
Staňte sa expertom 
smart domácnosti

Rovnaký dom. Ale viac smart.

A brand of





Staňte sa expertom smart domácnosti

Staňte sa Netatmo Profesionálom 
zadarmo na stránke pro.netatmo.com 

INOVATÍVNY PRODUKTOVÝ RAD
Vystúpte z radu a rozšírte svoje portfólio o inovatívne, užívateľsky  
prívetivé produkty smart domácnosti, ktoré sa jednoducho inštalujú.

BENEFIT DLHOROČNEJ EXPERTÍZY
Špecialisti v Netatmo smart domácnosti sú všeobecne 
uznávaní. Netatmo spolupracuje aj s najväčšími lídrami trhu 
ako Vaillant alebo Velux.

NOVÍ ZÁKAZNÍCI
Staňte sa certifikovaným Netatmo PRO inštalatérom a zaradíme vás 
na zoznam v PRO vyhľadávači na netatmo.com

4-ROČNÁ PRO ZÁRUKA
Ponúknite svojim zákazníkom 4-ročnú PRO záruku,  
exkluzívnu pre produktový rad Netatmo PRO.



Smart vyhrievanie
Vaši klienti jednoducho ušetria  
energiu bez straty svojho komfortu.

Skúste demo aplikáciu:
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PRE INDIVIDUÁLNE KOTLY A TEPELNÉ ČERPADLÁ

Riešenie pre každú domácnosť

> Pre viac informácií o tomto produkte 
choďte na strany 14 až 17.

> Pre viac informácií o tomto produkte 
choďte na strany 6 až 9.

> Pre viac informácií o tomto produkte 
choďte na strany 10 až 13.

> Pre viac informácií o tomto produkte 
choďte na strany 14 až 17.

Smart termostat

Dodatočná Smart hlavica na radiátor

Dodatočná Smart hlavica
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PRE KOLEKTÍVNE VYKUROVANIE

Smart hlavice 
– balík pre kolektívne kúrenie



Smart termostat

Riešenie pre samostatné kotly 
a tepelné čerpadlá

Vaši klienti ušetria energiu bez toho, 
aby sa vzdali svojho komfortu.
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 works with the



 NA NASTAVENIE PRODUKTOV NEPOTREBUJETE ŽIADNE IT VEDOMOSTI
Jednoducho si stiahnite aplikáciu Netatmo Energy a zadajte Wi-Fi heslo vášho 
zákazníka. Nie sú potrebné žiadne IT schopnosti.

 MAXIMÁLNA KOMPATIBILITA
Smart termostat je kompatibilný s viac než 1 500 kotlami a tepelnými čerpadlami.

 JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA DO 20 MINÚT
Inštalácia rovnako jednoduchá ako pri klasickej hlavici. Vyberte si bezdrôtovú alebo 
drôtovú inštaláciu.

 ROZŠÍRITEĽNÉ O DODATOČNÉ SMART HLAVICE NA RADIÁTOR
Ponúknite kompletné riešenie vykurovania vašim zákazníkom vďaka dodatočným 
Smart hlaviciam pre individuálne ovládanie miestností.

 EŠTE VÄČŠIE ŠETRENIE ENERGIE
s predprogramovanými dennými rozpismi, jednoducho upraviteľnými zákazníkmi.

 SMART VYKUROVANIE PRE LEPŠÍ KOMFORT
Termostat berie do úvahy zateplenie a vonkajšiu teplotu pri programovaní zapínania 
vykurovania.

 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE VYKUROVANIA
Vaši zákazníci ovládajú vykurovanie diaľkovo zo svojho smartfónu, tabletu, počítača či 
priamo na termostate.

 JEDNODUCHÉ A AUTOMATICKÉ PLÁNOVANIE
Termostat použije odpovede vašich zákazníkov na jednoduchých 5 otázok na vytvorenie 
plánu vykurovania, ktorý je prispôsobený ich životnému štýlu.

Výhody pre vás

Benefity pre vašich zákazníkov
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KOTOL

RELÉ

WI-FI SIGNÁL

SMART
TERMOSTAT

BEZDRÔTOVÝ SIGNÁL

WI-FI ROUTER

Ako Smart termostat funguje?

