
Soluții inteligente și elegante 
pentru locuințe mai sigure și confortabile
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* Program dedicat partenerilor specializaţi.

Garanţie extinsă.

ani garanție*





Intră pe www.legrand.ro

O GAMĂ INOVATIVĂ
Alege un portofoliu de produse inovative pentru case inteligente.

Ușor de instalat și de utilizat.

CURSURI DE CERTIFICARE
Devii un partener certificat prin colaborarea                              
cu Legrand România.

4 ANI GARANȚIE
Program destinat partenerilor specializați, prin intermediul 
cărora se acordă garanția extinsă de 4 ani.



Încălzire inteligentă
Pur și simplu economisești energie  
fără a renunța la confort

Aplicație demo:

4



PENTRU CENTRALE TERMICE SAU POMPE DE CĂLDURĂ: 

O soluție pentru orice casă

> Mai multe detalii despre produs 
la paginile 14-17.

> Mai multe detalii despre produs 
la paginile 6-9.

>  Mai multe detalii despre produs 
la paginile 10-13.

> Mai multe detalii despre produs 
la paginile 14-17.

Termostat inteligent

Cap termostatat

- cap termostatat suplimentar

PENTRU ÎNCĂLZIREA COLECTIVĂ:

Capete termostatate inteligente 
- kit pentru încălzire colectivă
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Termostat inteligent

Soluția pentru centrale termice 
individuale sau pompe de căldură

Economisești energie  
fără a renunța la confort

 works with the
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 NU SUNT NECESARE CUNOȘTINȚE DE IT PENTRU INSTALARE
Descărcă aplicația Netatmo Energy și introdu parola Wi-Fi a clientului.

 COMPATIBILITATE MAXIMĂ
Termostatul Netatmo este compatibil cu peste 1500 de centrale termice și pompe de 
căldură.

 INSTALARE UȘOARĂ ÎN 20 DE MINUTE 
Se instalează la fel de simplu ca un termostat obișnuit. 
Termostatul poate fi montat atât cu fir pe perete cât și wireless.

 ESTE UȘOR DE EXTINS CU CAPETELE TERMOSTATATE 
Completează-ți sistemul de încălzire cu capetele termostatate inteligente adiționale și 
controlează individual fiecare radiator din casă.

 ECONOMIE DE ENERGIE
Un algoritm avansat gestionează eficient resursele sistemului de încălzire. 

 ÎNCĂLZIRE INTELIGENTĂ PENTRU CONFORTUL CASEI TALE
Termostatul ține cont de izolația casei și de temperatura exterioară pentru a programa 
pornirea încălzirii.  

 CONTROLEAZĂ ÎNCĂLZIREA DE LA DISTANȚĂ
Controlează termostatul pentru a schimba temperatura casei tale de pe smartphone, 
tabletă, computer sau direct de pe acesta. 

 INSTALARE UȘOARĂ
Termostatul folosește răspunsurile tale la 5 întrebări pentru a crea un program bazat pe 
obiceiurile și stilul tău de viaţă.

Beneficii pentru partenerii specializați

Beneficii pentru utilizatori
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CENTRALĂ TERMICĂ

RELEU

SEMNAL WI-FI

TERMOSTAT INTELIGENT

SEMNAL RADIO

ACCES INTERNET

Cum funcționează termostatul inteligent?

Exemplu de instalare wireless:

Confirmă compatibilitatea sistemului pe check.netatmo.com

Termostatul inteligent este compatibil cu peste 1500 de centrale termice                     
și pompe de căldură.

Termostatul inteligent se conectează wireless la releu. Releul Netatmo se conectează 
la internet prin intermediul wi-fi și se poate controla din aplicația Netatmo Energy. 
Termostatul Netatmo poate înlocui atât termostate cu fir cât și wireless sau poate fi 
montat ca prim termostat.
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CENTRALĂ TERMICĂ

RELEU

SEMNAL WI-FI

TERMOSTAT INTELIGENT

SEMNAL RADIO

ACCES INTERNET

Conținutul pachetului

1 Termostat
1 Suport mobil
1 Releu
1 Adaptor pentru centrala termică
1 Suport de perete
1 Placă de montare pe perete
4 Folii adezive colorate
3 Baterii AAA 
4 Dibluri cu holșurub
2 Manuale de instalare rapidă

Specificații

PROGRAMARE 
Setează programul săptămânal de încălzire raspunzând 
la 5 întrebări.
Poți crea câte programe dorești.

MULTI ZONĂ 
Poți instala câte un termostat pentru fiecare circuit de 
încălzire (de ex. un termostat la parter și unul la etaj)
Este necesar 1 Releu per termostat.
Gestionează toate zonele de încălzire din aceeași 
aplicație.

MATERIAL ȘI DESIGN 
Conceput de Starck. Cub transparent din plexiglass. 
Mereu la moda. 4 culori interschimbabile.
Conceput doar pentru interior. 

