: 250V
Sarcină maximă: 20A
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CO L E C Ț I A
Cu ramă d in st ic lă

Priză dublă
VL-C7CTC16A-2BPS21

Sticlă securizată

Protecție pentru copii

Certificare CE

Carcasă ignifugă

Material: Panou din sticlă de cristal
Voltaj: 250V
Curent electric: 16A

OPȚIUNI DE CULOARE
Negru \ Alb \ Auriu \ Gri

Dimensiunea redusă a prizei ajută la economisirea spațiului și fac mai plăcut
mediul de acasă. Rama prizei LIVOLO este realizată din sticlă de cristal, cu aspect
frumos, design durabil, simplu, opțiuni multiple de culoare și o combinație
perfectă cu decorarea locuinței..
Produsele din gama de prize LIVOLO sunt diverse. Pe baza prizelor tradiționale, combinate cu nevoile vieții
moderne, am dezvoltat multe produse noi pentru a vă satisface toate nevoile din acest domeniu.
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Priză

Denumire

SKU

ZigBee

Descriere

VL-C7CTC16A-2BP
Priză

VL-C7CTC16A-2WP

Schuko

VL-C7CTC16A-2AP

-

VL-C7CTC16A-2IP
VL-C7CTC16A-2BPS01
Priză Schuko, borne

VL-C7CTC16A-2WPS01

fără șuruburi / Quick Connect

VL-C7CTC16A-2APS01

-

VL-C7CTC16A-2IPS01
VL-C7CTC16AZ-2BP
Priză Schuko

VL-C7CTC16AZ-2WP

Zigbee

VL-C7CTC16AZ-2AP
VL-C7CTC16AZ-2IP
VL-C7CTH16A-2BP

Priză standard Israel

VL-C7CTH16A-2WP
VL-C7CTH16A-2AP

-

VL-C7CTH16A-2IP

Dimensiune: 80mm*80mm
Voltaj: 250V
Curent electric: 16A

VL-C7CTE16A-2BP
Priză standard Franța

VL-C7CTE16A-2WP
VL-C7CTE16A-2AP

-

VL-C7CTE16A-2IP
VL-C7CTL16A.TL16A-2BP
Priză dublă italiană

VL-C7CTL16A.TL16A-2WP
VL-C7CTL16A.TL16A-2AP

-

VL-C7CTL16A.TL16A-2IP
VL-C7CTB16A-2BP
16A Priză US

VL-C7CTB16A-2WP
VL-C7CTB16A-2AP

-

VL-C7CTB16A-2IP
VL-C7MT25 16A.MB-2BP
16A Priză US

VL-C7MT25 16A.MB-2WP
VL-C7MT25 16A.MB-2AP

-

VL-C7MT25 16A.MB-2IP
VL-C7CTB15A-2BP
15A Priză US

VL-C7CTB15A-2WP
VL-C7CTB15A-2AP

-

VL-C7CTB15A-2IP

Dimensiune: 80mm*80mm
Voltaj: 250V
Curent electric: 15A

VL-C7MTB15A.MB-2BP
15A Priză US

VL-C7MTB15A.MB-2WP
VL-C7MTB15A.MB-2AP

-

VL-C7MTB15A.MB-2IP

Priză UK

VL-C7CTG13A-2WP
VL-C7CTG13A-2AP
VL-C7CTG13A-2IP
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VL-C7CTG13A-2BP
Dimensiune: 80mm*80mm