Príklad bezdrôtovej inštalácie: 
(funguje s drôtovou inštaláciou Netatmo termostatu)

Skontrolujte kompatibilitu systému na check.netatmo.com

Smart termostat je kompatibilný s viac než 1 500 kotlami a tepelnými čerpadlami.

Smart termostat je bezdrôtovo pripojený na relé. Netatmo relé je pripojené pomocou 
Wi-Fi na internet a vďaka nemu je možné ovládať termostat diaľkovo pomocou Netatmo 
Energy aplikácie. Nahrádza väčšinu nástenných a bezdrôtových termostatov alebo ho 
nainštalujte ako nový termostat.
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KOTOL

RELÉ

WI-FI SIGNÁL

SMART
TERMOSTAT

BEZDRÔTOVÝ SIGNÁL

WI-FI ROUTER

Obsah balenia

1 termostat
1  prenosný stojan + montážna 

sada na stenu
1 relé
1 adaptér na kotol
1 sieťový adaptér
1 montážna doska
4 farebné nálepky
3 AAA batérie
4 skrutky + 4 matky
2 Stručné pokyny pre inštaláciu

Špecifikácie

9

PLÁN 
Nastavte si plán týždenného kúrenia jednoducho 
zodpovedaním 5 otázok. Môžete vytvoriť toľko plánov, 
koľko chcete.

VIAC ZÓN 
Termostat môžete nainštalovať pre každý výhrevný 
okruh (napríklad prízemie, prvé poschodie). 1 relé na 
termostat. Spravujte všetky oblasti vykurovania z jednej 
aplikácie. Teplota môže byť upravená priamo na 
termostate.

MATERIÁLY A DIZAJN 
Designed by Starck
Priesvitná plexisklová kocka. Nadčasová silueta. 
Možnosť úpravy pomocou 4 dostupných farieb. 
Použiteľné iba v interiéri.

DISPLEJ E-PAPIER 
Energeticky efektívny a optimálne čitateľný.

ROZMERY 
Termostat: 83 x 83 x 22 mm

MERANIE 
Teplota (nameraná):
Rozsah: 0 °C do 50 °C
Presnosť: ± 0,1 °C
Teplota (nastavenie):
Rozsah nastavenia: 5 °C do 30 °C
Úprava teploty: 0,5 °C
Jednotky: °C

NAPÁJANIE A BATÉRIE 
Termostat: 3 AAA batérie (2-ročná životnosť)
Relé: 220/240 V 

NASTAVENIE A KOMPATIBILITA 
Kompatibilné s väčšinou kotlov a tepenými čerpadlami. 
Nahrádza zapojený a bezdrôtový termostat.

APLIKÁCIA 
Žiadne dodatočné poplatky. Aplikácia dostupná na App 
Store a Google Play. Dostupná z viacerých zariadení.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
Termostat so suchým kontaktom (ZAP/VYP).
Maximálny spínaný prúd: 4 A.
Maximálne spínacie napätie: 250 VAC.
Maximálna spínacia kapacita: 120 VA (4 A záťaž pri 
30 V, 1 A záťaž pri 110 V/120 V alebo 0,5 A záťaž pri 
220 V/240 V).
Účinník: cos φ > 0.8 

KOMPATIBILNÉ S IOS/ANDROID/WINDOWS PHONE 
pre iPhone, iPad, iPod minimum iOS9. Pre zariadenia 
s Google Play Android 4.2 minimum. PC a Mac cez web 
aplikáciu.

ŠPECIFIKÁ BEZDRÔTOVEJ SIETE 
Medzi relé a Wifi routrom: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,3 GHz).
Open/WEP/WPA/WPA2 personal (TKIP a AES).
Medzi termostatom a relé: bezdrôtový signál 
(868 MHZ).



