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Sobre a Netatmo
A Netatmo desenvolve produtos inteligentes 
para tornar as casas:

• Mais seguras

• Mais confortáveis

• Com maior eficiência energética

A Netatmo está comprometida em projetar 
produtos que sejam:

• Bonitos

• Inteligentes

• Úteis



100 % INCLUÍDO

100% SEGURO

100% EVOLUTIVO

ATUALIZAÇÕES E RECURSOS SÃO ADICIONADOS
GRATUITAMENTE E REGULARMENTE

DADOS PROTEGIDOS E PRIVACIDADE RESPEITADA

SEM TAXAS DE ASSINATURA SEM CUSTOS ADICIONAIS

Nossos produtos, 
nossos compromissos



Netatmo PRO

EXTENSÃO DE GARANTIA GRATUITA PARA
AS REFERÊNCIAS NETATMO PRO

GARANTIA DE 4 ANOS

MAIS ACESSÓRIOS ADAPTADOS A CADA 
PRODUTO PARA MAIOR COMPATIBILIDADE

EMBALAGEM PRO



Segurança

Soluções de segurança para o 

interior e exterior da casa

Aquecimento

Soluções Netatmo para o 

aquecimento que permitem 

economizar energia



OFERTA DE SEGURANÇA NETATMO
Proteja a sua casa e evite assaltos com 
uma solução de segurança completa





Oferta de segurança inteligente

Campainha inteligente 

com vídeo
Detetor de fumoSensores inteligentes 

para portas e janelas
Sirene interior inteligenteCâmara interna 

inteligente 

Câmara exterior 

inteligente 





Câmara exterior
Inteligente
Seja alertado em tempo real e tome medidas se um intruso 

invadir a sua propriedade

Notificações imediatas no smartphone 
em caso de intrusão.

Sistema de iluminação 
inteligente integrado para ainda 
mais eficiência.

Utilize sem qualquer assinatura e 
atualizações gratuitas.

A função “Alert-Zones” permite 
receber apenas os alertas úteis.



Impeça os intrusos com um alarme 
sonoro de 105 dB.

Câmara exterior
Inteligente com sirene

Notificações imediatas no smartphone 
em caso de intrusão.

Sistema de iluminação 
inteligente integrado para ainda 
mais eficiência.

Utilize sem qualquer assinatura e 
atualizações gratuitas.

A função “Alert-Zones” permite 
receber apenas os alertas úteis.



200 mm

50 mm

110 mm

Visão noturna IV

Projetor Led variável 12 W

Deteção longo alcance de 20m

Full HD 1080p

Zoom digital x8

Câmara exterior inteligente

Alimentação 110  – 240V

https://youtu.be/XwHecRGtIn0



A câmara externa inteligente, para uma melhor segurança
A sua casa nunca esteve tão bem protegida

ü Distingue pessoas, carros e animais

ü Chega de alarmes falsos: zonas de alerta

ü Proteção dia e noite: projetor inteligente

ü Sem taxas mensais

ü À prova de intempéries: proteção HZO

ü Proteção e segurança total dos dados

ü Campo de visão 100 °

ü Instalação recomendada 2,5 a 4 m altura

Câmara exterior inteligente



A app para a segurança

App & compatibilidade

Características da App:

• Transmissão em direto

• Acesso aos vídeos

• Descarregar os vídeos

• Vídeo de 24 horas em “Time-Lapse”

• Configurações das notificações (ativar / 
desativar gravação e notificações para 
eventos específicos)

• Configurações do projetor Led (defina 
quando quer que ligue / altere a 
intensidade da luz)

• Ligar manualmente o projetor Led

A aplicação Netatmo Security é 
compatível com :

Security
Configuração



- Linha do tempo: veja o que aconteceu. Os eventos são marcados 
(pessoas, carros, animais, movimento)

- Zonas de Alertas
- Ajuste as configurações de alerta e gravação para a casa
- Controle do projetor: On/Off e modo automático
- Avançado: convidar pessoas, ligar / desligar monitorização, 

armazenamento em nuvem, timelapse...

