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Netatmo PRO 
-ohjelmamme

4 vuoden takuu
Maksuton takuun laajennus 
PRO-versioille

Uudet asiakkaat
Näkyvyys ammattilaisten hakukoneissa 
Pro-sivustomme sertifiointien ansiosta
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Aloituspaketti
NVP-PRO

Yksi ratkaisu koko asuntoon

Älykästä lämmitystä kotiin, helposti
Älykäs lämmitys

Alue tai kaukolämmitys:

 Yksittäiset 
lämmityskattilat:

Älykäs termostaatti
NTH-PRO

Älykäs moduloiva 
termostaatti
OTH-PRO

Älykäs 
lisäpatterisäädin
NAV-PRO

Yhteensopiva älykkäiden 
termostaattien kanssa

Yhteensopiva älykkäiden 
patterisäädinten Starter 

Pack -pakkauksen kanssa

Lisävaruste



Kokeile demosovellusta:

Mahdollisuus ohjata Netatmon älylämmitystä Netatmo-sovel-
luksella tai Legrandin Home + Control -sovelluksella.

Lämmitys käden ulottuvilla!
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Ratkaisu  
lämmityskattiloille

 Laaja yhteensopivuus
Yhteensopiva useimpien lämmityskatti-
loiden kanssa. 
Tarkasta osoitteesta check.netatmo.
com.

 Helppo asennus alle 1 tunnissa
Yhtä helppoa kuin perinteisen termos-
taatin asennus. Valitse langaton tai 
langallinen asennus.

 Mahdollisuus laajentaa asentamalla 
lisää älykkäitä patterisäätimiä
Voit lisätä jopa 20 patterisäädintä 10 eri 
huoneeseen.

Etusi

NTH-PRO

Lopultakin sekä päivittäistä mukavuutta että 
energiansäästöjä

Älykäs termostaatti 

Lämmityksen suunnittelu, Poissaolo- ja Pakkassuoja-tilat: entistäkin enemmän säästöä! 
Viiden jokapäiväisiä tottumuksia kartoittavan kysymyksen avulla termostaatti suunnittelee asukkaan 
päivärytmiin sopivan lämmityksen. Tätä suunnitelmaa täydentävät Poissaolo- ja Pakkassuoja-tilat,  
jotka mukauttavat lämmitystä asukkaan ollessa poissa pidempään.   

Etäohjaus älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Auto-Adapt-toiminto: aina oikea lämpötila, säästä riippumatta. 
Termostaatti säätelee lämmityksen toimintaa ulkolämpötilan 
ja asunnon lämpöominaisuuksien mukaan.

Työkaluja energiankulutuksen seurantaan ja optimointiin.
Mahdollistaa historiatietojen tarkastelun ja yksilöllisen energiansäästön seurannan 
energiankulutuksen tarkkailua ja optimointia varten.

Tuotteen edut
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VARAAJA

RELE

WI-FI SIGNAALI

ÄLYTERMOSTAATTI

RADIO SIGNAALI

TUKIASEMA INTERNETTIIN

Pakkauksen sisältö

1 termostaatti
1 siirrettävä teline
1 rele
1 lämmityskattilan sovitin
1 verkkovirtasovitin
1 seinälevy
4 väritarraa
3 AAA-paristoa
4 ruuvia/pulttia

Miten se toimii?

Älykäs termostaatti on yhteensopiva useimpien lämmityskattiloiden ja lämpöpumppujen kanssa

Netatmon älykäs termostaatti muodostaa yhteyden releeseensä radiotaajuudella. Netatmo-rele yhdistää internetiin Wi-
Fi-verkon kautta ja huolehtii sovelluksella tapahtuvasta etäohjauksesta. Netatmon älykäs termostaatti on yhteensopiva 
useimpien lämmityskattilamallien (sähkö, kaasu, öljy, puu) sekä lämpöpumppujen, kuten myös pellettikattiloiden (suuri 
tilavuus) kanssa. Tuote voidaan asentaa ongelmitta uutena termostaattina tai vaihtaa nykyisen termostaatin tilalle.

Tarkista asennuksen yhteensopivuus osoitteesta check.netatmo.com

Esimerkki langattomasta asennuksesta: 
(toimii myös Netatmon langallisen asennuksen kanssa)
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Pakkaus  
yksittäiselle moduloivalle 

 OpenTherm*-
lämmityskattilalle

 Laaja yhteensopivuus
Älykäs moduloiva termostaatti 
on yhteensopiva useimpien 
OpenTherm-lämmityskattiloiden kanssa, 
sekä akkumulaatioperiaatteella toimivien 
että moduloivien, käytetystä energiamu-
odosta riippumatta (kaasu, öljy, puu). 

 Helppo asennus alle 1 tunnissa
Moduloivan termostaatin asennus on 
yhtä helppoa kuin perinteisen termos-
taatin, ja langaton laite voidaan asentaa 
minne tahansa asuntoon.

 Mahdollisuus laajentaa asentamalla 
lisää älykkäitä patterisäätimiä
Voit lisätä jopa 20 patterisäädintä 10 eri 
huoneeseen.

Etusi

OTH-PRO

Lopultakin sekä päivittäistä mukavuutta että 
energiansäästöjä

Älykäs moduloiva 
termostaatti 

Lämmityksen suunnittelu, Poissaolo- ja Pakkassuoja-tilat: entistäkin enemmän säästöä! 
Viiden jokapäiväisiä tottumuksia kartoittavan kysymyksen avulla termostaatti suunnittelee asukkaan 
päivärytmiin sopivan lämmityksen. Tätä suunnitelmaa täydentävät Poissaolo- ja Pakkassuoja-tilat, 
jotka mukauttavat lämmitystä asukkaan ollessa poissa pidempään.   

Etäohjaus älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.
Termostaattia ohjataan Home + Control -sovelluksesta.

Älykäs termostaatti, joka sopeutuu olosuhteisiin ja lähettää reaaliaikaisia ilmoituksia.
Auto-Adapt-toiminto ja OpenTherm-modulointi huomioivat sekä sääolosuhteet että kodin lämpöomi-
naisuudet, jotta tuloksena saadaan täsmälleen haluttu lämpötila.

Kuuman talousveden hallinta akkumulaatioperiaatteella toimivilla OpenTherm-lämmityskattiloilla.
Modulaarinen termostaatti säätelee kuuman talousveden tuotantoa akkumulaatioperiaatteella toimi-
villa OpenTherm 
-lämmityskattiloilla. Se mahdollistaa kuuman veden tuotannon käynnistyksen tai sammutuksen
etäältä.

Auto-Care-toiminto hälyttää ongelmatilanteissa.
Auto-Care-toiminto osoittaa virheen tarkasti vianmäärityksen helpottamiseksi.

Tuotteen edut
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Miten se toimii?

Netatmon älykäs moduloiva termostaatti on yhteensopiva useimpien OpenTherm-lämmityskattiloiden kanssa, 
käytetystä energiamuodosta riippumatta (kaasu, öljy, puu). 

Moduloiva termostaatti yhdistyy releeseensä radiotaajuudella. Netatmo-rele luo yhteyden internetiin WiFi-verkon kaut-
ta ja huolehtii sovelluksella tapahtuvasta etäohjauksesta.  
Moduloiva termostaatti laatii asukkaan tottumuksiin sopivat suunnitelmat ja säätelee asunnon lämpötilaa piirin veden-
lämpötilaa vaihtelemalla.  
Jos lämmityskattilassa on poikkeama, termostaatti osoittaa havaitun virheen tarkasti vianmäärityksen helpottamiseksi. 
Se voi myös säädellä kuuman talousveden tuotantoa akkumulaatioperiaatteella toimivissa OpenTherm-lämmityskat-
tiloissa tarkalla, sovelluksessa tehtävällä suunnitelmalla. Tuote voidaan asentaa ongelmitta uutena termostaattina tai 
vaihtaa nykyisen termostaatin tilalle.

Modulaarinen termostaatti asennetaan langattomasti:

Pakkauksen sisältö

1 älykäs modulaarinen termos-
taatti
1 rele
1 siirrettävä teline ja 1 seinäteline
1 seinälaatta
1 lämmityskattilan sovitin
4 väritarraa
3 AAA-paristoa
4 ruuvia ja 4 pulttia

VARAAJA

WI-FI SIGNAALI

TUKIASEMA INTERNETTIIN

RADIO SIGNAALI

RELE

MODULAARINEN 
ÄLYTERMOSTAATTI
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 Laaja yhteensopivuus
Yhteensopiva 90 %* vesikiertoisten lämpö-
patterien kanssa
toimitettujen sovitinten ansiosta (PRO-ver-
sion mukana toimitetaan 10 sovitinta).
Tarkista osoitteesta check.netatmo.com.