AFISAJ E-PAPER 
Eficient energetic, foarte lizibil.

DIMENSIUNI 
Termostat: 83 x 83 x 22 mm

SENZORI ȘI MĂSURĂTORI 
Temperatura măsurată
Interval: 0°C la 50°C
Acuratețe: +/- 0,1°C
Temperatura setată
Interval: 5°C la 30°C
Pas: 0,5°C
Unitate de masura: °C

ALIMENTARE ȘI BATERII 
Termostat: 3 baterii AAA. (durata de viață, 2 ani).
Releu: 220/240 V

SETARE ȘI COMPATIBILITATE 
Compatibil cu centrale pe gaz, combustibil lichid 
și solid. Înlocuiește termostatul cu fir sau wireless. 
Instalare ușoară.

APLICAȚIE GRATUITĂ 
Nu necesită achiziționare
Se poate descărca de pe App Store sau Google Play
Acces de pe mai multe dispozitive.

Termostat cu contact liber de potenţial (ON/OFF)
Intensitate maximă Releu: 4 A 
Tensiune maxima releu: 250 VAC 
Putere maxima releu: 120 W (4A sarcină maximă @ 30V, 
1A sarcină maximă @ 110V/120V or 0,5A sarcină maximă @ 
220V/240V)
Factor de putere: cos φ > 0.8 

COMPATIBIL IOS, ANDROID ȘI WINDOWS PHONE 
Minim versiunea iOS 9 pentru iPhone, iPad, iPod, minim 
versiunea  4.2 pentru Android cu acces la Google Play 
Pentru PC & Mac, accesul se face prin pagina web a 
aplicației.

SPECIFICAȚII WIRELESS 
Compatibil cu Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz). 
Securitate: Open//WEP/WPA/WPA2-personal 
(TKIP et AES). 
Conexiune wireless între termostat și releu: undă radio 
cu rază mare de acoperire (868 MHz).
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Soluția pentru centrale termice colective 
și sistemul centralizat de încălzire

Cap termostatat inteligent  
- pachet pentru sistemul centralizat 
  de încălzire
Poți controla temperatura apartamentului tău 
conectat la sistemul centralizat de încălzire

 works with the
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Soluția pentru centrale termice colective 
și sistemul centralizat de încălzire

 NU SUNT NECESARE CUNOȘTINȚE DE IT PENTRU INSTALARE
Descărcă aplicația Netatmo Energy, introdu parola Wi-Fi a clientului și selectează camerele 
în care ai instalat capetele termostatate.

 COMPATIBILITATE MAXIMĂ
În pachet sunt incluse 2x10 adaptoare de calorifer pentru a asigura compatibilitatea 
maximă cu caloriferele și capetele termostatate existente (Danfoss, M30, Giacomini și 
altele).

 INSTALARE UȘOARĂ ÎN NUMAI 10 MINUTE
Înlocuiește capetele termostatate actuale cu ușurință, chiar și iarna când caloriferele
sunt fierbinți.

 POATE FI EXTINS CU CAPETELE TERMOSTATATE INTELIGENTE ADIŢIONALE 
Controlează independent mai multe camere cu soluția completă pentru tine: capetele 
termostatate inteligente adiționale.

 ECONOMIE DE ENERGIE
Economie de energie, datorată unui algoritm avansat pentru gestionarea încălzirii și 
detectării geamurilor deschise, care previne eficient risipa de energie.

 CONFORT ÎN TOATE CAMERELE
Reglare inteligentă: capetele termostatate inteligente analizează în timp real temperatura 
camerei și ajustează încălzirea în funcție de utilizarea camerei și de gradul de izolare 
termică a acesteia.

 CONTROLEAZĂ ÎNCĂLZIREA DE LA DISTANȚĂ
Controlează temperatura casei tale, cameră cu cameră, de pe smartphone, tabletă, 
computer sau manual, direct de pe capul termostatat inteligent.

 PROGRAMARE UȘOARĂ ȘI AUTOMATĂ
Capul termostatat inteligent folosește răspunsurile tale la 5 întrebări pentru a crea un 
program bazat pe obiceiurile și stilul tău de viaţă.

Beneficii pentru partenerii specializați

Beneficii pentru utilizatori
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Cum funcționează?

Exemplu cu o instalație în sistem centralizat, fără termostat central:

Pachetele cu capete termostatate inteligente sunt dedicate încălzirii în sistemul centralizat 
sau cu centrale colective. Pachetul conține un releu și 2 capete termostatate inteligente. 
Capetele termostatate inteligente sunt compatibile cu 90% din caloriferele de pe piață, 
inclusiv Danfoss, Heimeir și Honeywell.