-

Voltaj: 250V
Curent electric: 13A

Cu ra mă di n s t i c l ă
94

Priză

Nume

SKU

ZigBee

VL-C7MTJ13A.MB-2BP
Priză elvețiană

VL-C7MTJ13A.MB-2WP
VL-C7MTJ13A.MB-2AP

Dimensiune: 80mm*80mm

-

VL-C7MUA.MB-2BP
VL-C7MUA.MB-2WP
VL-C7MUA.MB-2AP

Dimensiune: 80mm*80mm

-

Dimensiune: 80mm*80mm

VL-C7VUC-2BP
Priză USB Tip C 45W

VL-C7VUC-2AP

Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz

-

15V/3A, 20V/2.25A
Dimensiune: 80mm*80mm

VL-C7VUA18W.UC18W-2BP
VL-C7VUA18W.UC18W-2WP
VL-C7VUA18W.UC18W-2AP

Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz

-

C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.2A

VL-C7CTF16A.UC18W-2BP
VL-C7CTF16A.UC18W-2WP
VL-C7CTF16A.UC18W-2AP

Dimensiune: 80mm*80mm

-

VL-C7CTC16A-2BPS21
VL-C7CTC16A-2WPS21
VL-C7CTC16A-2APS21

Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Curent nominal pentru type-c:
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

VL-C7CTF16A.UC18W-2IP

Priză dublă

Curent nominal:
A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

VL-C7VUA18W.UC18W-2IP

Priză Schuko + USB Tip C

Curent nominal:
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A,

VL-C7VUC-2IP

Priză USB Tip A + C 36W

Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Curent nominal: 5V/2.1A

VL-C7MUA.MB-2IP

VL-C7VUC-2WP

Voltaj: 250V
Curent electric: 13A

VL-C7MTJ13A.MB-2IP

Priză USB Tip A

Descriere

Dimensiune: 78mm*119mm

-

Voltaj: 250V
Curent nominal: 16A

VL-C7CTC16A-2IPS21
VL-C7VSD.SD-2BP
Priză pentru cablajul audio

VL-C7VSD.SD-2WP
VL-C7VSD.SD-2AP

-

VL-C7VSD.SD-2IP
VL-C7MAU.MB-2BP
Priză mufe de sunet

VL-C7MAU.MB-2WP
VL-C7MAU.MB-2AP

-

VL-C7MAU.MB-2IP
VL-C7MTP.MB-2BP
Priză pentru telefon RJ11

VL-C7MTP.MB-2WP
VL-C7MTP.MB-2AP

-

Dimensiune: 80mm*80mm

VL-C7MTP.MB-2IP
VL-C7MCP.MB-2BP
Priză rețea RJ45

VL-C7MCP.MB-2WP
VL-C7MCP.MB-2AP

-

VL-C7MCP.MB-2IP

Priză mufe audio

VL-C7MSD.MB-2WP
VL-C7MSD.MB-2AP
VL-C7MSD.MB-2IP
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VL-C7MSD.MB-2BP

-

Cu ra m ă d i n s t i c lă
96
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Încuietoare inteligentă

Priză

Denumire

SKU

ZigBee

Descriere

VL-C7MSL.MB-2BP

Ușo r și co nven a bi l

Priză pentru
televiziune prin satelit

VL-C7MSL.MB-2WP

-

VL-C7MSL.MB-2AP
VL-C7MSL.MB-2IP
VL-C7MVD.MB-2BP

Priză video

VL-C7MVD.MB-2WP

-

VL-C7MVD.MB-2AP
VL-C7MVD.MB-2IP

Dimensiune: 80mm*80mm
VL-C7MHD.MB-2BP
Priză HDMI

VL-C7MHD.MB-2WP

-

VL-C7MHD.MB-2AP
VL-C7MHD.MB-2IP
VL-C7MTV.MB-2BP

Priză TV

VL-C7MTV.MB-2WP

-

VL-C7MTV.MB-2AP
VL-C7MTV.MB-2IP

Încuietoare
inteligentă

Denumire

SKU

Descriere

Încuietoare cu un singur zăvor:
Încuietoare amprentă

VL-SHL002-B

VL-SHL002-S

Încuietoare cu zăvor dublu:
VL-SHL001-B

VL-SHL001-S

Metode de deblocare
deblocare din aplicatie, deblocare cu cardul,
deblocare cu amprentă, deblocare cu parolă,
deblocare cu cheie
Alte funcții:
conexiunea bluetooth,