 Helppo asennus alle 20 minuutissa
Vaihda helposti nykyiset patterisäätimet, 
jopa talven lämmityskauden aikana. 

 Mahdollisuus laajentaa asentamalla 
lisää älykkäitä patterisäätimiä
Mahdollisuus ohjata jopa  
20:tä lämpöpatteria 10 eri huoneessa te-
hokkuuden lisäämiseksi entisestään.

Etusi

NVP-PRO

Tuotteen edut

Ratkaisu  
aluelämmitykseen 

ja 2 vyöhykkeen sarjoille

Starter Pack – älykkäät 
patterisäätimet 

Asunnon lämpötilan säätö 
aluelämmityksessä

Tuotteen edut

Lämmitys sopeutuu päivärytmiin huonekohtaisen suunnitelman avulla.
Viiden jokapäiväisiä tottumuksia kartoittavan kysymyksen avulla patterisäätimet laativat 
miellyttävän ja taloudellisen, huonekohtaisen lämmityssuunnitelman.

Etäohjaus älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Älykkäät toiminnot parantavat energiansäästöjä.   
• Auto-Adapt-toiminto: älykkäät patterisäätimet moduloivat lämmityksen toimintaa ulkolämpötilan ja
asunnon lämpöominaisuuksien mukaan.

• Avoimen ikkunan tunnistus: patterisäätimet sammuttavat huoneen lämpöpatterit automaattisesti, jos
avoin ikkuna havaitaan.

Työkaluja energiankulutuksen seurantaan ja optimointiin.
Mahdollistaa historiatietojen tarkastelun ja yksilöllisen energiansäästön seurannan energiankulutuk-
sen tarkkailua ja optimointia varten.

*Netatmon älykkäiden patterisäädinten yhteensopivuus eurooppalaisten lämpö-
patterien kanssa on arvioitu pakkaukseen sisältyvien 10 sovittimen ja erikseen 
myytävien sovitinpakkausten perusteella.
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2 älykästä patterisäädintä
2 x 10 sovitinta lämpöpattereille 
(M30x1,5, M30x1,0, M28x1,5, Danfoss 
RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, 
Petinarolli, Danfoss RAV, Standard 
M28x1,0), jotka soveltuvat suurimpaan 
osaan vesikiertoisista lämpöpattereista.
1 rele
1 virtasovitin releelle
2 x 4 väritarraa
2 x 2 AA-paristoa

Esimerkki asennuksesta aluelämpökohteessa, ilman keskustermostaattia:

Miten se toimii?

Starter Pack – älykkäät patterisäätimet soveltuvat asuntoihin, joissa on alue- tai kaukolämmitys. Pakkaus sisältää releen ja 2 älykästä 
patterisäädintä. Älykkäät patterisäätimet ovat yhteensopivia  
90 % markkinoilla saatavilla olevien lämpöpattereiden kanssa, mukaan lukien Danfoss, Heimeier, Honeywell. 

Älykkäät patterisäätimet säätelevät kiinteistön lämmityspiiristä tulevan kuuman veden virtausta.  
Ne muodostavat radiotaajuusyhteyden pakkaukseen sisältyvään releeseen aluelämmitystä varten. 
Rele yhdistää internetiin Wi-Fi-verkon kautta ja huolehtii sovelluksella tapahtuvasta etäohjauksesta. 

Pakkauksen sisältö

Tarkista asennuksen yhteensopivuus osoitteesta check.netatmo.com

RADIO SIGNAALI

WI-FI SIGNAALI

RELE 
PATTERIVENTTIILEILLEE

ÄLYKKÄÄT 
PATTERIVENTTIILIT

TUKIASEMA INTERNETTIIN
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     HELPPO asennus 10 minuutissa
Vaihda helposti nykyiset patterisäätimet, 
jopa talven lämmityskauden aikana.

 Mahdollisuus laajentaa asentamalla lisää 
älykkäitä patterisäätimiä
Mahdollisuus ohjata jopa 20:tä  
lämpöpatteria 10 eri huoneessa tehokkuuden 
lisäämiseksi entisestään. 

Etusi
 Laaja yhteensopivuus

Yhteensopiva 90 %* vesikiertoisten lämpöpat-
terien kanssa toimitettujen sovittimien ansiosta 
(PRO-version mukana toimitetaan 10 sovitinta). 
Tarkista osoitteesta check.netatmo.com.

NAV-PRO

Tuotteen edut

Älykäs lisäpatterisäädin 

Oikea lämpötila joka huoneessa, 
joka hetki  

Tuotteen edut

Yhteensopiva  
älykkäiden patterisäädinten 

Starter Pack -pakkauksen 
kanssa

Yhteensopiva  
älykkään termostaatin 

kanssa

Lämmitys sopeutuu päivärytmiin huonekohtaisen suunnitelman avulla.
Viiden jokapäiväisiä tottumuksia kartoittavan kysymyksen avulla patterisäätimet laativat miellyttä-
vän ja taloudellisen, huonekohtaisen lämmityssuunnitelman.

Patterien ohjaus etäältä älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Älykkäät toiminnot parantavat energiansäästöjä.
• Auto-Adapt-toiminto: älykkäät patterisäätimet moduloivat lämmityksen toimintaa ulkolämpötilan
ja asunnon lämpöominaisuuksien mukaan.

• Avoimen ikkunan tunnistus: patterisäätimet sammuttavat huoneen lämpöpatterit automaattisesti,
jos avoin ikkuna havaitaan.

Työkaluja energiankulutuksen seurantaan ja optimointiin.
Mahdollistaa historiatietojen tarkastelun ja yksilöllisen energiansäästön seurannan energiankulu-
tuksen tarkkailua ja optimointia varten.

*Netatmon älykkäiden patterisäädinten yhteensopivuus eurooppalaisten lämpö-
patterien kanssa on arvioitu pakkaukseen sisältyvien 10 sovittimen ja erikseen 
myytävien sovitinpakkausten perusteella.
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1 älykäs lisäpatterisäädin
10 lämpöpatterisovitinta  
(M30x1,5, M30x1,0, M28x1,5, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giaco-
mini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Standard M28x1,0), jotka 
soveltuvat suurimpaan osaan vesikiertoisista lämpöpattereista
4 väritarraa
2 AA-paristoa älykkäälle lisäpatterisäätimelle
1 sovitinten valintaopas
1 asennusopas

Esimerkki asennuksesta yksittäiseen lämmitykseen Netatmo-termostaatin kanssa:

Miten se toimii?

Lisäpatterisäätimet muodostavat yhteyden radiotaajuuden välityksellä termostaatin tai Starter Pack -pakkauksen releeseen. 
Netatmo-rele yhdistää internetiin Wi-Fi-verkon kautta ja huolehtii sovelluksella tapahtuvasta etäohjauksesta.

Patterisäädinten lukumäärä asennusta kohden
Jos asiakkaallasi on jo Netatmon älykäs termostaatti, hänen pitää vain tarkistaa Netatmo-sovelluksen asetuksista, kuinka monta 
älykästä patterisäädintä hän voi lisätä. Jos hankit asiakkaallesi uuden Netatmon älykkään termostaatin tai Starter Packin, voit 
liittää enintään 20 älykästä patterisäädintä.

Pakkauksen sisältö

Tarkista asennuksen yhteensopivuus osoitteesta check.netatmo.com

TUKIASEMA INTERNETTIIN

ÄLYTERMOSTAATTI
RADIO SIGNAALI

WI-FI SIGNAALI

RELE 
PATTERIVENTTIILEILLE

ÄLYKKÄÄT 
PATTERIVENTTIILIT
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Poistu kotoasi rauhallisin mielin
Turvallisuus

Älykäs 
savuhälytin
NSA-PRO-FR

Älykäs 
sisäkamera
NSC-PRO

Älykkäät  
avautumistunnistimet
DTG-PRO

Älykäs 
sisäsireeni
NIS01-PRO

Älykäs
video-ovikello
NDB-PRO

Älykäs 
ulkokamera
NOC-PRO

Älykäs ulkokamera, 
jossa on sireeni
NOC-S-PRO



Mahdollisuus ohjata koko valvontajärjestelmää 
Netatmo-sovelluksella

Varoittaa mahdollisista 
asuntomurroista

Kokeile demosovellusta:

15



16

 Laaja yhteensopivuus ja helppo asen-
nus 30 minuutissa 
Tehoalueen 100–240 V kamera voidaan 
asentaa nykyisten ulkovalojen tilalle.