Capetele termostatate inteligente controlează debitul de apă caldă provenit din conductele 
sistemului de încălzire. Capetele termostatate inteligente sunt conectate prin unde radio la 
releul Netatmo inclus în pachetul pentru sistemul centralizat de încălzire. Releul Netatmo se 
conectează la internet prin Wi-Fi și permite controlul din aplicația Netatmo Energy.

RELEU

CAP TERMOSTATAT INTELIGENT

SEMNAL WI-FI 

SEMNAL RADIOSEMNAL RADIO

ACCES INTERNET

CAP TERMOSTATAT INTELIGENT

Confirmă compatibilitatea sistemului pe check.netatmo.com
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Conținutul pachetului

2 Capete termostatate inteligente
1  Releu Netatmo
2 x 10 adaptoare de calorifer
(M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x, Danfoss 
RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, 
Petinarolli, Danfoss RAV, Standard 
M28x1.0) pentru a se potrivi cu 
majoritatea caloriferelor
1 ștecher pentru alimentarea releului
2 x 4 adezive color
2 x 2 baterii AA pentru capul termostat 
inteligent
1 ghid de instalare rapidă  
1 ghid de selecție adaptoare

Specificații

PROGRAMARE 
Setează programul săptămânal de încălzire raspunzând 
la 5 întrebări. Poți crea câte programe dorești.
Poți opta să ajustezi temperatura manual direct și din 
capul termostatat inteligent.

MULTI ZONĂ 
Reglează-ți temperatura de confort, cameră cu cameră 
(poate necesita capete termostatate suplimentare).

MATERIAL ȘI DESIGN 
Conceput de Starck.
Cilindru din plexiglas transparent rezistent la UV.
Opțiune de personalizare într-una dintre cele 4 culori 
disponibile.
Rezistă la 95% umiditate relativă.
Proiectat numai pentru uz interior.

AFISAJ E-PAPER 
Eficient energetic, foarte lizibil.

DIMENSIUNI 
Cap termostatat: 80x58 mm.
Releu: 83 x 83 x 24 mm.

SENZORI ȘI MĂSURĂTORI 
Temperatura măsurată:
Interval: 0°C la 50°C
Acuratețe: ±0,5°C
Temperatura setată:
Interval: 5°C la 30°C
Pas: 0,5°C
Unitate de măsură: °C

ALIMENTARE ȘI BATERII 
Cap termostatat: 2 baterii AA (durata de viață - 2 ani).
Releu: 220/240 V.

SETARE ȘI COMPATIBILITATE 
Compatibil cu caloriferele cu agent termic.
Înlocuiește termostatele clacice.

APLICAȚIE GRATUITĂ
Nu necesită achiziționare.
Se poate descărca de pe App Store sau Google Play.
Acces gratuit la pagină personală de control online.
Acces de pe mai multe dispozitive.

COMPATIBIL IOS, ANDROID ȘI WINDOWS PHONE
Minim versiunea iOS 9 pentru iPhone, iPad, iPod, minim 
versiunea  4.2 pentru Android cu acces la Google Play. 
Pentru PC și Mac, accesul se face prin pagina web a 
aplicației.

SPECIFICAȚII WIRELESS
Protocol de comunicare criptat.
Compatibil cu Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz). 
Securitate: Open//WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP et AES). 
Conexiune wireless între termostat și releu: unde radio cu 
rază mare de acoperire (868 MHz).

RELEU

CAP TERMOSTATAT INTELIGENT

SEMNAL WI-FI 

SEMNAL RADIOSEMNAL RADIO

ACCES INTERNET

CAP TERMOSTATAT INTELIGENT
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Cap termostatat inteligent adițional
Poți alege temperatura potrivită 
în orice cameră din casa ta.

Funcționează numai cu capul termostatat inteligent Netatmo din pachetul pentru sistemul 
centralizat de încălzire sau cu termostatul inteligent Netatmo 
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 NU SUNT NECESARE CUNOȘTINȚE DE IT PENTRU INSTALARE
Descărcă aplicația Netatmo Energy, introdu parola Wi-Fi a clientului și selectează camerele 
în care ai instalat capetele termostatate adiționale.

 COMPATIBILITATE MAXIMĂ
În pachet sunt incluse 10 adaptoare de calorifer pentru a asigura compatibilitatea maximă 
cu caloriferele si capetele termostatate existente (Danfoss, M30, Giacomini și altele).

 INSTALARE UȘOARĂ ÎN NUMAI 10 MINUTE
Înlocuiește capetele termostatate actuale, chiar și iarna când caloriferele sunt fierbinți.

 PÂNĂ LA 20 DE CAPETE TERMOSTATATE ADIȚIONALE PER INSTALAȚIE
Conectează până la 20 de capete termostatate inteligente adiționale la termostatul 
inteligent Netatmo sau la releul Netatmo din pachetul pentru încălzire în sistem centralizat.

 ECONOMIE DE ENERGIE
Economie de energie, datorată unui algoritm avansat pentru gestionarea încălzirii care 
previne eficient risipa de energie.