Încuietoare inteligentă

încărcare de urgență prin USB

VL-SHL009

Deschidere stânga:
YG60:

Încuietoare cu cod

YG5050:

VL-SHL019-B
VL-SHL018-B

Metode de deblocare:
VL-SHL019-S
VL-SHL018-S

Deschidere dreapta:
YG60:
YG5050:

VL-SHL004-B
VL-SHL003-B

deblocare din aplicatie, deblocare cu cardul IC,
deblocare cu parolă, deblocare cu cheie
Alte funcții:

VL-SHL004
VL-SHL003

conexiunea bluetooth,
încărcare de urgență prin USB

Metode de deblocare:
Lacăt inteligent

VL-SHL006

NFC

Lacăt cu Amprentă
Bluetooth

deblocare din aplicatie, deblocare NFC
Alte funcții:
Nu este nevoie de reîncărcare

VL-SHL005-B
VL-SHL005-R
VL-SHL005-S

Metode de deblocare:
deblocare din aplicatie,
deblocare cu amprentă
Alte funcții:
încărcare de urgență prin USB
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Produse inteligente

Denumire

SKU

ZigBee

Wi-Fi

Descriere

Afișaj: tactil
Tabletă inteligentă de control

-

VL-XT001

1200*1920 IPS
Baterie: 4800mAh
Capacitate: 16GB

Hub inteligent 3.0

C7
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Casă inteligentă

Uș o r ș i co nve n a b i l

Dimensiune: 80mm * 80mm

VL-XG002

Tensiune de intrare: 4.75VDC~5.25VDC
Curent maxim: 600mA

VL-C703Z1-2BG
Întrerupător triplu
învățare scene, ZigBee

Termostat aer condiționat

Dimensiune: 80mm * 80mm

VL-C703Z1-2WG

-

VL-C703Z1-2AG

Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Temperatura de funcționare:

VL-C703Z1-2IG

-10℃ ~ 40℃, RH<90%

VL-C7FA-2BPS72

Dimensiune: 80mm*80mm

VL-C7FA-2WPS72
VL-C7FA-2APS72

-

-

Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Temperatura de funcționare:

VL-C7FA-2IPS72

-10℃~40℃, RH<95%

VL-C7FQ1-2BPS72

Dimensiune: 80mm*80mm

Termostat temperatură

VL-C7FQ1-2WPS72

cu senzor extern

VL-C7FQ1-2APS72

-

-

VL-C7F1SDZ-2BP
VL-C7F1SDZ-2WP

dimabil ZigBee

VL-C7F1SDZ-2AP

Temperatura de funcționare:
-25℃~70℃, RH<95%

VL-C7FQ1-2IPS72

Întrerupător glisant

Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz

Dimensiune: 80mm * 80mm

-

VL-C7F1SDZ-2IP

Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Puterea de încărcare: curentul total
nu trebuie să depășească 2A

VL-C7F1GZ-2BP
Întrerupător control

VL-C7F1GZ-2WP

viteză ZigBee

VL-C7F1GZ-2AP

-

VL-C7FBZ-2BP

ZigBee

Difuzor Bluetooth

Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Sarcina: <600W

VL-C7F1GZ-2IP

Sonerie inteligentă

Dimensiune: 80mm*80mm

Dimensiune: 80mm*80mm

VL-C7FBZ-2WP

-

VL-C7FBZ-2AP

Voltaj:
Alimentare cu faza si nul

VL-C7FBZ-2IP

100VAC~240VAC 50Hz-60Hz

VL-C7FF-2BP

Dimensiune: 80mm*80mm

VL-C7FF-2WP
VL-C7FF-2AP

-

-

Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Temperatura de funcționare:
-10℃~40℃