App compatibility:

Modo de demostração Security

A app para a segurança



- Mostra-me a entrada da garagem.

- Liga a luz da garagem.

- Diminui a luz 30%

Assistentes de voz
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Fornecido com:

1 câmara externa inteligente

1 cartão microSD (já inserido na câmara)

1 base de fixação

1 chave Allen

Parafusos e buchas

1 capa protetora

1 guia do utilizador

1 cartão de código QR

Unboxing



20

• Materiais: alumínio anodizado (dissipador de calor) e plástico e vidro de 
alta resistência (com proteção uv).

• Projetor: 10 led branco 4000k 1100lm (variável). 8 led IV 835 nm

• Microfone e cartão microSD na tampa inferior

• À prova de intempéries: proteção HZO (chuva forte, neve, granizo, vento, 
areia, poeira) todas as peças eletrónicas estão protegidas por uma camada 
hidrofóbica. O cartão SD é protegido com um gel dielétrico.

• Instalação na parede: inclinação 45 ° para cada lado 90 ° e para baixo ou 
para cima 20 °.

• Instalação recomendada 2,5 a 4 m altura

• Designer: Alexandre Moronnoz

Design e materiais
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• Alimentação: 110-240V 50-60Hz
Pode ser instalada substituindo uma luminária externa.

• Consumo: 
5W com luz do dia
15-17W quando está escuro (IV branco claro)

• Conetividade (Wi-Fi):
WiFi 2.4 GHz
Bluetooth para a configuração

Alimentação e conetividade
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Armazenamento local e Cloud Netatmo

• Todos os vídeos gravados no cartão microSD local.

• O cartão SD está sempre cheio. Os vídeos mais antigos são excluídos 
automaticamente para liberar memória para novos vídeos.

• Nenhum vídeo é enviado para a cloud Netatmo.

• O Netatmo Cloud armazena a conta do utilizador e as configurações iniciais.

É gerado um snapshot de cada evento e gravado na câmara. Também é enviado para a 
cloud Netatmo. Isso permite que a aplicação exiba um snapshot do evento, mesmo se a 
rede não estiver a funcionar.



23

Dropbox: vincule a sua conta pessoal à câmara.

• Os vídeos são enviados assim que são gravados.

• Escolha a resolução do vídeo.

• Escolha quais vídeos são enviados (pessoas, carros, animais).

FTP: vincule um servidor pessoal (local ou remoto) à sua câmara.

• Todos os vídeos são enviados depois de serem gravados.

• Escolha a resolução do vídeo.

Armazenamento de dados
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Proteção de dados

Segurança desde o projeto:

• Os dados na câmara são criptografados “end to end”

• VPN para proteger a conexão entre a aplicação e a câmara.

• Os utilizadores são notificados quando alguém entra na página inicial 
e existe novos logins nas suas contas.

As configurações de privacidade dos utilizadores são personalizáveis para que 
sejam registradas apenas a informação pretendida.
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O que acontece em caso de falha do Wi-Fi e falha de 
energia?

Falha de Wi-Fi: a câmara continua a gravar, mas não será notificado. 
Se detetar um intruso ela vai gravar.

Falha de energia: A câmara interrompe a gravação e vai receber uma 
notificação na aplicação a informar que a câmara foi desconectada.

FAQ
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O projetor acende facilmente?

Sim, sempre que os sensores detetem um movimento. 
Também pode ligar / desligar manualmente através da aplicação.

FAQ
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Qual é a diferença entre as duas câmaras externas 
inteligentes?

Ambas as câmaras possuem exatamente as mesmas funcionalidades, 
exceto que uma está equipada com uma sirene de 105 dB. Quando a 

câmara deteta um intruso, recebe um alerta no seu smartphone e 
pode acionar a sirene integrada na câmara a partir da sua aplicação.

