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EN Quick installation guide I Starter Pack for collective or district heating 

PL Podręcznik szybkiego montażu | Pakiet Startowy dla układów ogrzewania zbiorczego lub lokalnego  

Kamil Kiersnowski




 

EN You can watch an installation tutorial video online at 
the following address: 

PL Mogą Państwo obejrzeć filmik instruktażowy pod 
następującym adresem www: 

https://starterpack.netatmo.com 

https://starterpack.netatmo.com/


EN Read these instructions carefully before starting the installation. 
The Starter Pack is for indoor use only and must be protected from 
damp and dust as well as solar radiation. 



PL Przed rozpoczęciem montażu, należy uważnie przeczytać poniższe 
polecenia. 
Pakiet Startowy przeznaczony jest jedynie do stosowania wewnątrz i 
musi być chroniony przed wilgocią, kurzem oraz promieniami 
słonecznymi. 



EN This Starter Pack is exclusively for district or collective heating. 
If your heating installation includes an individual heating system (such 
as a boiler) connected to a Netatmo Thermostat, buy the Additional 
Smart Radiator Valves directly. 
If you already own a central thermostat, first buy a Netatmo Smart 
Thermostat then Additional Smart Radiator Valves. 
For more information, please visit: 

https://www.netatmo.com 

https://www.netatmo.com/


PL Niniejszy Pakiet Startowy przeznaczony jest jedynie do układów 
ogrzewania zbiorczego lub lokalnego. Jeśli Państwa układ grzewczy 
obejmuje indywidualny system ogrzewania (taki, jak bojler) 
podłączony do Termostatu Netatmo, należy zakupić Dodatkowe 
Inteligentne Zawory Grzejnikowe bezpośrednio. 
Jeśli posiadają Państwo już termostat centralny, należy wpierw 
zakupić Inteligentny Termostat Netatmo, a następnie Dodatkowe 
Inteligentne Zawory Grzejnikowe. 
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 

https://www.netatmo.com 

https://www.netatmo.com/


W pudełku 

1. Dwa Inteligentne Zawory Grzejnikowe 2. Jeden Przekaźnik 

3. Dwa zestawy 2 baterii AA 4. Wtyczka 

5. Dwa zestawy kolorowych naklejek 6. Dwa zestawy adapterów 
grzejnikowych i akcesoriów 



EN In the box: 
1. Two Smart Radiator Valves 
2. One Relay 
3. Two sets of 2 AA batteries 

4. Power plug 
5. Two sets of colour adhesives 
6. Two sets of radiator adaptors 

and accessories 

PL W pudełku: 
1. Dwa Inteligentne Zawory 

Grzejnikowe 
2. Jeden Przekaźnik 
3. Dwa zestawy 2 baterii AA 

4. Wtyczka zasilania 
5. Dwa zestawy kolorowych 

naklejek 
6. Dwa zestawy adapterów 

grzejnikowych i akcesoriów 



Kompatybilność 

EN Compatibility 
There are two types of radiator valves: manual valves (1), and 
thermostatic valves (2). 
Thermostatic valves (usually with numbered graduation marks from 1 
to 5) can be easily replaced with the Netatmo Valve. 
Note: If your installation also includes manual valves you can leave 
them as they are or call a professional to replace them. 



PL 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 

App Store 
POBIERZ Z 

Google Play 



EN Before inserting the batteries into your Valves, download the mobile 
application Energy Netatmo. 
To find out how to remotely control your Valves from your 
smartphone or tablet, go to: 

PL 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 

https://valve.netatmo.com/


Przekaźnik 



EN Relay 
1. Connect the power plug to the Relay. 
2. Plug the Relay in a central location in your home to ensure 

connection to all Valves. 
3. The light on the Relay blinks. 

PL Jeden Przekaźnik 
1. Podłączyć wtyczkę do Przekaźnika. 
2. Podłączyć Przekaźnik w centralnym miejscu domu, aby 

zapewnić łączność ze wszystkimi Zaworami. 
3. Światło na Przekaźniku miga. 



Baterie 



EN Follow the steps below, only when required in the application 
1. Open the front panel of the Valve using a small anti-clockwise rotation. 
2. Open the metal battery cover. 
3. Insert the batteries ensuring the positive and negative ends correspond. 
4. Close the metal battery cover and replace the front panel. 