 CONFORT ÎN TOATE CAMERELE
Reglare inteligentă: capetele termostatate inteligente adiționale analizează în timp real 
temperatura camerei și ajustează încălzirea în funcție de utilizarea camerei și de gradul 
de izolare termică a acesteia.

 CONTROLEAZĂ ÎNCĂLZIREA DE LA DISTANȚĂ
Controlează temperatura casei tale, cameră cu cameră, de pe smartphone, tabletă, 
computer sau manual, direct de pe capul termostatat inteligent.

 PROGRAMARE UȘOARĂ ȘI AUTOMATĂ
Capul termostatat inteligent adițional folosește răspunsurile tale la 5 întrebări pentru a 
crea un program bazat pe obiceiurile și stilul tău de viaţă.

Beneficii pentru partenerii specializați

Beneficii pentru utilizatori
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Cum funcționează?

Exemplu de instalație individuală de încălzire, cu un termostat inteligent Netatmo:

Capetele termostatate inteligente adiționale sunt conectate prin unde radio la releu (inclus 
în pachetul termostatului inteligent Netatmo sau în pachetul pentru sistemul de încălzire 
centralizată). Releul Netatmo se conectează la internet prin Wi-Fi și oferă controlul din 
aplicația Netatmo Energy.

NUMĂRUL DE CAPETE TERMOSTATATE INTELIGENTE ADIȚIONALE PER INSTALAȚIE
Dacă ai deja un termostat Netatmo, trebuie doar să verifici parametrii din aplicația Netatmo 
Energy pentru a afla numărul de capete termostatate inteligente pe care le poți adăuga.
Dacă instalezi un nou termostat sau un pachet pentru sistemul de încălzire centralizată, poți 
conecta până la 20 de capete termostatate inteligente.

SEMNAL WI-FI 

SEMNAL RADIO

CAP 
TERMOSTATAT 

INTELIGENT

CAP 
TERMOSTATAT 

INTELIGENT

TERMOSTAT 
INTELIGENT

RELEU 

ACCES INTERNET

BOILER

Confirmă compatibilitatea sistemului pe check.netatmo.com
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Conținutul pachetului

1 cap termostatat inteligent
10 adaptoare de calorifer 
(M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x,  
Danfoss RAVL, Danfoss RA,  
Giacomini, Vaillant, Petinarolli,  
Danfoss RAV, Standard M28x1.0)  
pentru a se potrivi cu majoritatea 
caloriferelor
4 adezive color
2 baterii AA
1 ghid de selecție adaptoare
1 ghid de instalare rapidă

SEMNAL WI-FI 

SEMNAL RADIO

CAP 
TERMOSTATAT 

INTELIGENT

CAP 
TERMOSTATAT 

INTELIGENT

TERMOSTAT 
INTELIGENT

RELEU 

ACCES INTERNET

BOILER

Specificații

PROGRAMARE 
Setează programul săptămânal de încălzire raspunzând 
la 5 întrebări. Poți crea câte programe dorești.
Poți opta să ajustezi temperatura manual direct și din 
capul termostatat inteligent.

MULTI ZONĂ 
Reglează-ți temperatura de confort, cameră cu cameră
(poate necesita capete termostatate suplimentare).

MATERIAL ȘI DESIGN 
Conceput de Starck.
Cilindru din plexiglas transparent rezistent la UV.
Opțiune de personalizare într-una dintre cele 4 culori 
disponibile.
Rezistă la 95% umiditate relativă.
Proiectat numai pentru uz interior.

AFISAJ E-PAPER 
Eficient energetic, foarte lizibil.

DIMENSIUNI 
Cap termostatat: 80x58 mm.

SENZORI ȘI MĂSURĂTORI 
Temperatura măsurată:
Interval: 0°C la 50°C
Acuratețe: ±0,5°C
Temperatura setată:
Interval: 5°C la 30°C
Pas: 0,5°C
Unitate de măsură: °C

ALIMENTARE ȘI BATERII 
Cap termostatat: 2 baterii AA (durata de viață - 2 ani).

SETARE ȘI COMPATIBILITATE 
Compatibil cu caloriferele cu agent termic.
Înlocuiește termostatele clasice.
Funcționează doar cu capetele termostatate inteligente 
Netatmo, pachetul pentru sistemul centralizat de 
încălzire, sau cu termostatul inteligent Netatmo.

APLICAȚIE GRATUITĂ
Nu necesită achiziționare.
Se poate descărca de pe App Store sau Google Play.
Acces gratuit la pagină personală de control online.
Acces de pe mai multe dispozitive.

COMPATIBIL IOS, ANDROID ȘI WINDOWS PHONE
Minim versiunea iOS 9 pentru iPhone, iPad, iPod, minim 
versiunea  4.2 pentru Android cu acces la Google Play. 
Pentru PC și Mac, accesul se face prin pagina web a 
aplicației.