Riešenie pre kolektívne vykurovanie

Smart hlavice 
– balík pre kolektívne vykurovanie
Vaši zákazníci ovládajú teplotu svojho bytu 
s kolektívnym vykurovaním.
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 NA INŠTALÁCIU NIE SÚ POTREBNÉ ŽIADNE IT VEDOMOSTI
Jednoducho stiahnite aplikáciu Netatmo Energy, zadajte zákazníkovo Wi-Fi heslo a vyberte 
miestnosti, v ktorých ste umiestnili hlavice. Nie sú potrebné žiadne IT schopnosti.

 MAXIMÁLNA KOMPATIBILITA
2 x 10 adaptérov je súčasťou balíka pre zaručenie maximálnej kompatibility s existujúcimi 
hlavicami.

 JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA DO 10 MINÚT
Jednoducho vymeňte existujúce hlavice vašich zákazníkov aj v zime počas vykurovania.

 ROZŠÍRITEĽNÉ S DODATOČNÝMI SMART HLAVICAMI
Predajte kompletné riešenie vykurovania vašim zákazníkom s dodatočnými Smart 
hlavicami pre ovládanie viacerých miestností.

 EŠTE VIAC UŠETRENEJ ENERGIE
Šetrenie energie vďaka plánu vykurovania a detekcie otvorených okien, ktoré efektívne 
bránia mrhaniu energií.

 KOMFORT V KAŽDEJ MIESTNOSTI
Smart regulácia: hlavice analyzujú prostredie v miestnosti v reálnom čase a upravujú 
vykurovanie podľa množstva slnečného svetla a využívania miestnosti.

 OVLÁDANIE VYKUROVANIA NA DIAĽKU
Vaši zákazníci ovládajú vykurovanie diaľkovo zo svojho smartfónu, tabletu, počítača či 
manuálne na Smart hlavici.

 JEDNODUCHÉ A AUTOMATICKÉ PLÁNOVANIE
Smart hlavica použije odpovede vašich zákazníkov na jednoduchých 5 otázok na 
vytvorenie plánu vykurovania, ktorý je prispôsobený ich životnému štýlu.

Výhody pre vás

Benefity pre vašich zákazníkov



Ako to funguje?

Príklad z inštalácie s kolektívnym kúrením, bez centrálneho termostatu.

Balík Smart hlavíc pre kolektívne kúrenie je určený pre kolektívne kúrenie. Skladá sa z relé 
a 2 Smart hlavíc. Hlavice sú kompatibilné s 90 % radiátormi na trhu.

Smart bezdrôtové hlavice regulujú teplú vodu, ktorá prúdi z kolektívneho kúrenia do 
radiátora. Hlavice sú bezdrôtovo pripojené na relé, ktoré je súčasťou balíka. Relé je 
pripojené pomocou Wi-Fi na internet, vďaka čomu je možné hlavice ovládať pomocou 
aplikácie.
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RELÉ

SMART HLAVICE

WI-FI SIGNÁL

BEZDRÔTOVÝ SIGNÁL

WI-FI ROUTER

Skontrolujte kompatibilitu systému na check.netatmo.com



Obsah balenia

2 Smart hlavice
1 Netatmo relé
2 x 10 adaptérov na radiátor (M30x1.5, 
M30x1.0, M28x1.5x, Danfoss RAVL, 
Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, 
Petinarolli, Danfoss RAV, Standard 
M28x1.0) pre väčšinu radiátorov
2 x 4 farebné nálepky
2 x 2 AA batérie pre Smart hlavice
1 zástrčka pre relé
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Špecifikácie

PLÁN 
Nastavte si plán týždenného kúrenia jednoducho 
zodpovedaním 5 otázok. Môžete vytvoriť toľko plánov, 
koľko chcete.

VIAC ZÓN 
Upravte si teplotu miestnosť za miestnosťou.

MATERIÁLY A DIZAJN 
Designed by Starck
UV rezistentný priesvitný plexisklový valec.
Možnosť 4 farebných úprav.
Vydrží 95 % vlhkosť.
Iba na vnútorné použitie.

DISPLEJ E-PAPIER 
Energeticky efektívny a optimálne čitateľný.

ROZMERY 
Hlavica: 80 x 58 mm.
Relé: 83 x 83 x 24 mm.