PL 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 



EN Customisation 
You can customise each Valve using one of the colour adhesives provided. 

PL Personalizacja 
Mogą Państwo spersonalizować każdy Zawór, stosując jedną z dostępnym 
kolorowych naklejek. 



Montaż 



EN Removing the old valve 
Rotate the valve counter-clockwise to remove it from the radiator (1). 
Unscrew the securing ring (2) and remove the valve. 

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



Adaptery Grzejnikowe 

Danfoss RA Danfoss RAVL 

M30 x 1,5 M30 x 1 

M28 x 1,5 Giacomini (GI) 



EN Use the adaptor selection guide provided to choose the adaptor that fits 
onto your radiator valve body. For more help, you can use our online 
compatibility tool at: 

PL 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 

https://check.netatmo.com/


Montaż zaworu 



EN Valve installation 
Fit the suitable adaptor (1) onto the valve body. Then, screw the Netatmo 
Valve onto the adaptor (2) while turning it to ensure the display faces the right 
direction. 

PL 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 

«klik» 

«klik» 



EN The display shows the room temperature (1). To increase/ decrease 
the temperature setpoint on the Valve, twist the cylinder 
clockwise/anticlockwise. The manual setpoint is temporarily displayed 
on a black background (2). 

PL 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 



EN Installation advice 
Do not block air ventilation next to the Valve (curtain, radiator cover...) Do 
not cover. 

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



Technical specification 

ENGLISH 

SIZE 
Valve: 58 mm (diameter), 80 mm (L) 
Relay: 83 x 83 x 24 mm 
 
WEIGHT 
Valve: 186 g (including batteries) 
Relay: 110 g (excluding the power plug) 
DESIGN 
Designed by Starck 
 
SENSORS AND MEASUREMENTS 
Temperature (measurement): 
Range: 0°C to 50°C  
Accuracy: +/- 0.5°C 
 
Temperature (setpoint): 
Range: 5°C to 30°C  
Increment: 0.5°C 
 
Motor: 
Linear motion: 8 mm max  
Noise level: < 35 dBA  
Spring force: 80 N max 
 
E-PAPER DISPLAY 
Energy efficient, longer battery life and optimal 
readability. 

FREE APP, LIFETIME SUPPORT 
No subscription fee. App available on the App Store and 
on Google Play. Free access to your online personal 
dashboard. Accessible from multiple devices. 
 
WIRELESS SPECIFICATIONS 
802.11 b/g/n compatible (2.400-2.496 GHz @ 100mW). 
Supported security: Open/WEP/WPA/ WPA2- personal 
(TKIP and AES). 
Wireless connection between Valves and Relay: 
long-range radio (868.9-869.1 , 869.7-869.9 MHz 
@16mW). 
 
POWER AND BATTERIES ( PER VALVE) 
Two 1.5V AA batteries. 
Two year-battery life. 
 
SETUP AND COMPATIBILITY ( PER VALVE) 
6 radiator adaptors suitable for use with the following 
valve bodies: M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5, Danfoss 
RAVL, Danfoss RA, Giacomini.  



HOMEKIT 
Controlling this HomeKit-enabled accessory 
automatically and away from home requires an Apple 
TV with tvOS 10 or later or an iPad with iOS 10 or later 
set up as a home hub. Communication between iPhone, 
iPad, or iPod touch and the HomeKit-enabled Relay is 
secured by HomeKit technology. 

Any changes or modifications to this unit not expressly 
approved by the party responsible for compliance could 
void the user's authority to operate the equipment. 
Relay insulation: class II devices. 
This device is not intended for use by persons (including 
children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, 
unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety. Children should be 
supervised to ensure that they do not play with the 
appliance. 
 
LEGAL NOTICE 
Use of the Works with Apple HomeKit logo means that 
an electronic accesory has been designed to connect 
specifically to iPod, iPhone or iPad, respectively, and 
has been certified by the developer to meet Apple 
performance standards. Apple is not responsible for the 
operation of this device or its compliance with safety 
and regulatory standards. 
Please note that the use of this accessory with iPod, 
iPhone, or iPad may affect wireless performance. 

