
Her odada

doğru sıcaklık

Daha fazla enerji tasarrufu yapın

Ürün tanımı

Tüm radyatörlerinizdeki kontrolü ele almanız için Akıllı 
Termostatınızı yada Başlangıç paketinizi Ek Akıllı Vanalar ile 
tamamlayabilirsiniz. Günlük rutininize göre hazırlanan oda-
oda kontrol programı sayesinde, bireysel oda kullanımına 
göre ısıtın ve daha fazla enerji tasarrufu sağlayın.

Netatmo Akıllı Ek Radyatör Vanaları ile evinizin sıcaklığı 
üzerinde daha fazla söz sahibi olursunuz. İhtiyacınıza göre her 
odanın sıcaklığını ayrı ayrı belirleyin. Konfor öncelikli mod ve 
Ekonomik öncelikli mod arasında seçim yapabilirsiniz. Daha 
fazla tasarruf için Akıllı Vanalar, Açık Pencere Algılama özelliği 
ile donatılmıştır, pencerenin açık olduğu farkedildiğinde 
radyatör otomatik olarak kapatılır. Geçmişe dönük tüketim 
verilerini görüp, her ay enerji tasarrufu raporu alırsınız. Akıllı 
telefon, tablet ya da bilgisayarınızdan kontrol edebilirsiniz. Aynı 
zamanda manuel olarak kontrol edebilirsiniz.


Akıllı Ek Radyatör Vanası

Enerji tasarrufu Oda oda konfor Uzaktan kontrol 
edilebilir

Açık Pencere 
Algılama

Akıllı 
Düzenleme

Manuel 
ayarlama

Oda oda konfor

Kutu içeriği

Konfor sıcaklığınızı oda oda en hassas şekilde ayarlayın.

Oturma Odası: 19°C Yatak Odası: 17°C
Banyo: 21°C

• 1 Akıllı Radyatör Vanası

• 6 Radyatör Adaptörü

• 4 Renkli yapıştırıcı

• 2 AA Pil

• 1 Kullanım kılavuzu

Teknik Özellikler

Boyutlar 
Vana: 80x58 mm



Sensör ve Ölçüler 
Sıcaklık Ölçümleri:

Aralık: 0°C ile 50°C (± 0.5°C)

Sıcaklık Ayarlamaları:

Aralık: 5°C ile 30°C (± 0.5°C)

Birim: sadece °C



Güç 
2 adet AA pil ile çalışır



Kurulum ve uyumluluk 
Sıcak-su radyatörleri ile uyumludur

Termostatik vanalara uygulanabilir

Sadece Netatmo Başlangıç Paketi veya Netatmo Akıllı Termostat ile 
çalışır



Gereksinimler 
Yüksek hızlı kablosuz internet bağlantısı gerektirir. Hotspot noktaları 
desteklenmez.



Bağlantı özellikleri 
Vana ve Termostat’ın rölesi arasında kablosuz bağlantı (868 MHz)

Vana ve Başlangıç paketi rölesi arasında kablosuz bağlantı (868 MHz)



Ücretsiz uygulama 
Üyelik ücreti yok



Uygulama gereksinimleri 
iOS 9 minimum gereksinim

Android 4.2 minimum gereksinim

Webapp için PC & Mac

Aynı ev, daha akıllı

Apple HomeKit, Alexa ve Google Asistan sayesinde sesli kontrol de sağlayabilirsiniz. Sisteme 20 adet 
Akıllı Radyatör Vanası ekleyebilirsiniz ve istediğiniz anda programı düzenleyebilirsiniz. Kurulum 20 
dakikadan kısa sürmektedir. Kılavuzlarımız ve videolarımız size yol gösterecektir.

- Evinizi, ihtiyaç duyduğunuz yerde ve zamanda 
doğru sıcaklığa ısıtmak için odaya göre ısıtma 
programını kullanın.

- Dışarıda ve Donmaya Karşı Koruma modları ve 
Açık Pencere Algılama özelliği ile enerji tasarrufu 
sağlayın.

- Akıllı ısıtma! Otomatik Uyarlama özelliği, 
seçtiğiniz sıcaklığı garanti etmek için hava 
durumunu ve evinizin yalıtımını dikkate alır.

- Radyatör Vanalarınızı akıllı telefonunuzdan 
veya manuel olarak kontrol edin.

- Ses kontrolü için Apple HomeKit, Alexa ve 
Google Sihirbazı ile uyumludur.

- Enerji kullanımını izlemek ve optimize etmek 
için veri geçmişinizi görüntüleyin.

- Akıllı Radyatör Valflerini ısıtma açıkken bile 
kolayca kurun veya değiştirin. Rehberlerimizi ve 
videolarımızı takip edin.

Faydalar