SPECIFICAȚII WIRELESS
Protocol de comunicare criptat.
Conexiune wireless între termostat și releu: undă radio 
cu rază mare de acoperire.
Compatibil cu Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz). 
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Îți trimite alerte în timp real și te avertizează atunci 
când sesizează o persoană, o mașină sau un animal pe 
proprietatea ta

Camera inteligentă de supraveghere 
de exterior

Aplicație demo:

 works with the
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 POATE FI INSTALATĂ ÎN LOCUL UNUI CORP DE ILUMINAT EXTERIOR
Alimentarea de 100-240V permite camerei inteligente de exterior să fie instalată ca 
înlocuitor pentru un corp de iluminat exterior.

 NU SUNT NECESARE CUNOȘTINȚE DE IT PENTRU INSTALARE
Descărcă aplicația Netatmo Security și introdu parola Wi-Fi a clientului.

 INSTALARE UȘOARĂ ÎN 30 MINUTE
Înlocuiește un corp de iluminat exterior și folosește cablurile deja existente. 

 CONSTRUIEȘTE UN SISTEM DE SECURITATE INTELIGENT CU MAI MULTE CAMERE 
Poți gestiona toate camerele de supraveghere de interior și de exterior folosind aceeași 
aplicație, Netatmo Security. 

 DETECTEAZĂ PREZENȚA PERSOANELOR, ANIMALELOR SAU A MAȘINILOR
Camera de supraveghere inteligentă de exterior detectează și raportează în timp real dacă 
cineva se mișcă în jurul casei, dacă o mașină intră pe alee sau dacă animalul tău de casă 
este în curte.

 PREVINE SPARGEREA SAU DETERIORAREA PROPRIETĂȚII TALE
Noaptea poți observa fie discret în modul de vedere nocturnă cu infrarosu, fie poți porni 
proiectorul camerei.

 TOT TIMPUL ÎN CONTROL, DE ORIUNDE
Poți urmări în aplicație live stream de pe orice dispozitiv, oricând. 
Poți vedea evenimente anterioare și poți descărca înregistrările dorite.

 STOCARE VIDEO GRATUITĂ
Fără abonamente, taxe sau contracte. Înregistrările sunt stocate local pe cardul SD al 
camerei dar există și posibilitatea de a stoca înregistrările la finalul procesării acestora pe 
un server FTP personal sau într-un cont Dropbox.

Beneficii pentru partenerii specializați

Beneficii pentru utilizatori
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CERINȚE:
Conexiune internet de mare viteză cu acoperire Wi-Fi                         
în zona instalării camerei.
Viteză minimă de descărcare/încărcare de 25 Kb/s.
Nu este compatibilă cu hotspot-urile publice.

RECOMANDĂRI:

1

2

Cum funcționează?

Camera inteligentă se conectează prin Wi-Fi și înlocuiește simplu unul din corpurile 
de iluminat de exterior. 

Înălțime: de la 2,5 la 4 metri Unghi de înclinare: 30°

Ai deja un corp de iluminat:
 Exemplu de instalare disponibil pe: https://pro.netatmo.com/uk/presence/installation

Nu ai deja un corp de iluminat sau vrei să instalezi Camera inteligentă 
de la început: 

 Instaleaz-o ca pe un corp de iluminat de exterior

30°
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1 Cameră Inteligentă de supraveghere de exterior
1 Card MicroSD (deja inserat în cameră)
1 Accesoriu pentru montare
1 Cheie Imbus
Dibluri cu holșurub
1 învelitoare de protecție
1 Ghid de utilizare
1 Card cu QR code

Inclus în pachet

Specificații

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Cameră de supraveghere de exterior pentru detectarea 
persoanelor, mașinilor și animalelor.
Carcasă din aluminiu turnat, plastic și sticlă de protecție cu 
rezistență UV.
Temperatură de funcționare: de la 20° la 50°C 
Senzor video: 4MP
Rezoluție: video Full HD 1080p
Codificare: H.264
Detecție la distantă mare: până la 20 m 
Câmp vizual: 100°
8x zoom digital în videoclipuri
Microfon
Transmitere live
Iluminare LED: 12 W, LED alb
Viziune nocturnă cu infraroșu: detectare până la 15 m / 50 ft. 
Rezistent la intemperii: proiectat pentru uz exterior

DIMENSIUNI 
50 x 200 x 110 mm / 2 x 7,9 x 4,3 in

CAMERA 
Senzor video: 4MP
Câmp vizual: 100°
Rezoluție: până la 1920x1080

ALIMENTARE 
100-240 V, înlocuiește un corp de iluminat existent

STOCARE A DATELOR 
Depozitare locală pe card microSD și opțiune de salvare 
în Dropbox sau FTP.
Card microSD de până la 32 GB (clasa 10)

CERINȚE 
Este nevoie de conexiune la internet de mare viteză fără fir.
Viteza minimă de urcare/descărcare necesară este de 
25 Kb/s. Nu este compatibilă cu hotspot-urile publice.