SAFETY WARNINGS 
This device must be installed according to the 
applicable norms. Use only with supplied power plug 
adaptor. This device is for indoor use only. Before 
inserting the batteries, check that the contacts in the 
device and on the batteries are clean, is necessary 
clean them. Note the polarity (+/-) when inserting the 
batteries. Do not throw the batteries into a fire, 
short-circuit them or dismantle them. Keep children 
away from batteries. Seek medical attention 
immediately if a battery is swallowed. Do not attempt to 
repair the device yourself; customer service is available.  



















Specyfikacja techniczna 

POLSKI 

ROZMIAR 
Zawór: 58 mm (średnica), 80 mm (Dł.) 
Przekaźnik: 83 x 83 x 24 mm 
 
WAGA 
Zawór: 186 g (w tym baterie) 
Przekaźnik: 110 g (bez wtyczki) 
 
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 
Kompatybilne z 802.11 b/g/n (2,400-2,496 GHz @ 
100mW). 
Wspieranie zabezpieczenia: Open/WEP/WPA/ WPA2- 
personal (TKIP i AES). 
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. 



HOMEKIT 
Zdalne i automatyczne sterowanie akcesoriami 
zgodnymi z HomeKit wymaga Apple TV z tvOS 10 lub 
nowszym lub iPada z iOS 10 lub nowszych, 
ustawionych jako centrum domowe. Komunikacja 
między iPhone, iPad lub iPod touch a Przekaźnikiem 
zgodnym z HomeKit gwarantowana jest przez 
technologię HomeKit. 

Izolacja przekaźnika: urządzenia klasy II. 
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. 
 
INFORMACJE PRAWNE 
Stosowanie Urządzeń z logo Apple HomeKit oznacza, że 
urządzenie elektroniczne zostało zaprojektowane dla 
łączności konkretnie z iPodem, iPhonem lub iPad i zostało 
certyfikowane przez dewelopera, aby spełniało normy 
Apple w kwestii wydajności. Apple nie odpowiada za 
działanie niniejszego urządzenia ani jego zgodność z 
normami bezpieczeństwa oraz przepisami.  
Prosimy pamiętać, że stosowanie tego urządzenia z 
iPodem, iPhonem lub iPadem może wpływać na 
wydajność sieci bezprzewodowej. 

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. 



Deklaracja zgodności UE 

English - Hereby, Netatmo declares that this NRV01/TPG01 is in compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 2014/53/UE and ROHS 2011/65/EC. 
The original EU declaration of conformity may be found at http://www.netatmo.com/declaration/nvp. 

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/nvp. 

http://www.netatmo.com/declaration/nvp
http://www.netatmo.com/declaration/nvp


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

Boulogne-Billancourt, 12.06.2017  
Dyrektor Generalny 
Frédéric POTTER 



 

NETATMO 

http://support.netatmo.com 

EN HomeKit setup code 

PL Kod do ustawień HomeKit 

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-NVP-V4 

http://support.netatmo.com/

	NETATMO
	OD
	W pudełku
	Kompatybilność
	Aplikacja
	Adaptery Grzejnikowe
	Test
	Technical specification
	SIZE
	WEIGHT
	DESIGN
	SENSORS AND MEASUREMENTS
	E-PAPER DISPLAY
	FREE APP, LIFETIME SUPPORT
	WIRELESS SPECIFICATIONS
	POWER AND BATTERIES ( PER VALVE)
	SETUP AND COMPATIBILITY ( PER VALVE)
	HOMEKIT
	LEGAL NOTICE
	SAFETY WARNINGS

	Specyfikacja techniczna
	ROZMIAR
	WAGA
	PROJEKT
	CZUJNIKI I POMIARY
	EKRAN TYPU E-PAPER
	DARMOWA APLIKACJA, WIECZYSTA GWARANCJA
	SPECYFIKACJA POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO
	ZASILANIE I BATERIE (NA ZAWÓR)
	USTAWIENIA I KOMPATYBILNOŚĆ (NA ZAWÓR)
	HOMEKIT
	INFORMACJE PRAWNE
	UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

	Deklaracja zgodności UE
	NETATMO


