
NETATMO 
 BY 

STARCK® 

dodatkowy inteligentny zawór grzejnikowy 

Podręcznik szybkiego montażu 



Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmiku instruktażowego pod adresem 
www: 

https://addvalve.netatmo.com

Przed rozpoczęciem montażu, należy uważnie przeczytać poniższe 
polecenia. Urządzenie przeznaczone jest jedynie do stosowania wewnątrz 
i musi być chronione przed wilgocią, kurzem oraz promieniami 
słonecznymi. 

https://addvalve.netatmo.com/


W pudełku 

1. Jeden Inteligentny Zawór Grzejnikowy 2. Jeden zestaw 2 baterii AA

3. Jeden zestaw kolorowych naklejek 4. Jeden zestaw adapterów 
grzejnikowych i akcesoriów



Kompatybilność 

Istnieją dwa rodzaje zaworów grzejnikowych: 
zawory ręczne (1) oraz zawory termostatyczne (2). 
Zawory termostatyczne (zazwyczaj z podziałkami od 1 do 5) można łatwo 
zastąpić Zaworem Netatmo. 
Uwaga: Jeśli Państwa układ zawiera również zawory ręczne, można je 
pozostawić lub wezwać profesjonalistę, aby je wymienił. 



Aplikacja 

Do pobrania w

AppStore
POBIERZ Z 

Google Play

Przed włożeniem baterii do zaworu, należy pobrać aplikację Energy Netatmo 
na urządzenia przenośne. 
Więcej informacji, jak zdalnie sterować Zaworami ze smartfonu lub tabletu, 
można uzyskać pod adresem: 

https://valve.netatmo.com



Baterie 
Postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami jedynie, gdy wymaga tego 
aplikacja 

1. Otworzyć panel przedni Zaworu, lekko przekręcając w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

2. Otworzyć metalową pokrywę baterii.
3. Włożyć baterię, upewniając się, że strony plus i minus są poprawne.
4. Zamknąć metalową pokrywę baterii i ponownie nałożyć panel przedni.



Personalizacja 

Mogą Państwo spersonalizować każdy Zawór, stosując jedną z dostępnych 
kolorowych naklejek. 



Montaż 
Zdejmowanie starego zaworu 
Obracać zawór przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć go z 
grzejnika (1). Odkręcić pierścień zabezpieczający (2) i zdjąć zawór.



Adaptery Grzejnikowe 

Stosując zapewniony przewodnik doboru adaptera, wybrać adapter, który 
pasuje do korpusu naszego zaworu grzejnikowego. Więcej pomocy można 
uzyskać stosując nasze internetowe narzędzie kompatybilności: 

https://check.netatmo.com



Montaż zaworu 

Montaż zaworu 
Dopasować odpowiedni adapter (1) do korpusu zaworu. Następnie, wkręcić 
Zawór Netatmo na adapter (2), a w trakcie dokręcania, upewnić się, że 
wyświetlacz ustawiony jest w dobrym kierunku. 



Test 

Wyświetlacz pokazuje temperaturę pokojową (1). W celu zwiększenia/
zmniejszenia nastawy temperatury na Zaworze, przekręcić pokrętło zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara/przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 
Ręczna nastawa zostanie przez chwilę wyświetlona na czarnym tle (2). 



Porady dotyczące montażu 

Porady dotyczące montażu 
Nie blokować wentylacji powietrza obok Zaworu (kurtyna, pokrywa grzejnika...) 
Nie zakrywać. 



Specyfikacja techniczna 

ROZMIAR 
Zawór: 58 mm (średnica), 80 mm (Dł.)  

WAGA 
Zawór: 186 g (w tym baterie)  

PROJEKT 
Zaprojektowane przez Starck 

CZUJNIKI I POMIARY 
Temperatura (pomiar): 
Zakres: 0°C do 50°C  
Dokładność: +/- 0,5°C 

Temperatura (nastawa): 
Zakres: 5°C do 30°C  
Przyrost: 0,5°C 

Silnik: 
Ruch liniowy: 8 mm maks.  
Poziom hałasu: < 35 dBA  
Siła sprężyny: 80 N maks. 

EKRAN TYPU E-PAPER 
Wydajny, z dłuższą żywotnością baterii i 
optymalną czytelnością. 

DARMOWA APLIKACJA, WIECZYSTA 
GWARANCJA 
Brak abonamentu. Aplikacja dostępna w App Store 
i Google Play. Bezpłatny dostęp internetowy do 
pulpitu nawigacyjnego. Dostępna z wielu urządzeń. 

SPECYFIKACJA POŁĄCZENIA 
BEZPRZEWODOWEGO 
Połączenie bezprzewodowe między Zaworami a 
Przekaźnikiem: fale radiowe o długim zakresie 
(868,9-869,1, 869,7-869,9 MHz @16mW). 

ZASILANIE I BATERIE (NA ZAWÓR) 
Dwie baterie AA 1,5V 
Dwa lata żywotności baterii. 

USTAWIENIA I KOMPATYBILNOŚĆ (NA 
ZAWÓR) 
6 adapterów grzejnikowych, do stosowania z 
następującymi korpusami zaworów: M30x1,5, 
M30x1,0, M28x1,5, Danfoss RAVL, Danfoss RA, 
Giacomini. 

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
Urządzenie musi być zamontowane zgodnie z 
obowiązującymi normami. Należy stosować 
jedynie z przejściówką do wtyczki zasilania.  
Urządzenie nadaje się do stosowania jedynie 
wewnątrz. Przed włożeniem baterii, sprawdzić 
czy styki urządzenia i baterii są czyste i, w razie 
potrzeby, wyczyścić. Wkładając baterie należy 
zwrócić uwagę na ich biegunowość (+/-). Nie 
wolno wrzucać baterii do ognia, doprowadzać do 
ich zwarcia ani ich rozbierać. Trzymać dzieci z 
dala od baterii. Po połknięciu baterii, natychmiast 
zasięgnąć pomocy medycznej. Nie próbować 
samemu naprawiać baterii; dostępna jest obsługa 
klienta. Wszelkie zmiany lub modyfikacje 
niniejszej jednostki, na które nie wyraziła zgody 
strona odpowiedzialna za zgodność, mogą 
unieważnić upoważnienie użytkownika do obsługi 
wyposażenia. 

Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania 
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, ruchowych lub 
umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli 
nie działają pod nadzorem lub zgodnie z 
instrukcjami dotyczącymi stosowania urządzenia, 
ze strony osoby odpowiedzialnej za ich 
bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować, aby nie 
bawiły się urządzeniem. 



Boulogne-Billancourt, 12.06.2017 
Dyrektor Generalny 
Frédéric POTTER 

Deklaracja Zgodności UE 

Polski - Firma Netatmo niniejszym oświadcza, że urządzenie NRV01 jest zgodne z 
podstawowymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 
2014/53/UE oraz ROHS 2011/65/KE. Pierwotny tekst deklaracji zgodności UE, 
można znaleźć pod adresem 
http://www.netatmo.com/declaration/nav. 

Netatmo SAS - 93, rue Nationale - 92100 Boulogne-Billancourt 

NETATMO 
http://support.netatmo.com

Prawa autorskie Netatmo © 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Powielanie i rozpowszechnianie jest zabronione bez pisemnego upoważnienia ze strony 
Netatmo. Apple i logo Apple są znakami handlowymi Apple Inc, zarejestrowanymi w USA oraz 
innych państwach. App Store jest marką usługową Apple Inc, zarejestrowaną w USA i innych 
państwach. Google Play oraz logo Google Play są znakami handlowymi Google Inc. QSG-NAV-V4 
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