SPECIFICAȚIILE DE CONECTIVITATE 
Wireless: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz),
OPEN / WEP / WPA / WPA2 - Personal

APLICAȚIE GRATUITĂ 
Fără taxe de abonament.
Aplicație disponibilă în App Store și Google Play.
Acces gratuit la pagina personală de control online.
Accesibil de pe mai multe dispozitive.

SECURITATE
Criptare sigură, la nivel bancar.
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Trimite alertele în timp real, astfel încât să poți acționa în 
cazul în care un străin pătrunde în casa ta.

Camera inteligentă de supraveghere       
de interior

Aplicație demo:

 works with the
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 NU SUNT NECESARE CUNOȘTINȚE DE IT PENTRU INSTALARE
Descărcă aplicația Netatmo Security și introdu parola Wi-Fi a clientului.

 INSTALARE UȘOARĂ ÎN CÂTEVA MINUTE
Plasează camera în interior, cu fața către intrare și conecteaz-o la rețea.

 CONSTRUIEȘTE UN SISTEM DE SECURITATE INTELIGENT CU MAI MULTE CAMERE
Poți gestiona toate camerele de supraveghere de interior și de exterior folosind aceeași 
aplicație, Netatmo Security. Poți trece de la o cameră la alta în aplicație pentru a obține o 
imagine de ansamblu a evenimentelor.

 POATE FI ASOCIATĂ CU SIRENA INTELIGENTĂ DE INTERIOR NETATMO
Soluția completă de securitate cu sirena interioară inteligentă Netatmo.

 TRIMITE ALERTĂ DIRECT PE SMARTPHONE-UL TĂU CÂND UN INTRUS ÎȚI 
PATRUNDE ÎN CASĂ
În loc de avertizările obișnuite de mișcare care te fac să pierzi timpul vizionând imagini, 
camera de interior inteligentă trimite o alertă imediată numai dacă a fost detectat un intrus.

 FAMILIA TA NU VA FI ÎNREGISTRATĂ PENTRU A-I PROTEJA INTIMITATEA
Ai opțiunea de a renunța la înregistrările video și la notificările cu privire la familia ta, pe 
baza recunoașterii faciale.

 TOT TIMPUL ÎN CONTROL, DE ORIUNDE
Poți urmări în aplicație live stream de pe orice dispozitiv, oricând. 
Poți vedea evenimente anterioare și poți descărca înregistrările dorite.

 STOCARE VIDEO GRATUITĂ
Fără abonamente, taxe sau contracte. Înregistrările sunt stocate local pe cardul SD al 
camerei dar există și posibilitatea de a stoca înregistrările la finalul procesării acestora pe 
un server FTP personal sau într-un cont Dropbox.

Beneficii pentru partenerii specializați

Beneficii pentru utilizatori
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CERINȚE:

RECOMANDĂRI:
Poziționează camera inteligentă pe o masă
sau pe un raft, orientată spre ușa de intrare
la o distanță de 1-5 m.

Cum funcționează?

Camera inteligentă se conectează prin Wi-Fi și poate fi ușor instalată.

 Exemplu de instalare disponibil pe: https://pro.netatmo.com/uk/welcome/installation

Conexiune internet de mare viteză cu acoperire Wi-Fi în zona instalării camerei. 
Viteză minimă de descărcare/încărcare de 25 Kb/s. 
Nu este compatibilă cu hotspot-urile publice.

A se utiliza doar la 
interior.

A se poziționa la distanță 
de surse de căldură.

1m - 5m
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1 Cameră inteligentă de interior.
1 Cablu USB.
1 Adaptor de alimentare
1 Card micro SD - 8GB.
1 Ghid de utilizare.

Inclus în pachet

Specificații

DIMENSIUNI 
45x45x155 mm / 1,8x1,8x6 in.

MATERIALE ȘI DESIGN 
Carcasă de aluminiu monolit, durabilă.
Doar pentru uz interior.

CAMERA 
Senzor video: 4MP
Rezoluție: până la 1920x1080 (full HD)

STOCARE A DATELOR 
Depozitare locală pe card microSD și opțiune de salvare 
în Dropbox sau FTP.
Card microSD de până la 32 GB (clasa 10)

CERINȚE 
Este nevoie de conexiune la internet de mare viteză fără fir.
Viteza minimă de urcare/descărcare necesară este de 
25 Kb/s. Nu este compatibilă cu hotspot-urile publice.

SPECIFICAȚIILE DE CONECTIVITATE  
Port ethernet RJ-45: 10/100 Mb/s
Wireless: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

APLICAȚIE GRATUITĂ 
Fără taxe de abonament.
Aplicație disponibilă în App Store și Google Play.
Acces gratuit la pagina personală de control online.
Accesibil de pe mai multe dispozitive.