MERANIE 
Teplota (nameraná):
Rozsah: 0 °C do 50 °C
Presnosť: ±0,5 °C
Teplota (nastavená):
Rozsah nastavenia: 5 °C do 30 °C
Minimálna úprava teploty o: 0,5 °C
Jednotky: °C

NAPÁJANIE A BATÉRIE 
Hlavica: 2 AA batérie (2-ročná životnosť)
Relé: 220/240 V 

NASTAVENIE A KOMPATIBILITA 
Kompatibilné s teplovodnými radiátormi
Nahrádza termostatické hlavice

APLIKÁCIA
Žiadne dodatočné poplatky. Aplikácia dostupná na App 
Store a Google Play. Dostupná z viacerých zariadení.

KOMPATIBILNÉ S IOS/ANDROID/WINDOWS PHONE
pre iPhone, iPad, iPod minimum iOS9. Pre zariadenia 
s Google Play Android 4.2 minimum. PC a Mac cez web 
aplikáciu

ŠPECIFIKÁ BEZDRÔTOVEJ SIETE
Medzi relé a Wifi routrom: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,3 GHz).
Open/WEP/WPA/WPA2 personal (TKIP a AES).
Medzi termostatom a relé: bezdrôtový signál 
(868 MHZ).

RELÉ

SMART HLAVICE

WI-FI SIGNÁL

BEZDRÔTOVÝ SIGNÁL

WI-FI ROUTER



Dodatočná Smart hlavica
Vaši zákazníci si môžu upraviť teplotu 
v každej miestnosti svojej domácnosti.

Funguje iba so Smart hlavicou – balík pre kolektívne vykurovanie 
alebo s Netatmo Smart termostatom
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 NA INŠTALÁCIU NIE SÚ POTREBNÉ ŽIADNE IT VEDOMOSTI
Jednoducho stiahnite aplikáciu Netatmo Energy, zadajte zákazníkovo Wi-Fi heslo 
a vyberte miestnosti, v ktorých ste umiestnili hlavice. Nie sú potrebné žiadne IT 
schopnosti.

 MAXIMÁLNA KOMPATIBILITA
10 adaptérov je súčasťou balíka pre zaručenie maximálnej kompatibility s existujúcimi 
hlavicami.

 JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA DO 10 MINÚT
Jednoducho vymeňte existujúce hlavice vašich zákazníkov aj v zime počas vykurovania.

 AŽ 20 HLAVÍC V JEDNEJ INŠTALÁCII
Pripojte až 20 Smart hlavíc ku Smart termostatu alebo Smart hlaviciam – balík pre 
kolektívne vykurovanie.

 EŠTE VIAC UŠETRENEJ ENERGIE
Šetrenie energie vďaka plánu vykurovania a detekcie otvorených okien, ktoré efektívne 
bránia mrhaniu energií.

 KOMFORT V KAŽDEJ MIESTNOSTI
Smart regulácia: hlavice analyzujú prostredie v miestnosti v reálnom čase a upravujú 
vykurovanie podľa množstva slnečného svetla a využívania miestnosti.

 OVLÁDANIE VYKUROVANIA NA DIAĽKU
Vaši zákazníci ovládajú vykurovanie diaľkovo zo svojho smartfónu, tabletu, počítača či 
manuálne na Smart hlavici.

 JEDNODUCHÉ A AUTOMATICKÉ PLÁNOVANIE
Smart hlavica použije odpovede vašich zákazníkov na jednoduchých 5 otázok na 
vytvorenie plánu vykurovania, ktorý je prispôsobený ich životnému štýlu.

Výhody pre vás

Benefity pre vašich zákazníkov



Ako to funguje?

Príklad inštalácie individuálneho vykurovania s Netatmo termostatom:

Smart hlavice sú bezdrôtovo pripojené na relé (relé je v balení so Smart termostatom alebo 
v Balíku pre kolektívne kúrenie). Relé je pomocou Wi-Fi pripojené na internet, vďaka čomu je 
možné ovládanie na diaľku pomocou aplikácie Netatmo energy.