FAQ





A câmara interior de inteligente, 
distingue entre estranhos, familiares e animais de estimação

Reconhecimento facial e deteção de animais 

de estimação

Notificações inteligentes e imediatas

Proteja a sua privacidade

Visão noturna

Sem taxas mensais

Proteção e segurança total de dados

Campo de visão 130°

Câmara interior inteligente



155 mm

45 mm

45 mm

Wireless: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz)

Porta ethernet RJ-45: 10/100 Mbits

Resolução: 1920x108

Sensor vídeo: 4MP

Câmara interior inteligente



App & compatibilidade

Características da App: 

• Transmissão ao vivo

• Acesso aos vídeos

• Descarregar os vídeos

• Configurações das notificações (ativar / 
desativar gravação e notificações para 
eventos específicos)

• Uso de vários dispositivos para 
compartilhamento com familiares
• Até 32 perfis

ibilidade

ificações (ativar / 
ficações para 

vos para 
miliares

A app para a segurança

A aplicação Netatmo Security é 
compatível com :

Configuração



O utilizadores podem vincular as câmaras Netatmo ao monitor 

videoporteiro Classe 100X/300X.

A transmissão ao vivo das câmaras está disponível na App Door Entry

Atender chamadas Aceder câmaras 
exteriores 

Verificar quem 
chegou acasa

Compatibilidade com videoporteiros conectados



Fornecido com:

- 1 Câmara inteligente interior

- 1 Transformador

- 1 Cartão microSD (já inserido no produto)

- 1 Guia de instalação

Unboxing
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Características e materiais

• Alumínio anodizado e plástico de alta qualidade.

• O alumínio funciona como dissipador de calor. Pode ficar 
quente, mas é normal e seguro.

• LED IV (para visão noturna) escondido atrás do plástico 
preto: 835 nm

• Microfone e LED RGB.

• Cartão MicroSD, porta microUSB e porta Ethernet na parte 
traseira

• Designer: Alexandre Moronnoz
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Armazenamento local e cloud Netatmo

• Todos os vídeos gravados no cartão microSD local.

• O cartão SD está sempre cheio. Os vídeos mais antigos são excluídos 
automaticamente para liberar memória para novos vídeos.

• Nenhum vídeo é enviado para a cloud Netatmo.

• O Netatmo Cloud armazena a conta do utilizador e as configurações iniciais.

É gerado um snapshot de cada evento e gravado na câmara. Também é enviado para a 
cloud Netatmo. Isso permite que a aplicação exiba um snapshot do evento, mesmo se a 
rede não estiver a funcionar.
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Dropbox: vincule a sua conta pessoal à câmara.

• Os vídeos são enviados assim que são gravados.

• Escolha a resolução do vídeo.

• Escolha quais vídeos são enviados (pessoas, carros, animais).

FTP: vincule um servidor pessoal (local ou remoto) à sua câmara.

• Todos os vídeos são enviados depois de serem gravados.

• Escolha a resolução do vídeo.

HomeKit Secure Video

• Os vídeos são guardados na conta iCloud ( histórico de 10 dias)

Armazenamento de dados
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Proteção de dados

Segurança desde o projeto:

• Os dados na câmara são criptografados “end to end”.

• VPN para proteger a conexão entre a aplicação e a câmara.

• Os utilizadores são notificados quando alguém entra na página inicial 
e existe novos logins nas suas contas.

As configurações de privacidade dos utilizadores são personalizáveis para que 
sejam registradas apenas a informação pretendida.
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Como funciona a interoperabilidade?

Exemplo de cenário com Valena Life With Netatmo & Câmaras 
interior através do IFTTT e HomeKit: acende a luz da casa quando 

alguém for detetado no jardim.

Se a Câmara Interior instalada na cozinha não detetar nenhum 
movimento durante 5 minutos, ela desliga automaticamente a luz da 

cozinha e da sala.