Kokoa helposti älykäs monen kameran 
valvontajärjestelmä
Kaikkia ulko- ja sisäkameroita ohjataan 
samalla, Netatmo Security -sovelluksella. 
Käyttäjän tarvitsee vain siirtyä kamerasta 
toiseen sovelluksessa ja tutustua päivän 
tapahtumiin.

Etusi

NOC-PRO

Tuotteen edutTuotteen edut

Lähettää mahdollisista tunkeilijoista välittömästi ilmoituksen älypuhelimeen.
Kamera osaa erottaa ihmisen, eläimen, ajoneuvon tai harmittoman liikkeen.

Alert-Zones-toiminto auttaa karsimaan vääriä hälytyksiä.
Määritä valvottavat alueet, joilta haluat saada ilmoituksia. 

Älykäs integroitu valaisujärjestelmä lisää tehokkuutta.
Valo helpottaa omaa liikkumista pimeällä ja saattaa lisäksi saada tunkeilijat toisiin ajatuksiin.

Käyttö ei edellytä erillisen palvelun tilausta, ja päivitykset ovat ilmaisia.
Videot, niiden tallennus ja kaikki kameraan liittyvät toiminnot ovat käytössä ilman erillistä tilausta. 
Päivitykset ja sovellukseen lisättävät uudet toiminnot ovat maksuttomia nyt ja jatkossa.  

Älykäs 
ulkokamera  

Lähettää ilmoituksen reaaliajassa,  
jos kiinteistöön yritetään murtautua

NOC-S-PRO  

Älykäs ulkokamera ja sireeni

Lisäksi tässä tuotteessa on 105 dB:n hälytys, 

joka ajaa tunkeilijat tiehensä.

Saatavana integroitu 
sireeni!
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1 älykäs ulkokamera
1 microSD-kortti (valmiiksi asennettu kameraan)
1 kiinnityslaatta
1 asennuskannatin
1 kuusioavain
Seinäruuvit ja pultit
1 suojakotelo
1 käyttöopas
1 QR-koodikortti 

Miten se toimii?

Pakkauksen sisältö

Vaadittu konfigurointi:

WiFi-verkko sekä nopea internetyhteys vaaditaan (lähetys-/vastaanottonopeus vähintään 
25 kb/s kameraa kohti). (Julkisia internetin tukiasemia ei tueta.)

Suositukset: 

Älykäs ulkokamera muodostaa yhteyden internetiin Wi-Fi-verkon kautta ja on helppo asentaa ulkovaloksi.

Korkeus: 2,5–4 metriä Kaltevuus: 30°

30°

Asiakkaalla on jo ulkovalaisin:
 Asennusvideo saatavana osoitteessa:  

https://pro.netatmo.com/fr/presence/installation

Asiakkaallasi ei ole ulkovaloa tai hän haluaa, että asen-
nat älykkään ulkokameran  
jonnekin muualle:

 Asenna tuote ulkovalaisimena
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 Helppo asennus muutamassa minuu-
tissa
Aseta sisäkamera asiakkaan asunnon 
ulko-ovea vastapäätä, kytke se päälle ja 
yhdistä Wi-Fiin sovelluksen kautta.

 Kokoa helposti älykäs hälytysjärjestel-
mä
Luo älykäs hälytysjärjestelmä lisäämällä 
sisäkamera, sisäsireeni ja avautumisen 
tunnistimet.  
Tämä älykäs videohälytysjärjestelmä  
Netatmolta tarjoaa kattavaa suojaa kodillesi.

Etusi

NSC-PRO

Tuotteen edutTuotteen edut

Reaaliaikainen hälytys murtotilanteissa kasvojentunnistuksen avulla.
Ovatko kasvot tutut vai tuntemattomat? Onko liike harmiton? Kasvojentunnistuksen ja yksityiskoh-
taisten kuvanlaadun ansiosta kamera lähettää vain tarpeellisia ilmoituksa!

Käyttö ei edellytä erillisen palvelun tilausta, ja päivitykset ovat ilmaisia.
Videot, niiden tallennus ja kaikki kameraan liittyvät toiminnot ovat käytössä ilman erillistä tilausta. 
Päivitykset ja sovellukseen lisättävät uudet toiminnot ovat maksuttomia nyt ja jatkossa.

Varjelee käyttäjien yksityiselämää.
Kamera arvostaa ja kunnioittaa käyttäjien yksityiselämää ja antaa mahdollisuuden poistaa 
videotal-lennuksen käytöstä, kun tuttu henkilö on tunnistettu.

Älykäs 
sisäkamera 
 
Lähettää reaaliaikaiset ilmoitukset 
murtotilanteessa, 
jotta käyttäjä voi reagoida
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1 älykäs sisäkamera
1 USB-kaapeli
1 verkkovirtasovitin
1 microSD-kortti

Miten se toimii?

Pakkauksen sisältö

Vaadittu konfigurointi:

WiFi-verkko sekä nopea internetyhteys vaaditaan (lähetys-/vastaanottonopeus vähintään 25 kb/s 
kameraa kohti). (Julkisia internetin tukiasemia ei tueta.)

Vain sisäkäyttöön

Pidettävä loitolla lämmönlähteistä

Suositukset: 
Aseta älykäs sisäkamera pöydälle tai telineelle etuovea vastapäätä.

Älykäs sisäkamera muodostaa yhteyden internetiin Wi-Fi-verkon kautta ja on helppo asentaa.

 Asennusvideo saatavana osoitteesta: https://pro.netatmo.com/fr/welcome

1–5 m
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Älykkään  
Netatmo-sisäkameran 

lisätarvikkeet

DTG-PRO

Älykkäät 
avautumistunnistimet 

Hälyttää jopa ennen kuin murto 
tapahtuu

NIS01-PRO

Älykäs sisäsireeni 

Ajaa tunkeilijat tiehensä  
ja suojelee kotia paremmin 
murtovarkauksilta

Sireenin edut

Automaattinen 110 dB:n hälytys murtotilanteessa.   
Kasvojentunnistuksen avulla kamera voi lähettää äly-
puhelimeen ilmoituksen murrosta, ja sireenin 110 dB:n 
hälytys laukeaa automaattisesti.

Hälytyksen automaattinen käyttöönotto ja käytös-
täpoisto.  
Hälytys aktivoituu ja poistuu käytöstä automaattisesti, 
kun asukkaat poistuvat kotoa ja palaavat kotiin.

Ennalta tallennettuja ääniä, jotka simuloivat läsnäoloa  
asunnossa.
Sireeni sisältää valikoiman kodin ääniä, joilla voidaan 
uskotella murtautujille, että joku on asunnossa.

Tunnistinten edut

Hälyttävät jopa ennen kuin murto tapahtuu.
Älykkäät avautumistunnistimet lähettävät hälytyk-
sen älypuhelimeen jo ennen murtoa havaittuaan 
tärinää ja ovien tai ikkunoiden avautumisen.

Ilmoitus auki jääneestä ikkunasta.
Älykkäät avautumistunnistimet voivat lähettää 
hälytyksen älypuhelimeen, jos ovi tai ikkuna 
pysyy avattuna liian pitkään.
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 Kokoa älykäs hälytysjärjestelmä, 
joka tarjoaa kattavaa suojausta
Luo älykäs hälytysjärjestelmä lisäämällä 
sisäkamera, sisäsireeni ja avautumisen 
tunnistimet.  
Tämä älykäs videohälytysjärjestelmä  
tarjoaa kattavaa suojaa asunnolle.

 Helppo asentaa 
Lataa Netatmo-sovellus älypuhelimeesi ja 
yhdistä eri osat. Sitten tarvitsee vain asettaa 
älykäs sisäkamera ja sireeni eteiseen ja 
kiinnittää älykkäät avautumistunnistimet 
valvottaviin oviin ja ikkunoihin.

Etusi

Älykäs 
videohälytysjärjestelmä
Suojele asuntoa kattavalla turvallisuusratkaisulla, 
joka voi tehdä murtovarkaiden aikeet tyhjiksi

NBU-AS-PRO

1 älykäs sisäkamera
3 älykästä avautumistunnistinta
1 älykäs sisäsireeni

Pakkauksen sisältö

+ +

Järjestelmä poistuu automaattisesti 
pois käytöstä kasvojentunnistuksen 
ansiosta, kun kamera tunnistaa per-
heenjäsenen.

Järjestelmä aktivoituu au-
tomaattisesti, kun kukaan 
perheenjäsen ei ole kotona.

Havaittiinko murto? 
Sireeni alkaa soida  
automaattisesti!

Älypuhelimeen lähetetään reaaliai-
kainen hälytys sekä video murrosta.