HLAVICE V INŠTALÁCII
Ak má váš zákazník Netatmo termostat, musia len skontrolovať počet Smart hlavíc, ktoré môžu 
pridať v Netatmo Energy aplikácii. Ak inštalujete nový termostat alebo balík pre kolektívne 
kúrenie, môžete pripojiť až 20 Smart hlavíc.
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WI-FI SIGNÁL
BEZDRÔTOVÝ 

SIGNÁL

SMART 
HLAVICE

SMART
TERMOSTAT

RELÉ

WI-FI ROUTER

KOTOL

Skontrolujte kompatibilitu systému na check.netatmo.com



Obsah balenia

1 Smart hlavica
10 adaptérov na radiátor 
(M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x,  
Danfoss RAVL, Danfoss RA,  
Giacomini, Vaillant, Petinarolli,  
Danfoss RAV, Standard M28x1.0)  
pre väčšinu radiátorov
4 farebné nálepky
2 AA batérie
1 návod na výber adaptéra
1 Stručné pokyny pre inštaláciu
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WI-FI SIGNÁL
BEZDRÔTOVÝ 

SIGNÁL

SMART 
HLAVICE

SMART
TERMOSTAT

RELÉ

WI-FI ROUTER

KOTOL

Špecifikácie

PLÁN 
Nastavte si plán týždenného kúrenia jednoducho 
zodpovedaním 5 otázok. Môžete vytvoriť toľko plánov, 
koľko chcete.

VIAC ZÓN 
Upravte si teplotu miestnosť za miestnosťou.

MATERIÁLY A DIZAJN 
Designed by Starck
UV rezistentný priesvitný plexisklový valec.
Možnosť 4 farebných úprav.
Vydrží 95 % vlhkosť.
Iba na vnútorné použitie.

DISPLEJ E-PAPIER 
Energeticky efektívny a optimálne čitateľný.

ROZMERY 
Hlavica: 80 x 58 mm.
Relé: 83 x 83 x 24 mm.

MERANIE 
Teplota (nameraná):
Rozsah: 0 °C do 50 °C
Presnosť: ±0,5 °C
Teplota (nastavená):
Rozsah nastavenia: 5 °C do 30 °C
Minimálna úprava teploty o: 0,5 °C
Jednotky: °C

NAPÁJANIE A BATÉRIE 
Hlavica: 2 AA batérie (2-ročná životnosť)
Relé: 220/240 V 

NASTAVENIE A KOMPATIBILITA 
Kompatibilné s teplovodnými radiátormi.
Nahrádza termostatické hlavice.

APLIKÁCIA
Žiadne dodatočné poplatky. Aplikácia dostupná na App 
Store a Google Play. Dostupná z viacerých zariadení.

KOMPATIBILNÉ S IOS/ANDROID/WINDOWS PHONE
pre iPhone, iPad, iPod minimum iOS9. Pre zariadenia 
s Google Play Android 4.2 minimum. PC a Mac cez web 
aplikáciu.

ŠPECIFIKÁ BEZDRÔTOVEJ SIETE
Medzi relé a Wifi routrom: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,3 GHz).
Open/WEP/WPA/WPA2 personal (TKIP a AES).
Medzi termostatom a relé: bezdrôtový signál 
(868 MHZ).



Vaši zákazníci budú mať v reálnom čase 
informácie o vniknutí na ich pozemok.

Smart exteriérová kamera
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Skúste demo aplikáciu:

 works with the
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 KAMERU JE MOŽNÉ NAINŠTALOVAŤ NAMIESTO EXTERIÉROVÉHO SVIETIDLA
Rozsah napájania 100 – 240 V zabezpečuje, že Smart exteriérová kamera môže byť 
nainštalovaná namiesto existujúceho exteriérového svietidla.

 NA INŠTALÁCIU NIE SÚ POTREBNÉ ŽIADNE IT VEDOMOSTI
Jednoducho stiahnite aplikáciu Netatmo Energy, zadajte zákazníkovo Wi-Fi heslo a vyberte 
miestnosti, v ktorých ste umiestnili hlavice. Nie sú potrebné žiadne IT schopnosti.

 JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA DO 30 MINÚT
Vymeňte exteriérové svietidlo a jednoducho použite existujúcu kabeláž.