Smart Indoor 
Camera
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Te alertează chiar înainte de a se produce 
o intrare prin efracție.

Senzor inteligent pentru ușă și fereastră

Aplicație demo:



26 27NETATMO

 TE ALERTEAZĂ CHIAR ÎNAINTE DE A SE PRODUCE O INTRARE PRIN EFRACȚIE 
Primești o notificare de la senzorii inteligenți Netatmo pe smartphone-ul tău chiar înainte 
de o intrare prin efracție. Ușile și ferestrele echipate cu senzorii inteligenți Netatmo pot 
semnala dacă cineva încearcă să forțeze pătrunderea în casa ta. De asemenea, senzorii 
inteligenți Netatmo te alertează dacă se deschide brusc o ușă sau o fereastră. 

 TE ALERTEAZĂ DACĂ O FEREASTRĂ A RĂMAS DESCHISĂ
Poți verifica direct în aplicație dacă ușile și ferestrele echipate cu senzorii inteligenți 
Netatmo sunt deschise sau închise. Poți seta senzorii inteligenți Netatmo să-ți trimită o 
alertă atunci când o ușă sau o fereastră este ținută deschisă prea mult timp.

 INSTALARE UȘOARĂ ÎN CÂTEVA MINUTE
Senzorul inteligent Netatmo este ușor de instalat. Pur și simplu lipiți senzorul pe orice tip 
de ușă sau fereastră.

Beneficii pentru utilizatori

Specificații

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Senzor rezistent la apă, monolit, cu detecție 
de mișcare/vibrații și detecție de stare deschis/închis 

DIMENSIUNI 
76 x 15,8 x 30,4 mm / 29,9 x 6,2 x 12 in.

ALIMENTARE 
Senzorul este alimentat de 2 baterii AAA 
(până la 1 an de autonomie).

MATERIAL ȘI DESIGN 
Plastic de înaltă calitate, monolit. 
Se poate folosi la interior și exterior: rezistent la UV, 
ploaie și vânt. 
Se potrivește cu toate mecanismele de uși si ferestre.

CERINȚE 
Senzorul inteligent funcționează doar cu camera de 
interior inteligentă Netatmo, vândută separat.
Maxim 12 senzori per cameră. 

SPECIFICAȚIILE DE CONECTIVITATE 
Conexiune wireless între senzorul inteligent și camera 
de interior inteligentă Netatmo: rază lungă de acoperire 
(80m/260ft)

APLICAȚIE GRATUITĂ
Fără taxe de abonament.
Aplicație disponibilă în App Store și Google Play.
Acces gratuit la pagina personală de control online.

APLICAȚIE (COMPATIBILITATE)
Minim versiunea 10 pentru iOS
Minim versiunea 5.0 pentru Android
Pentru PC & Mac, accesul se face prin pagina web a 
aplicației

MOTOARE WEB DE CĂUTARE
Aplicația web funcționează cu ultimele două versiuni 
pentru: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer
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Pentru o securitate sporită a casei tale

Sirena inteligentă de interior

Aplicație demo:
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 ALARMĂ PUTERNICĂ DE 110DB
Atunci când o față necunoscută este detectată în absența ta de către camera Netatmo 
Welcome, sirena va declanșa alarma de 110dB, iar tu primești o alertă pe smartphone cu o 
înregistrare video. 

 ARMARE ȘI DEZARMARE AUTOMATĂ CÂND PLECI SAU VII ACASĂ
Sirena Smart Netatmo se armează și dezarmează singură, automat atunci când pleci sau 
revii acasă. 
Nu există numărătoare inversă și nu ai nevoie de un cod.

 UȘOR DE INSTALAT ÎN MAI PUȚIN DE 10 MINUTE
Sirena se instalează fără efort, se poate fixa pe perete sau tavan.

Beneficii pentru utilizatori

Specificații

DESCRIERE PRODUS  
Alarma 110dB. Sunete înregistrate pentru a simula 
prezența. Senzor de vibrație pentru detectarea încercării 
de sabotare.

DIMENSIUNI 
130 mm diametru x 35 mm adâncime
5,1 in diamentu x 1,4 in adancime

ALIMENTARE 
Funcționează cu baterii sau prin cablu microUSB (nu este 
inclus)

CERINȚE
Sirena Inteligentă de interior funcționează doar împreună 
cu camera inteligentă de interior Netatmo, vândută separat. 
Necesită instalare în interior, în aceeași cameră cu camera 
inteligentă de interior Netatmo. 
Maxim 1 sirenă per cameră. 

