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Izbový termostat s diaľkovým ovládaním 
cez WiFi pripojenie pomocou smartfónu  
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Kompatibilný so smartfónmi a tabletami so 

systémami :  

 iOS  

 Android  

 Windows Phone. 

 

Internetová aplikácia WebApp :      ak si 

želáte ovládať termostat pomocou vášho 

stolného počítača alebo notebooku - link: 

https://auth.netatmo.com/access/login 

 

 

Izbový termostat pre smartfón 

https://auth.netatmo.com/access/login
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Zmeňte požadovanú teplotu v 

miestnosti na diaľku zo svojej 

postele alebo hoci aj z druhého 

konca sveta.  

 

Prednastavené sú 3 základné 

teploty na riadenie vykurovania: 

•  Komfortná (Comfort) 

•  Nočná (Night) 

•  Ekonomická (Eco) 

a intervaly vykurovania.  

Je možné pridať ďalšie teploty 

s príslušnými intervalmi. 

 

 

Ovládajte svoj vykurovací systém na diaľku 
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Až 89% programovateľných 

termostatov nie sú naprogramované. 

 

Netatmo Termostat vytvára program 

vykurovania na základe vašich 

zvyklostí. Po prvom  spustení aplikácie 

a odpovedaní na 5 jednoduchých 

otázok je vytvorený základný program 

vykurovania, ktorý je možné dodatočne 

upraviť (pridať intervaly, pridať teploty, 

zmeniť teploty) 

 

 

 

Komfort v každom okamihu 
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Termostat má funkciu optimálny 

štart na dosiahnutie želanej 

teploty v požadovanom čase 

skorším štartom kotla v 

závislosti od tepelnej izolácie 

domu a vonkajšej teploty. 

 

Priebeh nameranej a 

požadovanej teploty je možné 

sledovať kedykoľvek na 

aplikácii smartfónu. 

 

 

Komfort v každom okamihu 
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Znížte svoje náklady na energiu až 

o 25%, využívaním vykurovania len 

v čase, kedy to potrebujete a tým aj 

šetríte životné prostredie znížením 

emisií. 

 

Každý mesiac dostanete informáciu 

o Vašej spotrebe energie.  

 

Úspora energie  
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Nainštaluje si ho sami, alebo 

požiadajte o pomoc autorizovaných 

servisných pracovníkov. 

 

Hodí sa na výmenu väčšiny 

používaných izbových termostatov či 

už s káblovým alebo bezdrôtovým 

pripojením alebo ako nový termostat 

na riadenie vykurovania. 

 

Kompatibilné zariadenia: plynové 

kotly a kotly na vykurovací olej, kotly 

na tuhé palivá a tepelné čerpadlá. 

 

 

Ľahká inštalácia 
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Inštalácia termostatu s 
káblovým pripojením 

Výmena už existujúceho 

termostatu s káblovým 

pripojením. 

 

Kotol je káblom prepojený s 

termostatom. Ovládanie 

termostatu rádiovým signálom 

cez Wi-Fi modul zapojený do 

sieťovej zásuvky 230V.   
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Inštalácia termostatu s 
bezdrôtovým pripojením 

Výmena už existujúceho 

termostatu s bezdrôtovým 

pripojením. 

 

Kotol je káblom prepojený s  

Wi-Fi modulom. Termostat je v 

miestnosti s ovládaním kotla 

rádiovým signálom cez Wi-Fi 

modul zapojený do sieťovej 

zásuvky alebo napájaný cez 

adaptér priamo z kotla (230V). 
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Kontrola na kompatibilitu: 

check.netatmo.com 

 

Videá a schémy ukazujúce 

ako a kde nainštalovať 

termostat Netatmo. 

 

 

 

 

Podpora pri inštalácii 

https://www.youtube.com/watch?v=zMeFuuqqh7Y
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Minimalistický dizajn od 

 

 

Možnosť farebnej úpravy 

termostatu použitím jednej 

z piatich farieb. 

 

Ako displej je použitý 

elektronický papier e-Ink, s 

výborným kontrastom a 

veľmi nízkou spotrebou. 

 

 

 

Unikátny dizajn 
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Web stránka s videom produktu 

https://www.netatmo.com/en-US/product/thermostat
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