 JEDNODUCHO VYTVORTE SMART SYSTÉM BEZPEČNOSTI VIACERÝMI KAMERAMI
Vaši zákazníci môžu spravovať všetky interiérové a exteriérové kamery v rovnakej  
Netatmo Security aplikácii.

 DETEGUJE PRÍTOMNOSŤ OSÔB, ÁUT ČI ZVIERAT
Smart exteriérová kamera je viac ako bežný detektor pohybu. Pomocou rozpoznávania 
tvarov vie používateľa v reálnom čase upozorniť, ak niekto zaparkoval s autom na príjazdovú 
cestu či ich zviera je na záhrade.

 PREDCHÁDZA VLÁMANIAM ALEBO ŠKODÁM NA MAJETKU VO DNE V NOCI
V noci kamera vidí vďaka infračervenému nočnému videniu, prípadne integrovanému 
svietidlu.

 DIAĽKOVÁ KONTROLA DOMÁCNOSTI STÁLE, ODVŠADIAĽ
V aplikácii môžu vaši zákazníci sledovať živý prenos z akéhokoľvek zariadenia, kdekoľvek. 
Môžu si prezerať aj staršie záznamy a stiahnuť relevantné videá.

 FLEXIBILNÉ A BEZPLATNÉ VIDEO ÚLOŽISKO
Žiadne poplatky za úložisko. Ukladanie videa je zadarmo na pribalenej microSD karte 
s možnosťou využitia osobného Dropbox účtu alebo osobného FTP servera.

Výhody pre vás

Benefity pre vašich zákazníkov



POŽIADAVKY:
Vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie na internet. 
Minimálna rýchlosť pripojenia upload/download je 25 Kb/s.
Verejné siete Wi-Fi nie sú podporované.

ODPORÚČANIA:

1

2

Ako to funguje?

Smart exteriérová kamera je pripojená cez Wi-Fi a dá sa jednoducho nainštalovať namiesto 
existujúceho svietidla.

Výška: 2,5 až 4 metre Uhol náklonu: 30°

Váš zákazník má existujúce exteriérové svietidlo:
 inštalačné video dostupné na: https://pro.netatmo.com/uk/presence/installation

Váš zákazník nemá žiadne exteriérové svietidlo: 
 Nainštalujte kameru ako exteriérové svietidlo

30°
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1 Smart exteriérová kamera
1 microSD karta (vložená do kamery)
1 montážny remienok
1 imbusový kľúč
skrutky a hmoždinky
1 ochranná obálka
1 návod
1 karta s QR kódom

Obsah balenia
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Špecifikácie

POPIS PRODUKTU 
Smart exteriérová kamera s rozpoznávaním ľudí, áut 
a zvierat.
Jeden kus hliníkovej schránky, vysoko odolnej, UV 
ochránený plast a sklo
Pracovné teploty: -20 °C do 50 °C
Video senzor: 4 MP
Rozlíšenie videa: Full HD 1080p
Kódovanie: H.264
Ultra ďaleká detekcia: až do 20 m 
Zorný uhol: 100°
8x digitálny zoom
Mikrofón
Živý prenos
LED svietidlo: 12 W, stmievateľné biele LED
Infračervené nočné videnie: detekcia až do 15 m 
Odolné proti počasiu: dizajnované na vonkajšie 
použitie.

ROZMERY 
50 x 200 x 110 mm

KAMERA 
Video senzor: 4 MP
Zorné pole: 100°
Rozlíšenie: až do 1 920 x 1 080

NAPÁJANIE 
100 – 240 V, nahrádza existujúce svietidlo

ÚLOŽISKO DÁT 
MicroSD karta a možnosť uloženia na súkromný 
Dropbox alebo FTP server.
MicoSD karta až do 32 GB (class 10).

POŽIADAVKY 
Vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie na internet. 
Minimálna rýchlosť pripojenia upload/download je 
25 Kb/s. Verejné siete Wi-Fi nie sú podporované.

ŠPECIFIKÁCIE PRIPOJENIA 
Bezdrôtové: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz),  
Open/WEP/WPA/WPA2-personal 

APLIKÁCIA
Žiadne dodatočné poplatky. Aplikácia dostupná na App 
Store a Google Play. Dostupná z viacerých zariadení.