SPECIFICAȚII CONECTIVITATE 
Conexiune wireless cu Camera inteligentă prin Bluetooth 
Low Energy (BLE)

APLICAȚIE GRATUITĂ
Nu necesită achiziționare
Aplicația poate fi descărcată de pe App Store/Google Play

APLICAȚIE (COMPATIBILITATE)
Minim versiunea 10 pentru iOS
Minim versiunea 5.0 pentru Android
Pentru PC & Mac, accesul se face prin pagina web a 
aplicației

MOTOARE WEB DE CĂUTARE
Aplicația web funcționează cu ultimele două versiuni 
pentru: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer
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Transmitere de alerte în timp real, 
pe smartphone

Detector inteligent de fum

Aplicație demo:
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 NU SUNT NECESARE CUNOȘTINȚE DE IT PENTRU CONFIGURARE
Descărcă aplicația Netatmo Security și introdu parola Wi-Fi a clientului. 

 INSTALARE ÎN CÂTEVA MINUTE 
Plasează detectorul inteligent de fum pe tavan și respectă sugestiile cu privire la localizare 
din  Ghidul de utilizare.

 PRODUS INDEPENDENT
Detectorul inteligent de fum este complet independent. Nu trebuie să fie asociat niciunui 
alt dispozitiv smart home pentru a începe să funcționeze. 

 CELE MAI ÎNALTE STANDARDE
Detectorul inteligent de fum este proiectat cu precizie și corespunde celor mai înalte 
standarde tehnologice: CE, NF, Q-Label și LPCB. 

 ALERTE ÎN TIMP REAL PE SMARTPHONE
Detectorul inteligent de fum are o alarmă de 85 dB și transmite alerte în timp real, de câte ori 
detectează fum, direct pe smartphone-ul clientului tău. 

 DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI: 10 ANI*
Bateria detectorului inteligent de fum are o durată de viață de 10 ani, cât a detectorului 
propriu-zis. 

 ALARMA POATE FI OPRITĂ DE PE SMARTPHONE
Pentru o utilizare mai simplă, alarma detectorului poate fi oprită atât de pe smartphone 
(doar local), cât și de pe detectorul propriu-zis.

 AUTO-VERIFICĂRI
Detectorul inteligent de fum monitorizează constant senzorul de fum, funcționarea bateriei 
și conexiunea Wi-Fi.

Beneficii pentru partenerii specializați

Beneficii pentru utilizatori

*Durata de viață de 10 ani este pentru o folosire normală. Durata de viață a bateriilor poate varia în funcție de 
stilul de utilizare. Pentru informații suplimentare, accesați: https://netatmo.com/usage/nsd
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CERINŢE
Este necesară o conexiune wireless de mare viteză cu acoperire 
Wi-Fi în zona instalarii detectorului.
Viteza minimă de încărcare/descărcare este de 25 Kb/s.
Nu este compatibilă cu hotspot-urile publice.

Recomandare 
fermă

Pentru 
protecție maximă

Nerecomandat

Unde trebuie instalat detectorul inteligent de fum?
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1 detector inteligent de fum 
1 placă de fixare
2 dibluri cu holșurub
1 ghid de utilizare

Conţinutul pachetului

Specificaţii

DIMENSIUNI 
Diametru: 115 mm
Adâncime: 44 mm

ALIMENTARE 
Baterii încorporate cu 10 ani durată de viaţă*

CERINŢE 
Este necesară o conexiune wireless de mare viteză.
Viteza minimă de încărcare/descărcare este de 25 Kb/s.
Nu este compatibilă cu hotspot-urile publice.
Notă: Senzorul Netatmo detectează fumul și pornește 
alarma și fără conexiune Wi-Fi. Totuși e nevoie de Wi-Fi 
pentru a primi alerte pe telefon.

SPECIFICATII WIRELESS 
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), 
Open/WEP/WPA/WPA2-personal 
Bluetooth Low Energy (BLE)

APLICAȚIE GRATUITĂ 
Fără taxe sau abonament.
Disponibil în App Store și Google Play.
Acces liber către propriile setări online.
Accesibil de pe mai multe dispozitive.

SUPORT BROWSER 
Aplicație web disponibilă pentru ultimele două versiuni 
de Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer. 
Notă: alarma poate fi oprită de pe smartphone

*Durata de viață de 10 ani este pentru o folosire normală. Durata de viață a bateriilor poate varia în funcție de 
stilul de utilizare. Pentru informații suplimentare, accesați: https://netatmo.com/usage/nsd
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Netatmo @2020 Toate drepturile rezervate.
Apple este marcă a Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte ţări. HomeKit este o marcă a Apple Inc. 
Utilizarea siglei Works with Apple HomeKit înseamnă că accesoriul electronic a fost proiectat pentru a se conecta în special 
la iPod touch, iPhone sau iPad și că este certificat de către dezvoltator pentru a se conforma standardelor de performanţă 
Apple. Apple nu răspunde pentru funcţionarea acestui dispozitiv sau conformitatea acestuia cu standardele de siguranţă și 
de reglementare.
App Store este o marcă de serviciu Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte ţări. Google Play și logo-ul Google Play sunt 
mărci înregistrate ale Google Inc.
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