FAQ



39

O que acontece se alguém roubar a câmara?

Recebe uma notificação informando que sua câmara interior 
inteligente foi desligada.

Se a sua câmara estiver conectada a uma conta Dropbox ou ligação 
FTP ou HomeKit Secutity Video pode então verificar se alguém foi 

visto antes da desconexão da câmara.
Quanto aos dados e vídeos, ninguém pode ter acesso a eles sem ter 

os dados da sua conta de utilizador Netatmo.

FAQ





Sirene inteligente interior

Principais recursos

Sirene Inteligente Interior
Impeça intrusos e proteja a sua casa contra invasões

ü ALARME AUTOMÁTICO 110 DB QUANDO UM 
INTRUSO É DETETADO

ü LIGA E DESLIGA O SISTEMA DE ALARME 
AUTOMATICAMENTE

ü INSTALA-SE EM POUCOS MINUTOS

Ace

Accessory

Acessório para 

Câmara Interior 

Inteligente



130 mm

35 mm

Sirene inteligente interior



Acessórios para Câmara Interior Inteligente
A sirene interna inteligente e a câmara unem-se para manter sua casa ainda mais segura

O alarme é armado e desarmado automaticamente

Fácil de configurar

Um sistema de alarme inteligente completo

Ruídos pré-gravados fazem parecer que há alguém em 

casa por 30 segundos

Sirene inteligente interior



A App Netatmo Security é 
compatível com:

Características da App:

• Alertas

• Personalização de “triggers”

• Alarme on-demand

• Efeitos de sons

• Estado da bateria

App & compatibilidade

A App N
compatíggers”

tibilidade

A app para a segurança



Placa para 
instalação

2 parafusos 
& 2 buchas

Guia de 
utilização

Sirene Interior Inteligente
(4 pilhas AA já inseridas)

Unboxing



NETATMO

BLE

Wi-Fi / Ethernet

BLE:
- Baixo consumo
- Alcance limitado
- Forte ligação
- Não permite obstáculos

Conectividade (online)



A câmara interna inteligente sabe se pessoas conhecidas estão ou não em casa e 
conhece as configurações da sirene, portanto, não há necessidade de estar online 
para acionar a sirene.

NETATMO

Conectividade (offline)

Alimentação baterias 

ou opção de 

alimentação por cabo 

USB



A sirene interna inteligente pode reproduzir efeitos sonoros pré-carregados a partir da aplicação.
Duração: aproximadamente 30s para cada efeito sonoro
Volume: a ser configurado pelo usuário com um controle deslizante do aplicativo

Efeitos sonoros disponíveis:

Efeitos de som

Cão a ladrar

Bebé a chorar

Ruídos domésticos

Sinal sonoro





Sensores inteligentes para portas e janelas

Principais recursos

Sensores inteligentes para portas e janelas
Seja alertado antes mesmo de ocorrer uma intrusão

Indoor

Camera

Receber uma notificação no smartphone mesmo 

antes de ocorrer uma intrusão

Seja alertado se deixar uma janela aberta

Instale os sensores facilmente em qualquer porta ou 

janela

Acessório para 

Câmara Interior 

Inteligente



A App para a segurança

Características da App: 

• Alertas quando é detetado 
movimento ou vibração

• Deteção de aberto-fechado: 
verifique na aplicação se todas as 
portas e janelas estão fechadas

• Alertas quando permanece aberto 
por muito tempo

• Acione a sirene quando um sensor 
específico detetar movimento ou 
vibração

App & compatibilidade

A App Netatmo Security é 
compatível com:

ado 

ado: 
odas as 
adas

ece aberto 

um sensor 
nto ou 

ibilidade

A App
compa



1 acessório de 
abertura

Guia de utilziador

6 adesivos adicionais3 sensors para portas e janelas
(com 2 adesivos cada)

6 pilhas AAA 

Unboxing



3,04 cm

7,6 cm

1,58 cm

• IP67

• Alimentação: 2 baterias AAA

• Vida útil da bateria: até 1 ano

• Rádio de longo alcance entre o sensor e 
a câmara interna inteligente

• Funciona em todas as portas e janelas

• 12 sensores por câmara

Características

LED verde: Piscar: a 

procurar dispositivos

Fixo: conectar a um 

dispositivo.