Ei erillistä palvelun 
tilausta
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 Helppoon asennukseen kuluu vain 
muutama minuutti
Asennus hoituu muutamassa minuutissa 
kiinnittämällä älykäs savuhälytin alakattoon.

 Sertifioitu tiukimpienkin normien 
mukaan
Älykkäällä savuhälyttimellä on johtavat laa-
tumerkinnät: pakollinen CE-merkintä sekä 
NF-merkki, joka myönnetään vain luotetta-
vimmille tuotteille.

 Itsenäinen tuote
Älykäs savuhälytin toimii hyvin sellaisenaan. 
Piilokustannuksia ei aiheudu, eikä kodin 
keskusyksiköitä tarvitse lisätä.

Etusi

NSA-PRO-FR

Tuotteen edutTuotteen edut

Hälytyksen voimakkuus 85 dB ja reaaliaikaiset ilmoitukset.
Havaitessaan savua älykäs savuhälytin laukaisee tehokkaan 85 dB:n hälytyksen ja lähettää reaaliai-
kaiset ilmoitukset älypuhelimeen, jolloin vaaraan voidaan reagoida välittömästi.

Pariston kesto 10 vuotta*.
Älykkäässä savuhälyttimessä on 10 vuoden paristo*, joka kestää koko palontunnistimen enimmäis-
käyttöiän. Käytännöllistä: paristoja ei tarvitse vaihtaa.

Auto-Test-toiminto.
Netatmon älykäs savuhälytin tarkistaa toimivuutensa itse.  
Se osaa tarkastaa savuanturin, pariston ja Wi-Fi-yhteyden tilan 
Auto-Test-toimintonsa avulla.

Älykäs savuhälytin 

Hälyttää tulipalosta,  
missä tahansa oletkin

*Käyttöikä tyypillisessä käytössä. Pariston käyttöikä voi vaihdella älykkään savuhälyttimen käytön mukaan. Katso 
kaikki lisätiedot osoitteesta https://netatmo.com/usage/nsd 
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Minne Netatmon älykäs palontunnistin tulisi asentaa?

1 älykäs savuhälytin
1 asennuskannatin
2 ruuvia ja 2 pulttia
1 käyttöopas

Pakkauksen sisältö

Vaadittu konfigurointi:

WiFi-verkko sekä nopea internetyhteys vaaditaan (lähetys-/vastaanottonopeus vähintään 25 kb/s). Julkisia internetin 
tukiasemia ei tueta.

Vahva 
suositus

Optimaalinen suojaus

Ei suositella
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 Itsenäinen tuote
Älykäs häkähälytin toimii hyvin sellaisenaan. 
Piilokustannuksia ei aiheudu, eikä kodin 
keskusyksiköitä tarvitse lisätä.

Etusi
 Helppoon asennukseen kuluu vain 

muutama minuutti
Häkävaroitin on tärkeää asentaa jokaiseen 
tilaan jossa on tulisija

Où installer le Détecteur de Monoxyde de Carbone 
Intelligent Netatmo ?

1 Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent
1 support de montage
2 vis et 2 chevilles
1 Guide d’utilisation

Contenu du pack

Tuotteen edut

Hälytyksen voimakkuus 85 dB ja reaaliaikaiset ilmoitukset.
Havaitessaan häkää älykäs häkäilmaisin laukaisee tehokkaan 85 dB:n hälytyksen ja lähettää 
reaaliaikaiset ilmoitukset älypuhelimeen, jolloin vaaraan voidaan reagoida välittomasti.

Pariston kesto 10 vuotta*.
Älykkäässä häkähälyttimessa on 10 vuoden paristo*, joka kestää koko häkäilmaisimen 
enimmäiskäyttoiän. Käytännöllistä: paristoja ei tarvitse vaihtaa.

Auto-Test-toiminto.
Netatmon älykäs häkähälytin tarkistaa toimivuutensa itse. Se osaa tarkastaa häkä-anturin, pariston 
ja Wi-Fi-yhteyden tilan Auto-Test-toimintonsa avulla.

NCO-PRO-FR

Älykäs häkävaroitin 
Varoittaa co-pitoisuuden noustessa

Configuration requise :

Réseau WiFi avec connexion Internet haut débit requis (débit minimum nécessaire en émission/réception : 25 kb/s). 
Les points d’accès Internet publics ne sont pas pris en charge.

*Käyttoikä tyypillisessä käytössä. Pariston käyttöikä voi vaihdella älykkään häkähälyttimen käytön mukaan. 
Katso kaikki lisätiedot osoitteesta https://netatmo.com/usage/nsd

Pour une protection 
optimale

Fortement 
recommandé 

Détecteur de Monoxyde
de Carbone Intelligent

Plus de 2 m

Maximum de 
1,5 m du sol

 Itsenäinen tuote
Älykäs häkähälytin toimii hyvin sellaisenaan. 
Piilokustannuksia ei aiheudu, eikä kodin 
keskusyksiköitä tarvitse lisätä.
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Installation facile en quelques minutes 
seulement
Il s’installe au mur dans toutes les pièces 
comportant un appareil à combustion. Il est 
important de le placer dans toutes les pièces 
comportant un appareil à combustion. 

Certifié selon les normes les plus strictes
Le Détecteur de Monoxyde de Carbone 
Intelligent Netatmo bénéficie des meilleurs 
labels qualité. La certification CE, obligatoire, 
ainsi que la NF, réservée aux produits les 
plus fiables.

Produit autonome
Le Détecteur Intelligent fonctionne seul, sans 
devoir acheter une box domotique. 

Vos avantages

NCO-PRO-FR

Minne Netatmon älykäs palontunnistin tulisi asentaa?

Pakkauksen sisältö
1 älykäs häkähälytin
1 asennuskannatin
2 ruuvia ja 2 pulttia
1 käyttöopas

Les avantages du produitLes avantages du produit

Alarme de 85 dB et alertes en temps réel.
En cas de monoxyde de carbone, le Détecteur de Monoxyde de Carbone alerte l’utilisateur grâce 
à l’alarme de 85 dB et une notification immédiate sur le smartphone. Indispensable pour qu’il pré-
vienne ses proches et les secours !

10 Ans de batterie*.
Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo est équipé d’une batterie à l’autonomie 
de 10 ans*, soit la durée de vie maximale de tout détecteur de monoxyde de carbone. Pratique: 
aucune pile à changer.

Fonction Auto-Test.
Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent vérifie son bon fonctionnement lui-même. 
Une information importante à partager ? Il envoie à l’utilisateur une notification sur son smartphone.

Détecteur de Monoxyde 
de Carbone Intelligent
Alerte en cas de détection de monoxyde 
de carbone 

Vaadittu konfigurointi:

WiFi-verkko seka nopea internetyhteys vaaditaan (lähetys-/vastaanottonopeus vähintään 25 kb/s). 
Julkisia internetin tukiasemia ei tueta.

*Durée de vie pour un usage typique. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l’usage du 
Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent. Pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur :
https://netatmo.com/usage/nco

Vahva suositus Optimaalinen suojaus 

Älykäs häkävaroitin

Yli 2 m

Max. 1,5 m 
lattiasta
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 Helppo asennus 30 minuutissa
Riittää, kun asennat moduulin nykyiseen 
summeriin ja vaihdat älykkään video-ovikel-
lon nykyisen ovikellopainikkeen tilalle. 

 Laaja sähköinen yhteensopivuus
Älykäs video-ovikello on yhteensopiva 
useimpien sähköasennusten kanssa (8–24 
V ja 230 V). Näin ollen se voi korvata kaikki 
johdolliset ovikellot, joissa on johdollinen 
summeri.

 Ei vaihdettavaa paristoa
Älykäs video-ovikello saa virran nykyisen 
ovikellon johdoista, joten sen käyttöön ei 
tarvita paristoja! 

Etusi

Tuotteen edutTuotteen edut

Aina kotona, kaikkialla.
Olipa käyttäjä ovikellon soidessa kotonaan tai toisella puolella maailmaa, älykkään video-ovikellon 
avulla vieraan voi nähdä ja hänen kanssaan puhua reaaliaikaisesti älypuhelimen välityksellä. 

Optimaalista suojaa ulko-ovelle. 
Henkilöiden tunnistustoimintojen ja Alert-Zones-alueiden avulla älykäs video-ovikello tunnistaa, jos 
joku hiiviskelee ulko-oven edessä. Murtovarkaitako? Integroidun kaiuttimen avulla  
kutsumattomat vieraat on helppo häätää tiehensä!