VL-C7FF-2IP
VL-C7FEZ-2BP
Senzor ZigBee

VL-C7FEZ-2WP

temperatură și umiditate

VL-C7FEZ-2AP

Dimensiune: 80mm*80mm

VL-C7FEZ-2IP

Voltaj: 100-240V~ 50/60Hz
Temperatura de funcționare:

VL-C7FJZ-2BP
Senzor ZigBee

VL-C7FJZ-2WP

Sunet și lumină

VL-C7FJZ-2AP

-10℃~40℃, RH<90%

-

VL-C7FJZ-2IP
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Casă inteligentă

Ușor și convenab il

Produse inteligente

Denumire

SKU

ZigBee

Wi-Fi

Descriere

VL-C7FYMA-2BP
Buton inteligent de urgență

VL-C7FYMA-2WP
VL-C7FYMA-2AP

-

Dimensiune: 80mm*80mm
Tensiune de intrare:

VL-C7FYMA-2IP

100-250V~ 50/60Hz
Temperatura de funcționare:

VL-C7FU1-2BP
Întrerupător cu senzor contactless

VL-C7FU1-2WP
VL-C7FU1-2AP

0℃~40℃, Zone non-tropicale

-

-

sub 2000 m deasupra nivelului mării

VL-C7FU1-2IP
VL-C7FUZ-2BP
Senzor ZigBee PIR

Dimensiune: 80mm*80mm

VL-C7FUZ-2WP

-

VL-C7FUZ-2AP

Induction distance: 0.5~5m
Timp de întârziere: 15~200s

VL-C7FUZ-2IP
VL-C7FU-2BP
Întrerupator cu Senzor PIR

VL-C7FU-2WP
VL-C7FU-2AP

Dimensiune: 80mm*80mm

-

-

Reglaj de întârziere: 8~300s

VL-C7FU-2IP

Dimensiune: 80mm*80mm

VL-C7FL-2BP
Lampă de orientare scară

VL-C7FL-2WP

cu senzor de mișcare

VL-C7FL-2AP

Sensibilitatea: 0.5~5m

Voltaj: 110-250V

-

-

Distanța de detecție:
Distanța liniară≥4m

Unghi de detecție: ≥120°

VL-C7FL-2IP
VL-C7FL1-2BP
Lampă de orientare scară

VL-C7FL1-2WP
VL-C7FL1-2AP

-

-

Dimensiune: 80mm*80mm

-

-

Dimensiune: 80mm*80mm

-

Dimensiune: Φ 66mm*23mm

Voltaj: 110V~250V

VL-C7FL1-2IP
VL-C7VCL-2BP
Ceas de perete

VL-C7VCL-2WP
VL-C7VCL-2AP
VL-C7VCL-2IP

Buton inteligent cu autogenerare
de energie, ZigBee

VL-XS001

Distanta: 35M

Dimensiune: 54mm*32mm*13.3mm
Telecomandă două butoane
ZigBee

-

VL-XR005

Temperatură de funcționare:
-10℃~40℃, RH<90%
Voltaj: Baterie buton CR2032,3V

Dimensiune: Φ 45.5mm*80mm
Priză inteligentă Plug in Wi-Fi

VL-SHS001

Curent nominal: 230V~50Hz

-

Temperatură de funcționare:
-10℃~40℃, RH<90%

Dimensiune: 48.5*24.9*11.5mm(corp princ)
Senzor magnetic pentru uşă
ZigBee

29.5*9.8*10.7mm(parte magnetica)
VL-XM001

-

Curent nominal: 230V~ 50Hz
Temperatură de funcționare:
-10℃~40℃
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Produse inteligente

Denumire

SKU

ZigBee

Wi-Fi

Descriere
Rezoluție video: 2K (2304*1296)