NETATMO

RF

Wi-Fi / Ethernet

Conectividade

12 sensores por câmara



55

O que acontece se a internet não funcionar?

Quando não há internet, os sensores ainda detetam movimento, mas não 
recebe nenhuma notificação no seu smartphone. Assim que voltar a internet, a 

notificação será enviada.

FAQ
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Posso colocar meus sensores no exterior?

Os sensores são à prova de água (IP67) e podem ser colocados no exterior, 
desde que não estejam muito longe da câmara interna.

FAQ



Sistema de Alarme
Inteligente com Vídeo
Proteja a casa com uma solução de segurança completa,
capaz de impedir intrusões.

Proteção total para a casa:  
Câmara, Sirene e Sensores

Em caso de intrusão, uma 
notificação é enviada para o 
smartphone e o alarme dispara

Armazenamento de vídeo  e 
atualização grátis, sem 
assinaturas.

Receba uma notificação mesmo antes 
de ocorrer uma invasão com os 
sensores inteligentes de portas e 
janelas



Câmara interior 
inteligente

Sirene interior 
inteligente

Sensores para portas 
e janelas

Sistema de alarme com vídeo

RF BLE

100 metros 10 metros





Detetor de fumo netatmo
Seja alertado em caso de incêndio, onde quer que esteja

O alarme sonoro de 85 decibéis quando deteta fumo

Notificação no smartphone em tempo real

Bateria de 10 anos * dura a vida útil do seu 
detetor de fumo

Recurso de autoteste: alerta se surgir um 
problema

115 mm

44 mm



Características da App: 

• Notificação quando deteta fumo

• Alerta de bateria fraca

• Lembrete para teste de som

• Informações de autoteste:

• Verificação da bateria

• Verificação do sensor de fumo

• Verificação Wi-Fi

• Recurso silêncio

• Utilização de vários dispositivos para 
compartilhamento com familiares

A App para a segurança

App & compatibilidade

A App Netatmo Security é 
compatível com:



Suporte de 

instalação
Detetor de fumo 

inteligente

2 parafusos

& 2 buchas Guia de utilizador e 
código HomeKit

Unboxing



Baterias de lítio embutidas com uma vida útil de 10 anos 

Wi-Fi para alertas remotos

Bluetooth de baixa energia (BLE) para teste de som do alarme e 
compatibilidade HomeKit

Alarme 85 dB

Auto-teste automático (sensor de fumo, bateria, Wi-Fi)

LED integrado para informações de estado

Peça única de plástico durável

Certificações: CE e NF

Características



LEDs integrados:
• LED vermelho a piscar a cada 10 segundos = o detetor de fumo está a funcionar normalmente
• LED vermelho a piscar muito rápido = foi detetado fumo
• LED azul = acende quando o detetor de fumo é alimentado

Botão
• Toque curto = Silêncio
• Toque longo= Teste som

Alarme

Aberturas de deteção 
de fumo

Características



NETATMO
Cloud

Wi-Fi :
• Notificação quando fumo é detetado
• Testado uma vez por mês

Bluetooth Low Energy :
• Silêncio
• Teste som
• HomeKit

• Notificação quando fumo é 
detetado

• Lembrete de teste de som
• Alerta de bateria fraca
• Informação de auto teste 
• Linha do tempo de eventos

Conetividade



Como funciona um sensor de fumo fotoelétrico

Principais características
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Qual é a tecnologia para deteção de fumo?

Utiliza várias células fotoelétricas: deteta fumo através de leitura ótica.

FAQ
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Para que é necessário o Bluetooth?