Erillisiä tilauksia ei tarvita, ja kaikki toiminnot ovat käytettävissä.
Vain tuotteen kertaostos, ei piilokustannuksia. Videoiden tallennus mukana toimitetulle microSD-kortille 
on maksutonta. 
Lisäksi voidaan käyttää DropBox-tiliä tai henkilökohtaista FTP-palvelinta lisätallennusalustana.

Näkyvyyttä ovelle ympäri vuorokauden. 

Integroidun infrapunakameran ansiosta on helppo nähdä yön pimeydessäkin, kuka liikkuu ovella. Näin 
asunto pysyy suojassa ympäri vuorokauden.

NDB-PRO

Älykäs 
video-ovikello 

Näyttää, kuka on ovella, ja  
mahdollistaa vastaamisen mistä 
tahansa 
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1 älykäs  
video-ovikello
1 microSD-kortti (valmiiksi  
asennettu tuotteeseen)
1 seinäteline
1 25 asteen kalteva teline
1 viimeistelylaatta

1 summerimoduuli
1 johtoliitin
1 porausohjain
1 lisäsulake
Ruuvit ja pultit
1 HomeKit-kortti
1 käyttöopas

Miten se toimii?

Pakkauksen sisältö

Asennusvaatimukset: 

Henkilökohtainen Wi-Fi- 
verkko 

Asennuskaaviot:

Älykkään video-ovikellon 8–24 V:n ja 230 V:n yhteensopivuuden vuoksi se on helppo asentaa ja vaihtaa 
nykyisen johdollisen ovikellon paikalle. Sen ansiosta käyttäjät voivat käyttää nykyistä summeriaan.

Voit varmistaa työkalullamme asiakkaiden älykkään video-ovikellon kokoonpanojen yhteensopivuuden: 
https://check.netatmo.com/fr-fr/security/doorbell. 

Älykäs video-ovikello voidaan sovittaa kaikenlaisiin sisäänkäynteihin. Jos ovikello sijaitsee sellaisessa kulmassa, että kame-
ran näkökenttä olisi rajallinen, älykäs video-ovikello voidaan asentaa mukana toimitetulle, 25 asteen kallistetulle telineelle.

Wi-Fi

Sähköasennus  
8–24 V & 230 V 

Nykyinen johdollinen ovikello ja 
summeri 

Wi-Fi

1) Summeri sijaitsee oven lähellä 2) Summeri sijaitsee sähköpaneelissa
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DESCRIPTIF PRODUIT 
Caméra extérieure de sécurité qui distingue les personnes, voitures 
et animaux. 
Pièce d’aluminium monobloc. Verre et plastique ultra résistants, 
protégés contre les UV. 
Capteur vidéo : 4MP  
Résolution : Full HD 1080p
Encodage : H.264 
Détection longue portée : jusqu’à 20 m 
Champ de vision : 100° 
Zoom numérique 8x pour les vidéos. 
Microphone Vidéo en direct. 
Projecteur à LED : 12 W, à intensité variable. 
Vision nocturne infrarouge : 15 m 
Résiste aux intempéries : conçu pour une utilisation en extérieur 
(protection HZO).

Uniquemement NOC-S-PRO  
Sirène : 105 dB

DIMENSIONS 
50 x 200 x 110 mm

ALIMENTATION 
100-240 V, remplace un luminaire existant.

STOCKAGE VIDÉO GRATUIT 
Stockage local sur carte microSD avec option de sauvegarde sur 
Dropbox ou serveur FTP. Carte microSD jusqu’à 32 Go (classe 10)

CONFIGURATION REQUISE
Réseau WiFi avec connexion Internet haut débit requis (débit mini-
mum nécessaire en émission/réception : 25 kb/s). Les points d’accès 
Internet publics ne sont pas pris  
en charge.

PARAMÈTRES DE CONNEXION
Sans-fil : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 G), 
Open/WEP/WPA/WPA2-personal

SÉCURITÉ 
Chiffrement de pointe (IPsec, TLS)

NOC-PRO et NOC-S-PRO
Caméra Extérieure Intelligente

DESCRIPTIF PRODUIT  
Alertes en cas d’intrusion.  
Reconnaissance des visages.
Respect de la vie privée,  
Encodage H.264, microphone

DIMENSIONS DU PRODUIT 
45 x 45 x 155 mm

ALIMENTATION 
Doit être branché sur une prise électrique  
avec l’adaptateur secteur fourni

CONTENU DU PACK 
1 Caméra Intérieure Intelligente, 
1 alimentation secteur microUSB,  
1 carte microSD (déjà insérée  
dans la Caméra)

STOCKAGE VIDÉO GRATUIT 
Stockage local sur carte microSD avec option de 
sauvegarde sur Dropbox ou serveur FTP. Carte 
microSD jusqu’à 32 Go (classe 10)

CONFIGURATION REQUISE
Accès internet haut débit. Les points d’accès 
publics (hotspot) ne sont pas supportés 
Ethernet RJ-45 10/100 Mbits, Wi-Fi 802.11 b/g/n 
(2.4 GHz), Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal

SÉCURITÉ 
Chiffrement de pointe (IPsec, TLS)

NSC-PRO
Caméra Intérieure Intelligente

DESCRIPTIF PRODUIT  
Capteurs monoblocs étanches avec détection  
de mouvement/vibration et d’état ouvert/fermé.  
A placer sur une porte ou une fenêtre

DIMENSIONS DU PRODUIT 
76 × 15,8 × 30,4 mm

ALIMENTATION  
2 piles AAA (incluses)

CONTENU DU PACK 
3 Détecteurs d’Ouverture Intelligents 
pour Portes et Fenêtres, 
autocollants double face, 3 x 2 piles AAA

PARAMÈTRES DE CONNEXION
Communication radio longue portée entre les 
Détecteurs et la Caméra Intérieure Intelligente 
Netatmo

DTG-PRO
Détecteurs d’Ouverture Intelligents

DESCRIPTIF PRODUIT  
Alarme de 110 dB, sons préenregistrés pour simu-
ler une présence, capteurs de vibrations pour 
détection des tentatives de désactivation

DIMENSIONS DU PRODUIT  
130 mm (diamètre) x 35 mm (épaisseur)

ALIMENTATION  
Fonctionne sur piles ou sur secteur avec un 
câble microUSB  
(non inclus)

CONTENU DU PACK   
1 Sirène Intérieure Intelligente, 4 piles AA avec 
une autonomie de 2 ans (déjà insérées dans le 
produit), 1 kit de montage.

CONFIGURATION REQUISE
Doit être installée à l’intérieur, dans la même 
pièce que la Caméra.)

PARAMÈTRES DE CONNEXION
Communication sans-fil avec la Caméra Inté-
rieure Intelligente par Bluetooth Low Energy 
(BLE). Maximum 1 Sirène par Caméra

NIS01-PRO
Sirène Intérieure Intelligente

NBU-AS-PRO
Système d’Alarme Vidéo Intelligent
Cf, caractériques des références NSC-PRO, NIS01-PRO, DTG-PRO

NOC-PRO NOC-S-PRO NSC-PRO DTG-PRO NIS-PRO 

NBU-AS-PRO

Tekniset tiedot

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ  
2 Netatmon älykästä patterisäädintä lämpö-
pattereille, 1 Netatmo-rele, 2 x 10 patteriso-
vitinta, jotka soveltuvat suurimpaan osaan 
markkinoiden vesikiertoisista pattereista ja 
esimerkiksi merkkeihin Danfoss, Heimeier, 
Giacomini, Honeywell jne.…,   
2 x 4 väritarrakalvoa, 2 x 2 AA-paristoa 
Netatmon älykkäisiin patterisäätimiin, 1 
verkkovirtasovitin releelle.

VAADITTU KONFIGUROINTI 
Nopea langaton Internet-yhteys. Julkisia 
tukiasemia (hotspot) ei tueta.

LIITÄNTÄPARAMETRIT 
Releen ja reitittimen/modeemin välillä: Wi-Fi 
802.11 b/g/n (2,4 GHz).  
Suojaus: Avoin/WEP/WPA/WPA2-personal 
(TKIP ja AES) 
Patterisäätimen ja releen välillä: pitkän 
kantaman radioyhteys (868 MHz)

Kytkentävirta: enint. 4 A 
Kytkentäjännite: enint. 250 VAC 
Kytkentäteho: enint. 120 VA 
Tehokerroin: cos φ > 0,8

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ  
1 älykäs termostaatti, 1 rele,  
1 siirrettävä teline ja 1 seinäteline,  
1 seinälaatta, 1 lämmityskattilan sovitin,  
1 verkkovirtasovitin, 4 väritarraa,  
3 AAA-paristoa, 4 ruuvia ja 4 pulttia.