ZABEZPEČENIE
Šifrovanie dát na úrovni bánk.



Upozorní vašich zákazníkov v reálnom čase o akomkoľvek 
vniknutí do ich domácnosti.

Smart vnútorná kamera
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 works with the

Vyskúšajte 
demo aplikáciu:
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 NA INŠTALÁCIU NIE SÚ POTREBNÉ ŽIADNE IT VEDOMOSTI
Jednoducho stiahnite aplikáciu Netatmo Energy, zadajte zákazníkovo Wi-Fi heslo a vyberte 
miestnosti, v ktorých ste umiestnili hlavice. Nie sú potrebné žiadne IT schopnosti.

 JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
Položte kameru dovnútra s výhľadom na vchod a zapojte.

  JEDNODUCHO VYTVORTE SMART BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM POMOCOU 
VIACERÝCH KAMIER

Vaši zákazníci môžu spravovať všetky vnútorné a exteriérové bezpečnostné kamery 
v rovnakej aplikácii Netatmo Security. Jednoducho si prepínajú medzi všetkými kamerami 
a majú prehľad, čo sa deje.

 NOTIFIKÁCIA O VNIKNUTÍ DO DOMÁCNOSTI PRIAMO NA SMARTFÓN
Na rozdiel od klasických poplachov z pohybových senzorov Smart vnútorná kamera pošle 
notifikáciu a spraví poplach, iba ak bol detegovaný zlodej.

 RODINA MIMO ZÁZNAMU PRE ZACHOVANIE SÚKROMIA
Na rozdiel od iných kamier, ktoré nahrávajú nepretržite a všetko, Smart vnútorná kamera 
ochraňuje súkromie rodiny. Jednoducho vyberte profily, ktoré kamera nahrávať nebude.

 DIAĽKOVÁ KONTROLA DOMÁCNOSTI STÁLE, ODVŠADIAĽ
V aplikácii môžu vaši zákazníci sledovať živý prenos z akéhokoľvek zariadenia, kdekoľvek. 
Môžu si prezerať aj staršie záznamy a stiahnuť relevantné videá.

 FLEXIBILNÉ A BEZPLATNÉ VIDEO ÚLOŽISKO
Žiadne poplatky za úložisko. Ukladanie videa je zadarmo na pribalenej microSD karte 
s možnosťou využitia osobného Dropbox účtu alebo osobného FTP servera.

Výhody pre vás

Benefity pre vašich zákazníkov



POŽIADAVKY

ODPORÚČANIA:
Umiestnite Smart vnútornú kameru na stôl  
alebo poličku nasmerovanú na vchod.

Ako to funguje?

Smart vnútorná kamera je pripojená cez Wi-Fi a inštalácia je veľmi jednoduchá.

 Inštalačné video dostupné na https://pro.netatmo.com/uk/welcome/installation
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Vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie na internet. Minimálna rýchlosť 
pripojenia upload/download je 25 Kb/s. Verejné siete Wi-Fi nie sú podporované.

Iba vnútorné použitie. Umiestnite ďalej 
od zdrojov tepla.

1 m – 5 m



1 Smart vnútorná kamera
1 USB kábel
1 adaptér
1 8 GB micro SD karta

Obsah balenia
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Špecifikácie

ROZMERY 
45 x 45 x 155 mm.

MATERIÁLY A DIZAJN 
Jeden kus odolnej hliníkovej schránky. Iba na vnútorné 
použitie.

KAMERA 
Video senzor: 4 MP
Zorné pole: 100°
Rozlíšenie: až do 1 920 x 1 080

ÚLOŽISKO DÁT 
MicroSD karta a možnosť uloženia na súkromný 
Dropbox alebo FTP server.
MicoSD karta až do 32 GB (class 10).

POŽIADAVKY 
Vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie na internet. 
Minimálna rýchlosť pripojenia upload/download je 
25 Kb/s. Verejné siete Wi-Fi nie sú podporované.