1 / Para silenciar o detetor de fumo inteligente do seu smartphone
2 / Para realizar o teste de som remotamente de seu smartphone

3 / Para permitir interações entre o detetor de fumo inteligente e outros 
dispositivos HomeKit

FAQ
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Quantos detetores de fumo inteligentes posso conectar na 
aplicação?

Uma quantidade ilimitada.

FAQ





Campainha inteligente com vídeo

Principais recursos

Sempre em casa, onde você estiver
Veja e fale com o visitante, mesmo quando não estiver em casa

ü VEJA E FALE COM OS VISITANTES ONDE 
ESTIVER ATRAVÉS DO SMARTPHONE

ü ALERTAS RELEVANTES EM TEMPO REAL COM A 
DETEÇÃO INTELIGENTE E A FUNÇÃO DE ÁREAS 
DE ALERTA

ü FÁCIL DE INSTALAR SUBSTITUINDO SUA 
CAMPAINHA COM FIO ATUAL. 

ü Compatibilidade com 8-24 V e 230 V



Características
Conforto e segurança 

Qualidade de imagem de vídeo incrível

Fácil de instalar

Veja quem está à sua porta, 24 horas 

por dia

Totalmente à prova de intempéries: 

IP44 + proteção HZO

Transmissão em direto

Visão noturna

Campo de visão 140º

Campainha inteligente com vídeo



Funcionalidades da App:

• Chamadas vídeo

• Alerta de pessoas

• Definição de zonas de alerta

• Transmissão em direto

• Visualize e descarregue os vídeos 

• Personalize as notificações e a gravação de vídeo

A App para a segurança
App & compatibilidade

A App Netatmo Security é 
compatível com:



Unboxing
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Campainha Inteligente com Vídeo

Placa de acabamento

Placa de fixação

Parafuso de segurança e  ferramenta personalizada

Suporte inclinado a 25 °

Módulo carrilhão

Cartão de perfuração

Fusível 
adicional

Cartão HomeKit

Guia de utilizador

Conector

Parafusos de suporte

Parafusos e buchas para fixação
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Ligação clássica da campainha Ligação da campainha com campainha inteligente com 
vídeo

Campainha

Transformador Carrilhão CarrilhãoTransformador

Campainha Inteligente com Vídeo

Módulo para 
carrilhão

Instalação
conectado ao carrilhão através dos fios elétricos já existente.



Alimentação

77
Compatível com a maioria das instalações elétricas entre 8-24 V e 230 V

Diagrama clássico de campainha

Instale o módulo no carrilhão existente e 

de seguida substitua o botão da 

campainha existente pela campainha 

inteligente com vídeo.

A instalação termina com a configuração 

do produto na aplicação.
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Posso escolher não ser alertados quando for detetado 
uma pessoa?

Sim, pode desativar o algoritmo de deteção de pessoas se, 
por exemplo, quiser apenas ser alertado quando alguém tocar 
na porta. As notificações são altamente personalizáveis. Na 
aplicação, escolha as opções personalizadas de notificações.
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Qual a rapidez das notificações?

Quase instantaneamente, com cerca de um segundo de 
atraso.



80

E se alguém tentar desconectar ou roubar minha 
campainha inteligente com vídeo Netatmo?

O campainha inteligente Netatmo está equipada com um acelerômetro 
para detetar vibrações e movimentos. 

Pode informar se alguém tentar arrancar e notificá-lo imediatamente 
para que possa evitar.



Aplicação modo demonstração
1. Descarregar a App Netatmo Secutiry



Segurança

Soluções de segurança para o 

interior e exterior da casa

Aquecimento

Soluções Netatmo para o 

aquecimento que permitem 

economizar energia

Segurança

Soluções de segurança para o 

interior e exterior da casa

Aquecimento

Soluções Netatmo para o 

aquecimento que permitem 

economizar energiarg



OFERTA AQUECIMENTO NETATMO
Uma solução de aquecimento para cada casa





Soluções inteligentes para 

aquecimento
Conforto e economia de energia, todos os dias

Controle o aquecimento 
remotamente a partir de um 
smartphone.