VAADITTU KONFIGUROINTI 
Nopea langaton Internet-yhteys.  
Julkisia tukiasemia (hotspot)  
ei tueta.

LIITÄNTÄPARAMETRIT 
Releen ja reitittimen/modeemin välillä:  Wi-
Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz).  
Suojaus: Avoin/WEP/WPA/WPA2-personal 
(TKIP ja AES) 
Termostaatin ja releen välillä: pitkän kanta-
man radioyhteys (868 MHz)

NVP-PRO
Starter pack - Älykkäät patterisäätimet
TUOTEKUVAUS 
Patterisäädin, jossa on älykkäitä 
toimintoja. e-Paper-näyttö. Starckin® 
suunnittelema läpinäkyvä 
pleksilasisylinteri. 
Voidaan yksilöidä jollakin mukana toimite-
tuista 4 tarrakalvosta. 
Mahdollisuus säätää lämpötilaa suoraan 
säätimillä. 
Vain sisäkäyttöön.

TUOTTEEN MITAT 
Älykäs patterisäädin: 80 x 58 mm 
Rele: 83x83x24 mm

ANTURIT JA MITTARIT 
Lämpötila (mittaus): 
Mitta-alue: 0–50 °C (± 0,1 °C) 
Lämpötila (suositus): 
Säätöalue: 5–30°C (± 0,5 °C) 
Yksikkö: °C

VIRRANSYÖTTÖ 
Älykäs patterisäädin:  
2 AA-paristoa (2 vuoden toiminta-aika)  
Rele: 220/240 V 

NAV-PRO
Älykäs lisäpatterisäädin
TUOTEKUVAUS  
Patterisäädin, jossa on älykkäitä toimintoja. 
e-Paper-näyttö. Starckin® suunnittelema 
läpi-näkyvä pleksilasisylinteri. Voidaan 
yksilöidä jollakin mukana toimitetuista 4 
tarrakalvosta.  Mahdollisuus säätää 
lämpötilaa suoraan säätimillä. Vain 
sisäkäyttöön.

TUOTTEEN MITAT 
80 x 58 mm

ANTURIT JA MITTARIT 
Lämpötila (mittaus): 
Mitta-alue: 0–50 °C (± 0,1 °C) 
Lämpötila (suositus): 
Säätöalue: 5–30°C (± 0,5 °C) 
Yksikkö: °C

VIRRANSYÖTTÖ 
2 AA-paristoa (2 vuoden käyttöikä) 

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 
1 älykäs patterisäädin, 10 sovitinta lämpöpat-
tereille, jotka soveltuvat suurimpaan osan 
markkinoiden vesikiertoisista pattereista ja 
esimerkiksi merkkeihin Danfoss, Heimeier, 
Giacomini, Honeywell jne…,  
4 väritarrakalvoa, 2 AA-paristoa älykkäälle 
patterisäätimelle

VAADITTU KONFIGUROINTI 
Netatmon älykkäät patterisäätimet toimivat 
vain älykkäiden patterisäädinten Starter 
Packin tai Netatmon älykkään termostaatin 
kanssa.

TUOTEKUVAUS 
Ohjelmoitava moduloiva OpenTherm-ter-
mostaatti, johon voidaan ohjelmoida 
älykkäitä toimintoja.  
e-Paper-näyttö. Starckin suunnittelema, 
läpinäkyvä pleksilasikuutio. Voidaan 
yksilöidä jollakin mukana toimitetuista 
neljästä väritarrasta. 
Lämpötilaa säädetään suoraan 
moduloivassa termostaatissa. 
Vain sisäkäyttöön.

TUOTTEEN MITAT 
Moduloiva termostaatti ja rele:  
83 x 83 x 22 mm

ANTURIT JA MITTARIT 
Lämpötila (mittaus): 
Mitta-alue: 0–50 °C (± 0,1 °C) 
Lämpötila (suositus): 
Säätöalue: 5–30 °C (± 0,5 °C) 
Yksikkö: °C

VIRRANSYÖTTÖ 
Moduloiva termostaatti: 3 AAA-paristoa  (2 
vuoden toiminta-aika). 
Rele: 220 / 240 V

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ  
1 älykäs moduloiva termostaatti,  
1 rele, 1 siirrettävä teline ja 1 seinäteline, 1 
seinälaatta, 1 lämmityskattilan sovitin, 4 
väritarraa,  3 AAA-paristoa, 4 ruuvia ja 4 
pulttia

NTH-PRO 
Älykäs termostaatti
TUOTEKUVAUS 
Ohjelmoitava termostaatti, jossa on älykkäitä 
toimintoja.  
e-Paper-näyttö. Starckin suunnittelema, 
läpinäkyvä pleksilasikuutio. Voidaan yksi-
löidä jollakin mukana toimitetuista neljästä 
väritarrasta. 
Lämpötilaa säädetään suoraan 
termostaatissa. 
Vain sisäkäyttöön.

TUOTTEEN MITAT
Termostaatti ja rele:: 83 x 83 x 22 mm 

ANTURIT JA MITTARIT
Lämpötila (mittaus): 
Mitta-alue: 0–50 °C (± 0,1 °C) 
Lämpötila (suositus): 
Säätöalue: 5–30°C (± 0,5 °C) 
Yksikkö: °C

VIRRANSYÖTTÖ
Termostaatti: 3 AAA-paristoa  
(2 vuoden toiminta-aika)  
Rele: 220/240 V. 

ASENNUS JA YHTEENSOPIVUUS
Termostaati ja rele, kuivakosketin, 
potentiaaliton (ON/OFF)

OTH-PRO

Älykäs moduloiva termostaatti

NTH-PRO OTH-PRO NVP-PRO NAV-PRO 

MAKSUTON SOVELLUS 
Ilman erillistä tilausta. 
Sovellus saatavilla App Storessa ja Google 
Playssa. 
Maksuton pääsy henkilökohtaiseen ohjauspa-
neeliin verkossa. Saatavilla monista laitteista.

JA YHTEENSOPIVUUS 
Yhteensopiva vain moduloivien 
OpenTherm-lämmityskattiloiden kanssa. 
OpenTherm-ohjaus releellä, potentiaa-liton. 
Kytkentävirta: enint. 4 (1) A; Kytkentäjännite: 
enint. 250 VAC; Kytkentäteho: enint. 120 
VA; Tehokerroin: cos phi > 0,8

VAADITTU KONFIGUROINTI 
Nopea langaton Internet-yhteys. Julkisia 
tukiasemia (hotspot) ei tueta.

LIITÄNTÄPARAMETRIT 
Releen ja reitittimen/modeemin välillä: Wi-Fi 
802.11 b/g/n (2,4 GHz).  
Suojaus: Avoin/WEP/WPA/WPA2-personal 
(TKIP ja AES) 
Moduloivan termostaatin ja releen välillä: 
pitkän kantaman radioyhteys (868 MHz)

Energiasovellus APPLICATION GRATUITE
Sans abonnement. 
Application disponible sur l’App Store et 
Google Play. 
Accès gratuit à votre tableau de bord personnel 
en ligne. Accessible depuis plusieurs appareils.

COMPATIBLE AVEC IOS / ANDROID
La dernière version de iOS ou iPadOS est 
recommandée. 
Une version récente d’Android avec accès à 
Google Play est recommandée. 

 App Home+Security

IOS-/ANDROID-YHTEENSOPIVA 
Uusinta iOS- tai iPadOS-versiota 
suositellaan. Androidista suositellaan 
viimeaikaista versiota, josta on pääsy 
Google Playhin. 
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NOC-PRO ja NOC-S-PRO
Älykäs ulkokamera

TUOTEKUVAUS 
Ulkovalvontakamera, joka osaa erottaa ihmiset, autot ja eläimet. 
Yhtenäinen alumiinikappale. Erittäin kestävää lasia ja muovia, UV-
suoja. 
Videokameran kenno: 4 MP  
Resoluutio: Full HD 1080p 
Koodaus: H.264 
Pitkän kantaman tunnistus: enintään 20 m 
Näkökenttä: 100° 
Digitaalizoom 8x videokuvauksessa. 
Suora videomikrofoni. 
LED-valo: 12 W, säädettävä voimakkuus. 
Infrapuna-yökuvaus: 15 m 
Kestää säiden vaihtelua: suunniteltu ulko-käyttöön (HZO-suojaus).

Vain NOC-S-PRO  
Sireeni: 105 dB

MITAT 
50 x 200 x 110 mm

VIRRANSYÖTTÖ 
100–240 V, korvaa nykyisen valaisimen.