ŠPECIFIKÁCIE PRIPOJENIA  
Bezdrôtové: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Open/WEP/
WPA/WPA2-personal 

APLIKÁCIA
Žiadne dodatočné poplatky. Aplikácia dostupná na App 
Store a Google Play. Dostupná z viacerých zariadení.

Smart Indoor 
Camera



Upozorní vašich zákazníkov na dym, 
nech sú kdekoľvek.

Smart detektor dymu
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Vyskúšajte demo aplikáciu:
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 KAMERU JE MOŽNÉ NAINŠTALOVAŤ NAMIESTO EXTERIÉROVÉHO SVIETIDLA
Jednoducho stiahnite aplikáciu Netatmo Energy, zadajte zákazníkovo Wi-Fi heslo a vyberte 
miestnosti, v ktorých ste umiestnili hlavice. Nie sú potrebné žiadne IT schopnosti.

 JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
Umiestnite Smart detektor dymu na strop tak, ako je odporúčané v používateľskom 
návode.

 SAMOSTATNÝ PRODUKT
Smart detektor dymu je samostatný produkt. Nie je nutné ho párovať so žiadnym hubom, 
aby fungoval správne.

 CERTIFIKOVANÝ V NAJVYŠŠOM ŠTANDARDE
Smart detektor dymu je vyrobený v najvyššej kvalite a certifikovaný v súlade s najvyššími 
technickými štandardami: CE, NF, Q-Label a LPCB.

 POPLACH V REÁLNOM ČASE
Poplach Smart detektoru dymu má 85 dB a posiela notifikácie v reálnom čase na zákazníkov 
smartfón, ak je zaznamenaný dym.

 10-ROČNÁ VÝDRŽ BATÉRIE*
Batérie v Smart detektore dymu vydržia celú jeho životnosť. Vaši zákazníci budú mať pokoj 
celé desaťročie.

 STÍŠENIE POPLACHU SMARTFÓNOM
Poplach na Smart detektore dymu môže byť vypnutý buď zo smartfónu, alebo priamo na 
zariadení.

 PRIEBEŽNÉ SAMOKONTROLY
Smart detektor dymu robí kontroly detektorov, batérie a Wi-Fi signálu automaticky.

Výhody pre vás

Benefity pre vašich zákazníkov

*Životnosť pri typickom používaní. Životnosť batérie sa môže líšiť v závislosti od používania Smart detektora dymu. 
Pre viac informácií, prosím, navštívte https://netatmo.com/usage/nsd



POŽIADAVKY
Vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie na internet. 
Minimálna rýchlosť pripojenia upload/download je 25 Kb/s. 
Verejné siete Wi-Fi nie sú podporované.

Veľmi 
odporúčané

Maximálna 
ochrana

Neodporúčané

Kde umiestniť Netatmo Smart detektor dymu?
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1 Smart detektor dymu
1 podložka
2 skrutky a 2 hmoždinky
1 návod

Obsah balenia
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Špecifikácie

ROZMERY 
Diameter: 115 mm
Depth: 44 mm

NAPÁJANIE 
batéria so životnosťou 10 rokov*

POŽIADAVKY 
Vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie na internet. 
Minimálna rýchlosť pripojenia upload/download je 
25 Kb/s. Verejné siete Wi-Fi nie sú podporované.
Poznámka: Smart detektor dymu bude detegovať dym 
a spustí poplach aj pri vypadnutej Wi-Fi, no nebude 
posielať notifikáciu na smartfón.

ŠPECIFIKÁCIE PRIPOJENIA 
Bezdrôtové: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz),  
Open/WEP/WPA/WPA2-personal 
Bluetooth Low Energy (BLE)

APLIKÁCIA 
Žiadne dodatočné poplatky. Aplikácia dostupná na App 
Store a Google Play. Dostupná z viacerých zariadení.

PODPORA WEB PREHLIADAČOV 
Webová aplikácia dostupná pre dve posledné verzie 
Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.

*Životnosť pri typickom používaní. Životnosť batérie sa môže líšiť v závislosti od používania Smart detektora dymu. 
Pre viac informácií, prosím, navštívte https://netatmo.com/usage/nsd
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Staňte sa Netatmo Profesionálom 
zdarma na stránke

pro.netatmo.com