Economize mais com a 
programação de 
aquecimento.

Rápido e fácil de instalar.Recurso Auto-Adapt: sempre a 
temperatura certa, 
independentemente do clima.



Uma solução de aquecimento para cada casa

Eu tenho uma caldeira individual Eu tenho aquecimento coletivo ou urbano

Pack para aquecimento urbano ou coletivoTermostato inteligente

Para controle de divisão por divisão, use válvulas 

termostáticas inteligentes adicionais para radiadores

Até 20 válvulas

es

Controle mais divisões com as válvulas termostáticas 

inteligentes adicionais para radiadores

Até 20 válvulas

áticass       

ou

Modulante 

OpenTherm

Clássico

ON/OFF



Aquecimento coletivo
1 edifício, 1 caldeira

Aquecimento urbano
1 urbanização, 1 caldeira

Aquecimento individual
1 casa, 1 caldeira

+ ++

Oferta aquecimento

ou





Fornecido com:

1 termostato

1 suporte movel + suporte de parede

1 relé 4A

1 adaptador de caldeira

1 adaptador de corrente

1 placa de montagem

4 adesivos coloridos

3 pilhas AAA

4 parafusos + 4 buchas

2 guias de instalação rápida

Unboxing



Comunicação entre os produtos

Instalação com fios

Exemplo com termostato com fios



Instalação sem fios

Exemplo com termostato sem fios





Instalação sem fios

Caldeira modulante OT

OTH-PRO – termóstato 
modulante (também 
funciona em modo On/Off)



OT1

Cablagem OpenTherm

Alimentação 230V

Não polarizado OpenTherm

OT2

Adaptador

OT1

OT2

1. Desligar a energia principal

2. Ligar os condutores OT 1 e 2 diretamente na caldeira (sigla OT)

3. Alimente o adaptador diretamente na caldeira

4. Ligue a energia principal

Instalação





A temperatura certa em todos as divisões da sua casa

Poupança de 
energia

Conforto 
individual por 
divisão

Controle o 
aquecimento onde 
quer que esteja

Deteção de 
janela aberta

Auto-adapt: Tem em 
consideração o 
isolamento da casa e a 
temperatura externa

Manual boost

Válvulas Termostáticas 
Inteligentes adicionais



Temperatura ideal em cada divisão

Aquecer apenas onde e quando
precisar com a temperatura
certa

Instale o termostato com válvulas

termostáticas inteligentes adicionais em

20 radiadores para definir a temperatura

divisão a divisão.

10 zonas com 2 válvulas por zona – total

20 vávulas

Acessório

Oferta aquecimento



Funções

Preço

Válvulas manuais

Válvulas termostáticas

Válvulas eletrónicas

Válvulas inteligentes

Diferentes tipos de válvulas



Fornecido com:

1 válvula termostática inteligente

10 adaptadores de radiador

(M30x1,5, M30x1,0, M28x1,5x,

Danfoss RAVL, Danfoss RA,

Giacomini, Vaillant, Petinarolli,

Danfoss RAV, padrão M28x1.0)

4 adesivos de cores

2 pilhas AA

1 guia de seleção de adaptadores

1 guia de instalação rápida

Unboxing

https://check.netatmo.com/



Economia de energia

Programe 
com base em 
seus hábitos

Controlo 
remoto

Agende seu 
retorno de férias

LiberdadeMelhor conforto

Antecipação de 
aquecimento:
Auto-Adapt
(termostato)

Temperatura 
divisão a 
divisão

Deteção de 
janela aberta

(válvulas)

93% dos consumidores sentem a 
economia em na conta do 
aquecimento a cada ano.

97% dos consumidores sentem um 
maior conforto com o termostato 

Netatmo.