MAKSUTON VIDEON TALLENNUS 
Paikallinen tallennus microSD-kortille ja mahdollisuus tallentaa 
DropBox-tilille tai FTP-palvelimelle. MicroSD-kortin koko enint. 32 Gt 
(luokka 10)

VAADITTU KONFIGUROINTI 
WiFi-verkko sekä nopea Internet-yhteys vaaditaan (lähetys-/
vastaanottonopeus vähintään: 25 kb/s). Julkisia internetin tukiasemia 
ei tueta.

LIITÄNTÄPARAMETRIT 
Langaton: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 G),  
Avoin/WEP/WPA/WPA2-personal

SUOJAUS 
Huipputason salaus (IPsec, TLS)

TUOTEKUVAUS
Ilmoittaa murrosta.  
Kasvojentunnistus. 
Kunnioittaa yksityisyyttä.
H.264-koodaus, mikrofoni

TUOTTEEN MITAT 
45 x 45 x 155 mm

VIRRANSYÖTTÖ 
On kytkettävä sähköpistorasiaan mukana 
toimitetulla verkkovirtasovittimella

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 
1 älykäs sisäkamera,  
1 microUSB-verkkovirtasovitin,  
1 microSD-kortti (valmiiksi asennettu  
kameraan)

Älykkäät avautumistunnistimet

TUOTEKUVAUS  
Yksiosaiset tiiviit anturit, jotka tunnistavat 
liikkeen/tärinän ja avoimen/suljetun tilan. 
Asetetaan oveen tai ikkunaan

TUOTTEEN MITAT 
76 × 15,8 × 30,4 mm

VIRRANSYÖTTÖ  
2 AAA-paristoa (sisältyy)

NIS01-PRO
Älykäs sisäsireeni

TUOTEKUVAUS  
Hälytyksen voimakkuus 110 dB, etukäteen 
tallennettuja ääniä läsnäolon simuloimi-seksi, 
värinäanturit käytöstäpoistoyritysten 
havaitsemiseen

TUOTTEEN MITAT  
130 mm (halkaisija) x 35 mm (paksuus)

VIRRANSYÖTTÖ  
Toimii paristoilla tai verkkovirralla microUSB-
kaapelin avulla  
(ei sisälly)

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ  
1 älykäs sisäsireeni, 4 AA-paristoa, joiden 
käyttöikä on 2 vuotta (valmiiksi asennettu 
tuotteeseen), 1 asennussarja.

NBU-AS-PRO
Älykäs videohälytysjärjestelmä
Vrt. tuotteiden NSC-PRO, NIS01-PRO, DTG-PRO ominaisuudet

NSC-PRO
Älykäs sisäkamera 

NOC-PRO NOC-S-PRO NSC-PRO DTG-PRO NIS-PRO 

NBU-AS-PRO

Caractéristiques

DESCRIPTIF PRODUIT 
Tête thermostatique avec des fonctionnali-
tés intelligentes. Écran e-Paper. Cylindre en 
plexiglas transparent dessiné par Starck®. 
À personnaliser avec l’un des 4 films adhé-
sifs de couleur fournis.  
Possibilité d’ajuster la température directe-
ment sur les têtes.  
Destiné à un usage intérieur uniquement.

DIMENSIONS DU PRODUIT 
Tête Thermostatique Intelligente : 80x58 
mm 
Relais : 83x83x24 mm

CAPTEURS ET MESURES
Température (mesure) :
Plage de mesure : 0°C à 50°C (± 0,1°C) 
Température (consigne) :
Plage de réglage : 5°C à 30°C (± 0,5°C)
Unité : °C

ALIMENTATION 
Tête Thermostatique Intelligente :  
2 piles AA (2 ans d’autonomie)  
Relais : 220/240 V

CONTENU DU PACK  
2 Têtes Thermostatiques Intelligentes Netat-
mo pour Radiateurs, 1 Relais Netatmo, 2 x 10 
adaptateurs radiateurs convenant à la ma-
jorité des radiateurs à eau et des marques 
telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, 
Honeywell etc…,  
2 x 4 films adhésifs de couleur, 2 x 2 
piles AA pour les Têtes Thermostatiques 
Intelligentes Netatmo, 1 adaptateur secteur 
pour le Relais.

CONFIGURATION REQUISE
Accès internet sans fil haut débit. Les 
points d’accès publics (hotspot) ne sont pas 
supportés.

PARAMÈTRES DE CONNEXION
Entre le Relais et la box Internet : Wi-Fi 
802.11 b/g/n (2.4GHz). 
Sécurité : Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal 
(TKIP et AES) 
Entre la Tête Thermostatique et le Relais : 
radio longue portée (868 MHz)

DESCRIPTIF PRODUIT 
Thermostat programmable avec fonctionna-
lités intelligentes.  
Écran e-Paper. Cube transclucide en plexi-
glas dessiné par Starck. Peut être personna-
lisé avec 1 des 4 adhésifs de couleur fournis.  
La température est réglable directement 
sur le Thermostat.  
Destiné à un usage intérieur uniquement.

DIMENSIONS DU PRODUIT 
Thermostat et Relais : 83 x 83 x 22 mm

CAPTEURS ET MESURES
Température (mesure) :
Plage de mesure : 0°C à 50°C (± 0,1°C) 
Température (consigne) :
Plage de réglage : 5°C à 30°C (± 0,5°C)
Unité : °C

ALIMENTATION 
Thermostat : 3 piles AAA  
(2 ans d’autonomie)  
Relais : 220/240 Vt. 

INSTALLATION ET COMPATIBILITÉ
Thermostat et Relais à contact sec, 

libres de potentiel (ON/OFF) 
Courant de commutation : max 4 A 
Tension de commutation : max 250 VAC
Puissance de commutation : max 120VA
Facteur de puissance : cos φ > 0,8

CONTENU DU PACK  
1 Thermostat Intelligent, 1 Relais, 
1 support mobile et 1 support mural,  
1 plaque murale, 1 adaptateur chaudière,  
1 adaptateur secteur, 4 adhésifs de couleur,  
3 piles AAA, 4 vis et 4 chevilles.

CONFIGURATION REQUISE
Accès internet sans fil haut débit.  
Les points d’accès publics (hotspot) 
ne sont pas supportés

PARAMÈTRES DE CONNEXION
Entre le Relais et la box Internet :  
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz). 
Sécurité : Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal 
(TKIP et AES) 
Entre le Thermostat et le Relais : radio 
longue portée (868 MHz

NTH-PRO 
Thermostat Intelligent

NVP-PRO
Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes

NAV-PRO
Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle
DESCRIPTIF PRODUIT  
Tête thermostatique avec des fonctionnali-
tés intelligentes. Écran e-Paper. Cylindre en 
plexiglas transparent dessiné par Starck®. À 
personnaliser avec l’un des 4 films adhésifs 
de couleur fournis.  
Possibilité d’ajuster la température direc-
tement sur les têtes. Destiné à un usage 
intérieur uniquement.

DIMENSIONS DU PRODUIT 
80x58 mm

CAPTEURS ET MESURES
Température (mesure) :
Plage de mesure : 0°C à 50°C (± 0,1°C) 
Température (consigne) :
Plage de réglage : 5°C à 30°C (± 0,5°C)
Unité : °C

ALIMENTATION 
2 piles AA (2 ans d’autonomie) 

CONTENU DU PACK 
1 Tête Thermostatique Intelligente, 10 
adaptateurs pour radiateurs convenant à la 
majorité des marques de radiateurs à eau 
telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, 
Honeywell etc…,  
4 films adhésifs de couleur, 2 piles AA pour 
la Tête Thermostatique Intelligente

CONFIGURATION REQUISE
La Tête Thermostatique Intelligente Addi-
tionnelle Netatmo ne fonctionne qu’avec le 
Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelli-
gentes ou le Thermostat Intelligent Netatmo.

DESCRIPTIF PRODUIT 
Thermostat modulant OpenTherm 
programmable avec fonctionnalités 
intelligentes.  
Écran e-Paper. Cube transclucide en plexi-
glas dessiné par Starck. Peut être personna-
lisé avec 1 des 4 adhésifs de couleur fournis. 
La température est réglable directement 
sur le Thermostat Modulant.  
Destiné à un usage intérieur uniquement.