Cameră de supraveghere

VL-SHC002

Curent nominal: 9V, 1A

-

Temperatura de funcționare:
-10℃~50℃

Motor ZigBee cu lanț
pentru jaluzele

-

VL-XJ001

Adaptor: 8.4VDC
Temperatura de funcționare:
-25℃~50℃

Putere nominală: 71W
Motor cu sină pentru

VL-SHQ023

-

Tensiune nominală:

draperie Wi-Fi

AC100-240V 50/60Hz

Specificații:
Priză pop-up inteligentă retractabilă

VL-SHS007

110V-250V~, 50/60Hz Max 12A

-

Temperatura de funcționare:
0℃~40℃

Priză pop-up retractabilă

Carcasă prize încorporabile birou

Carcasă prize pentru pardoseală

3 module priză:
VL-SHS022-B
VL-SHS022-S

-

-

-

-

VL-SHS016-S

-

-

VL-XL001

-

2 module priză:
VL-SHS020-B
VL-SHS020-S

VL-SHS013-B
VL-SHS013-S

Voltaj: 110-250V/50-60HZ
Temperatura de funcționare
-20℃~40℃

Voltaj: 5V/12V DC
Banda LED inteligentă

Temperatura de funcționare:
-10℃~40℃

Bec inteligent Wi-Fi

Spot inteligent Wi-Fi

Robinet termostat pentru calorifer
ZigBee
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E26:

VL-SHQ012

E27:

VL-SHQ013

VL-SHQ014

VL-SHQ010

Input:

-

AC110-130V/60Hz E26
AC220-240V/50Hz E27

-

Input: AC220-240V 50Hz

-

Input: 5℃~30℃
Frecvența: 2.4GHz
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Casă inteligentă

Uș o r ș i co nve nab i l
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Motor Tubular

Lungime(mm)

Denumire

SKU

Metode
Control

DC Motor
Tubular

VL-SHJRD15R

Aplicație/
RF

Cuplul Turația Tensiune
nominal nominală nominală
(V)
(rpm)
(N.m)

Putere
nominală
(W)

Curent
nominal
(A)

Greutate
(kg)

5

0.6

0.11

Incărcare
Nivel de
maximă
protecție
(kg)

Nivel
zgomot

Scene aplicabile

Description

240

7.4
φ16.4

0.3

25/30/35

8.4

2.1

IP40

31dB

Ecran de proiecție
În aer liber

Jaluzele rulabile
interior

Limita maximă de rotiri: ∞ rotiri

10.2

Alimentarea cu energie: Adaptor 8.4V/1A

Parasolar

φ29

2.25

334

7.4
φ25.8

DC Motor
Tubular

φ47.4

VL-SHJRD25R

Aplicație/
RF

1.1

25/30/35

AC110-230

12

0.2

0.5

5.7

IP20

33dB

29

2.25

10.2

Jaluzele Shangri-la

Rulouri romane

Jaluzele rulabile
interior
Jaluzele venețiene
aluminiu

Draperie fagure

Uși cu oblon

Obloane din lemn

Sursa de alimentare: AC

Uși cu oblon

Obloane din lemn

Sursa de alimentare: AC

Ecran de proiecție

Copertină

Limita maximă de rotiri: ∞ rotiri

Sursa de alimentare: AC(110V-230V)

Țesătură moale

589

13.6
φ35.2
φ47.4

VL-SHJRA35R

AC Motor
Tubular

VL-SHJRA45R

Aplicație/
RF

10

Aplicație/
RF

20

17

AC230
50Hz

146

AC230
50Hz

165

0.64

1.41

50

IP44

38dB
Ecran de proiecție

29

AC Motor
Tubular

Limita maximă de rotiri: ∞

φ10
606

15.9
φ44.6

φ10
φ60

15

0.72

1.9

80

IP44

43dB

Limita maximă de rotiri: ∞

46
50

Baterie: CR2450*3V*1
120

Telecomandă

VL-SHQ029

Frecvență wireless: 433.92MHz±100KHz

_

Temperatura de funcționare: -10℃~50℃
Distanță de operare: max. 30m

C7 Motoare tubulare
CO L E C Ț I A

Uș o r ș i co nve n a b il

105

106