A facilidade de controlar o 
aquecimento e o maior fator de 

recomendação (citado por 67% dos 
nossos clientes

Principais vantagens e recursos
Simplesmente economize energia sem comprometer seu conforto

Oferta aquecimento



Controle o aquecimento com a sua voz e crie cenários

" Alexa, diminua a 
temperatura do 
quarto em 3 ° C "

" Ok Google, defina o 
termostato para 20 
graus "

Conecte todos os seus 
dispositivos e crie 
cenários:  «If This Then
That»

Define a temperatura do quarto a 19 ° C, a temperatura do 
banheiro a 22 ° C, abra todas as estores e liga a luz do WC.

« Siri, ative meu cenário acordar»

Interperabilidade



Cronograma de aquecimento: economizar energia não requer esforço

Aqueça a casa até à temperatura certa e
apenas quando precisar.

Ele faz cinco perguntas sobre o seu dia a dia para

permitir que se ajuste ao seu estilo de vida. É

simples!

A programação também inclui opções de ausência

e proteção contra gelo para ajustar o aquecimento

se ficar ausente por períodos mais longos.

A App ENERGY

Modo Eco:

Aquecer até 16 °

Modo noite:

Aquecer até 17 °

Modo conforto:

Aquecer até 20 °



Aquecimento inteligente com controle remoto

Mantenha o controle do seu
sistema de aquecimento
inteligente Netatmo onde quer
que esteja!

A caminho de casa? Para uma receção calorosa, ligue

o aquecimento antes de chegar através da aplicação

Energy no seu smartphone, tablet ou computador.

Naturalmente, o termostato e as válvulas do radiador

também podem ser ajustados diretamente.

A App ENERGY



Aplicação modo demonstração
1. Descarregar a App Netatmo Energy



Informações e conselhos de consumo

Tudo o que precisa entender
sobre a utilização do
aquecimento e controlar o
consumo de energia.

Pode visualizar o histórico de dados, temperaturas

internas, programação de aquecimento, fases de

atividade da caldeira, no seu smartphone ou

computador.

E verifique o Relatório de economia de energia mensal

personalizado com base nas leituras do seu dispositivo

inteligente. Otimize totalmente a utilização da energia!

A App ENERGY



106

Posso controlar vários termostatos Netatmo na mesma 
aplicação?

Sim. Pode controlar quantos termostatos desejar com a 
mesma aplicação no smartphone ou tablet.



107

Qual é a alimentação do relé?

O relé é alimentado por 220V. Dependendo da sua 
configuração, o relé pode ser alimentado pela caldeira 

principal (para configuração do termostato sem fios) ou pode 
ser alimentado por qualquer tomada da sua casa (para 

configuração do termostato instalado na parede com fios).



108

O que é a função Auto-Adapt?

A função Auto-Adapt by Netatmo permite atingir a temperatura certa na hora certa.
Ele analisa continuamente o isolamento da casa. Após um período inicial de observação 

de 2 semanas, o termostato sabe o tempo necessário para aquecer a casa.
Ele leva em consideração a temperatura externa local, medida por nosso parceiro Meteo

Group ou pelo Módulo Externo para proprietários da estação meteorológica Netatmo.
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Qual é a distância máxima entre o termostato e o relé?

Até 100 metros. 



110

Posso ter vários programas semanais?

Sim, pode criar as programações semanais que desejar.



Resumo da oferta Netatmo

Câmaras exterior

Campainha inteligente c/vídeo

Detetor de fumo

rasras exteriorexteriorCâ

Sensores porta e 
janelas

Câmara interior Sirene interior

AQUECIMENTO SEGURANÇA

Termostato

Pack sist. Urb. e coletivos

Válvula termostática

Termostato Open Therm

4 referências 8 referências



Ecossistema Casa Conectada

C100X e C300X 

Conectados



Pontos de venda 

COMUNICAÇÃOCARTÕES 
PRODUTO

AMOSTRAS

DOCUMENTAÇÃO
EMBALAGEM




