
Konfor ve enerji tasarrufu, hem de her gün

Isıtmanızı uzaktan kontrol edin

Enerji tasarrufu

Daha konforlu bir ev için akıllı ısıtma

Netatmo evinizi daha güvenli ve konforlu hale getirken bir yandan da 
kullanışlı bir tasarım sunar. Günlük hayatınızı kolaylaştıracak ve 
kendinizi rahat hissettirecek ürünler vardır.



Netatmo Akıllı Termostat yaşam standardınıza uygun bir program 
hazırlamak için sadece 5 basit soruya yanıt vermenize ihtiyaç duyar. 
Evinizi sadece ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda doğru sıcaklığa 
getirin. Program haricinde dışarıda ve donma koruma modları 
sayesinde uzun süre olmasanız dahi sisteminizin en doğru şekilde 
çalışması sağlanır. Oto Adaptasyon özelliği sayesinde dış mekan 
sıcaklığına uygun olarak içerinin sıcaklığını istediğiniz dereceye 
getirir. Aylık Enerji Tasarrufu raporu alırsınız ve tüketim bilgilerinizi 
gözlemleyebilirsiniz. Termostatınızı akıllı telefon tablet ya da 
bilgisayarınız ile uzaktan kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda manual 
olarak da kontrol edebilirsiniz.

Apple HomeKit, Alexa ve Google Asistan sayesinde sesinizle kontrol edebilirsiniz. 1500 adetten fazla 
kombi ile uyumludur bu nedenle termostatınızı evinizde istediğiniz yere bir saatten kısa sürede 
kurabilirsiniz. Teknik yeterliliğiniz olmasına gerek yok, adım adım yönergelerimiz sayesinde kurulum çok 
kolay

Evinizin sıcaklığını değiştirmek için Netatmo Termostatınızı kullanın; 
yatağınızdan ya da dünyanın diğer tarafından. Tatilden dönüşünüz 
için ısıtmanızı planlayın.

Termostat yaşam tarzınıza uygun programlar oluşturarak evinizi en 
uygun sıcaklıkta tutmanızı sağlar. Uygulama üzerinden tüketiminizi 
grafiksel olarak takip edebilirsiniz ayrıca her ay Aylık Enerji Tasarruf 
Raporu alırsınız.

Oto-adaptasyon fonksiyonu: ısınmanızın ne zaman başlaması 

gerektiğini tahmin eder, böylece asla soğuk kalmazsınız. Oto-bakım 

fonksiyonu: Termostat ısıtmanızda bir sorun tespit ettiğinde size 

bilgi verir.

Akıllı Termostat

Özel bir 
program

Enerji Tasarruf 
Raporu

Enerji Tasarruf 
Raporu

Oto adaptasyon Otomatik Bakım Tatilden Dönüş

Kutu içeriği
• 1 Termostat

• 1 Mobil stand + Duvar montaj kiti

• 1 Röle

• 1 Kombi adaptörü

• 1 Ana adaptör

• 1 Montaj plakası

• 4 Renkli yapıştırıcı

• 3 AAA Pil

• 4 Vida + 4 dübel

• 2 Kurulum kılavuzu

Özellikler

Aynı ev, daha akıllı

• Günlük rutinlerinize uygun programlar

• Tüketim grafikleri

• Aylık kişiselleştirilmiş Enerji Tüketim Raporu ile birlikte 
özelleştirilmiş tavsiyeler

• Akıllı telefon, tablet yada bilgisayardan uzaktan kontrol

• Evin yalıtımı ve dış ortam sıcaklığına göre ısıtma süresinin 
başlangıcını tahmin eder.

• Otomatik bakım fonksiyonu: Isıtma ile ilgili bir problem 
algılandığında bildirim alırsınız.

• Termostat üzerinden direkt manuel kontrol

Konforunuzdan 
ödün vermeden 

enerji tasarrufu 
yapın

- Programlar yaparak tasarruf edersiniz. 

Tatile mi gidiyorsunuz? Dışarıda ve donma 

koruma modunu çalıştırın

- Akıllı termostat! Oto-adaptasyon özelliği 

sayesinde dış hava değişse bile eviniz 

istediğiniz sıcaklıkta olur.

- Akıllı telefon, tablet veya bilgisayardan 

kontrol edebildiğiniz gibi, manual kontrol 

de gerçekleştirebilirsiniz.    

- Apple HomeKit, Alexa, Google Assistant 

ile sesli kontrol için uyumludur.  

- Enerji tüketimi raporları ve geçmişe 

dönük veriler ile tasarrufunuzu görün

- Kurulum 1 saatten kısa sürer

- 1500’den fazla kombi ile uyumludur. 

check.netatmo.com adresini ziyaret 

edebilirsiniz.

- Philippe Starck tarafından evinize yakışır 

bir biçimde tasarlanmıştır

- Ek radyatör vanalarını sisteme ekleyerek 

oda oda kontrol sağlayabilirsiniz.

Faydalar

Teknik Özellikler

Boyutlar 
Termostat & Röle: 83x83x22 mm



Sensör ve Ölçümler 
Sıcaklık Ölçümleri:

Aralık: 0°C ile 50°C (± 0.1°C)

Sıcaklık Ayarlamaları:

Aralık: 5°C ile 30°C (± 0.5°C)

Birim: sadece °C



Güç 
Termostat: 3 adet AAA pil ile çalışır

Röle: 220/240 V



Kurulum ve Uyumluluk 
Kablolu veya kablosuz termostatların yerini alır

Kuru kontak Termostat ve Röle (ON/OFF)

Anahtarlama akımı: maks. 4 (1) A

Anahtarlama gerilimi: maks. 250 VAC

Maksimum anahtarlama kapasitesi: 120 VA (4A load @ 30V, 1A load @ 
110V/120V or 0,5A load @ 220V/240V)

Güç faktörü: cos φ > 0.8



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



Bağlantı Özellikleri 
Röle ile modem arasında: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz). Open/WEP/
WPA/WPA2-personal (TKIP and AES)

Termostat ile röle 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