DIMENSIONS DU PRODUIT 
Thermostat Modulant & Relais : 
83 x 83 x 22 mm

CAPTEURS ET MESURES
Température (mesure) :
Plage de mesure : 0°C à 50°C (± 0,1°C). 
Température (consigne) :
Plage de réglage : 5°C à 30°C (± 0,5°C).
Unité : °C

ALIMENTATION 
Thermostat Modulant : 3 piles AAA  
(2 ans d’autonomie). 
Relais : 220 / 240 V

CONTENU DU PACK  
1 Thermostat Modulant Intelligent,  
1 Relais, 1 support mobile et 1 support mural, 

1 plaque murale, 1 adaptateur chaudière,  
4 adhésifs de couleur, 
3 piles AAA, 4 vis et 4 chevilles

INSTALLATION ET COMPATIBILITÉ
Compatible uniquement avec les chau-
dières modulantes OpenTherm.
Contrôle OpenTherm sur le Relais, libres 
de potentiel. 
Courant de commutation : max 4 (1) A ; 
Tension de commutation : max 250 VAC ;
Puissance de commutation : max 120 VA ;
Facteur de puissance : cos phi > 0.8

CONFIGURATION REQUISE
Accès internet sans fil haut débit. Les 
points d’accès publics (hotspot) ne sont pas 
supportés

PARAMÈTRES DE CONNEXION
Entre le Relais et la box Internet : Wi-Fi 
802.11 b/g/n (2,4 GHz). 
Sécurité : Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal 
(TKIP et AES). 
Entre le Thermostat Modulant et le Relais : 
radio longue portée (868 MHz)

OTH-PRO
Thermostat Modulant Intelligent

NTH-PRO OTH-PRO NVP-PRO NAV-PRO 

APPLICATION GRATUITE
Sans abonnement. 
Application disponible sur l’App Store et 
Google Play. 
Accès gratuit à votre tableau de bord personnel 
en ligne. Accessible depuis plusieurs appareils.

COMPATIBLE AVEC IOS / ANDROID
La dernière version de iOS ou iPadOS est 
recommandée. 
Une version récente d’Android avec accès à 
Google Play est recommandée. 

 App Energy

MAKSUTON SOVELLUS 
Ilman erillistä tilausta. 
Sovellus saatavilla App Storessa ja Google 
Playssa. 
Maksuton pääsy henkilökohtaiseen ohjauspa-
neeliin verkossa. Saatavilla monista laitteista.

IOS-/ANDROID-YHTEENSOPIVA 
Uusinta iOS- tai iPadOS-versiota 
suositellaan. Androidista suositellaan 
viimeaikaista versiota, josta on pääsy 
Google Playhin. 

 Turvallisuussovellus

DTG-PRO

MAKSUTON VIDEON TALLENNUS 
Paikallinen tallennus microSD-kortille ja 
mahdollisuus tallentaa DropBox-tilille tai FTP-
palvelimelle. MicroSD-kortin koko enint. 32 Gt 
(luokka 10)

VAADITTU KONFIGUROINTI 
Nopea Internet-yhteys. Julkisia tukiasemia 
(hotspot) ei tueta. 
Ethernet RJ-45 10/100 Mbit/s, Wi-Fi 802.11 b/g/n 
(2,4 GHz), Avoin/WEP/WPA/WPA2-per-sonal

SUOJAUS 
Huipputason salaus (IPsec, TLS)

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 
3 älykästä avautumistunnistinta  
oviin ja ikkunoihin,  
kaksipuolisia teippejä, 3 x 2 AAA-paristoa

LIITÄNTÄPARAMETRIT 
Pitkän kantaman radioyhteys tunnistinten ja 
Netatmon älykkään sisäkameran välillä

VAADITTU KONFIGUROINTI 
On asennettava sisätiloihin, samaan 
huoneeseen kuin kamera.

LIITÄNTÄPARAMETRIT 
Langaton tietoyhteys älykkään 
sisäkameran kanssa Bluetooth Low 
Energy (BLE) -yhteydellä. Enintään 1 
sireeni kameraa kohti
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NDB-PRO NSA-PRO 

FTP-palvelimelle. MicroSD-kortin koko 
enint. 32 Gt (luokka 10)

VAADITTU KONFIGUROINTI 
Vaatii langallisen ovikellon ja summerin. 
Nopea internetyhteys. Yhteyden 
vähimmäis-nopeus, lähtevän ja saapuvan 
liikenteen osalta, on 25 kb/s.  
Julkisia tukiasemia (hotspot) ei tueta.

LIITÄNTÄPARAMETRIT 
Langaton: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz),  
Avoin/WEP/WPA/WPA2-personal. 

LAKISÄÄTEISET ILMOITUKSET 
FCC-vaatimustenmukaisuus ja -ilmoitukset. 
Open-source-vaatimustenmukainen.
SUOJAUS 
Huipputason salaus (IPsec, TLS)

NDB-PRO 
Älykäs video-ovikello

TUOTEKUVAUS 
Älykäs video-ovikello, jossa videopuhelut ja 
älypuhelinilmoitukset 
Kamera: 2 megapikseliä, digitaalizoom 5x 
Video: teräväpiirto 1080p,  
koodaus H.264, HDR 
Katselukulma: diagonaalinen 140° 
Ääni: laadukas kaiutin ja mikrofoni  
Yökuvaus: infrapuna-LED Toimintalämpötila: 
-10° à 40 °C 
Säänkesto:
HZO-suojaus ja IP44-sertifiointi

TUOTTEEN MITAT 
136 x 45 x 29 mm
VIRRANSYÖTTÖ 
8-24 V ja 230 V; tarvitsee langallisen ovikel-
lon ja summerin.

MAKSUTON VIDEON TALLENNUS 
Paikallinen tallennus microSD-kortille ja 
mahdollisuus tallentaa DropBox-tilille tai 

NCO-PRO 

NSA-PRO
Älykäs savuhälytin

TUOTEKUVAUS  
Hälytyksen voimakkuus 85 dB, erittäin 
tehokas fotosähköanturi,  
keskitason kattavuus: 50 m2

TUOTTEEN MITAT 
115 mm (halkaisija) x 44 mm (paksuus)

VIRRANSYÖTTÖ 
Integroidun pariston käyttöikä 10 vuotta*

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ  
1 älykäs savuhälytin,  
1 asennussarja

VAADITTU KONFIGUROINTI  
Nopea langaton Internet-yhteys.  
Julkisia tukiasemia (hotspot) ei tueta. 
Vaikka

NCO-PRO
Älykäs häkävaroitin

TUOTTEEN KUVAUS 
Älykäs hiilimonoksidivaroitin, jossa on 85 
dB sireeni ja reaaliaikaiset hälytykset 
älypuhelimeesi

TUOTTEEN MITAT 
100 mm (halkaisija) x 23 mm (syvyys) 

VIRTALÄHDE 
Sisäänrakennetulla akulla 10 vuoden kesto* 

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 
1 Älykäs hiilimonoksidivaroitin, 1 kiinnike, 2 
ruuvia ja 2 seinäpistoketta, 1 Käyttöopas 

LAITTEISTOVAATIMUKSET
Nopea langaton internetyhteys. Julkisia 
tukiasemia (tukiasemia) ei tueta. Vaikka Wi-
Fi-yhteyttä ei olisi määritetty, 

MAKSUTON SOVELLUS 
Ilman erillistä tilausta. 
Sovellus saatavilla App Storessa ja Google 
Playssa. 
Maksuton pääsy henkilökohtaiseen ohjauspa-
neeliin verkossa. Saatavilla monista laitteista.

Wi-Fi-yhteyttä ei ole konfiguroitu, 
savuhälytin havaitsee savun ja hälyttää.  
Wi-Fi-yhteys tarvitaan älykkään savu-
hälyttimen ilmoitusten vastaanottamiseen 
älypuhelimeesi.

LIITÄNTÄPARAMETRIT  
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). 
Suojaus: Avoin/WEP/WPA/WPA2-personal 
Bluetooth Low Energy (BLE) 

*Käyttöikä tyypillisessä käytössä. Pariston käyttöikä 
voi vaihdella älykkään savuhälyttimen käytön 
mukaan. 
Kaikki lisätiedot saatavilla osoitteessa https://
netatmo.com/usage/nsd

Älykäs häkävaroitin tunnistaa 
hiilimonoksidin ja laukaisee sireenin. Wi -Fi 
vaaditaan häkäilmaisimen hälytysten 
vastaanottamiseen älypuhelimellasi.

YHTEYSASETUKSET 
Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz), Suojaus: 
Avoin / WEP / WPA / WPA2-
henkilökohtainen Bluetooth Low Energy 
(BLE) 

*Elinikä tyypilliseen käyttöön. Akun kesto voi 
vaihdella Älykkään häkävaroittimen käytön mukaan. 
Lisätietoja saat osoitteesta: https://netatmo.com/
usage/nco 

IOS-/ANDROID-YHTEENSOPIVA 
Uusinta iOS- tai iPadOS-versiota 
suositellaan. Androidista suositellaan 
viimeaikaista versiota, josta on pääsy 
Google Playhin. 

 Turvallisuussovellus
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