


Ο “έξυπνος” θερμοστάτης σχεδιάστηκε σε 
συνεργασία με τη Netatmo και αποτελεί 
μέρος του προγράμματος Eliot by Legrand, 
αφιερωμένο στο IoT και τα συνδεδεμένα 
προϊόντα
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Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν στα
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Hey Google
works with

Η εφαρμογή Home+Control διατίθεται δωρεάν στα

Home + Control

Αρ. καταλ. “Έξυπνος” θερμοστάτης Smarther with Netatmo

Ο “έξυπνος” θερμοστάτης με τεχνολογία Wi-Fi, μαζί με 
την ειδική εφαρμογή Home + Control, σας επιτρέπει 
να ρυθμίζετε και να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία 
στο σπίτι σας με ακρίβεια. Για την εφαρμογή Home + 
Control απαιτείται η τελευταία έκδοση για iPhone, iPad, 
iPod και για Android έκδοση 5.0 ή μεταγενέστερη. Ο 
προγραμματισμός γίνεται εύκολα και απλά με τη χρήση 
της εφαρμογής.
Διαθέτει επιφάνεια αφής όπου εμφανίζεται η θερμοκρασία 
και το επίπεδο υγρασίας του χώρου και απ’ όπου μπορεί να 
ρυθμιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία και να ενεργοποιηθεί 
η λειτουργία Boost: ενεργοποίηση της θέρμανσης ή 
της ψύξης για ένα χρονικό διάστημα (30, 60 ή 90 λεπτά) 
ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του χώρου ή το 
επιλεγμένο πρόγραμμα. 
Μέσω της εφαρμογής διατίθενται οι δυνατότητες:
- λειτουργία Away αν πρόκειται να λείψετε από το σπίτι για 
σύντομο χρονικό διάστημα (θερμοκρασία 120 C για λειτουργία 
θέρμανσης ή εντελώς κλειστός για λειτουργία ψύξης) 
ανεξάρτητα από το επιλεγμένο πρόγραμμα
- λειτουργία Frost-guard αν πρόκειται να λείψετε από το 
σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα το χειμώνα (θερμοκρασία 
ασφαλείας 70 C), ανεξάρτητα από το επιλεγμένο πρόγραμμα 
- εμφάνιση στην οθόνη της θερμοκρασίας του χώρου  
και του χρόνου λειτουργίας του συστήματος  
θέρμανσης / ψύξης
Συμβατός με κάθε σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας 
(θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός) που λειτουργεί 
με εντολή ON/OFF όπως, π.χ. τοπική ηλεκτροβάνα σε 
εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης.
Συμβατός με τις Πρόσθετες Smart Βαλβίδες Καλοριφέρ 
Netatmo
Μπορεί να ελεγχθεί με τους φωνητικούς βοηθούς Google 
Assistant, Siri και Alexa (προς το παρόν οι φωνητικοί βοηθοί 
λειτουργούν μόνο στην αγγλική γλώσσα)

Τοποθέτηση χωνευτή
Τοποθετείται σε κουτί διακόπτη ελάχιστου βάθους 40 mm
Συνιστώμενα κουτιά τοίχου: αρ. καταλ. 0 801 41/51, 503Ε
Συνιστώμενα κουτιά γυψοσανίδας: αρ. καταλ. 0 800 41/51, 
PB502N, PB503N
1 έξοδος, σύνδεση με 2 καλώδια στα 230 VA 

0 490 38 Χρώμα λευκό
0 490 39 Χρώμα μαύρο

Τοποθέτηση επίτοιχη
2 έξοδοι, σύνδεση με 2 καλώδια στα 230 VA 

0 490 40 Χρώμα λευκό




