
NOUL 

TERMOSTAT 
CONECTAT



Design esențial, confort 
maxim, oriunde.

Termostatul BTicino conectat 
monitorizează și gestionează 

temperatura locuinței 
simplu și la timp. Mulțumită 
aplicației Home + Control și 
compatibilității cu asistenții 
vocali, permite o gestionare 

inteligentă a temperaturii din 
locuință.

Termostatul conectat BTicino, 
dezvoltat împreună cu Netatmo, face 
parte din programul Eliot by BTicino, 
dedicat obiectelor conectate
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Gestionare și 
monitorizare ușoară a 
instalației de încălzire

3 variante de culoare 
pentru versiunea cu 
montaj îngropat: 
alb, negru și nisip

CONFORT ȘI 
ECONOMII 

DESIGN

Funcție Boost pentru un 
confort maxim

2 versiuni: montaj 
îngropat și aparent

Compatibilitate cu capetele 
termostatate inteligente 
Netatmo pentru configurarea 
temperaturii dorite în fiecare 
încăpere

UȘOR DE 
UTILIZAT

Funcții avansate 
și programare cu 
aplicația Home + 
Control

Funcții de bază la 
controlul local al 
dispozitivului

Funcții de bază la 
controlul local cu 
asistenții vocali 
compatibili: Siri (Apple), 
Google Assistant, 
Amazon Alexa

Alte funcții de casă 
inteligentă cu
Living Now with Netatmo
Livinglight with Netatmo

Hey Google
works with
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Design esențial.
Stil modern.
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Living Now

Un design minimalist și rafinat, în care 
grosimea și finisajul cu efect de sticlă îl 
fac versatil și adecvat pentru orice stil de 
locuință.
Detaliul metalizat este un element 
distinctiv, care caracterizează obiectul 
și devine un element informativ și 
evidențiator al funcției distincte 
„Boost”. În final, lumina albă discretă 
este decorativă și informativă, ajutând 
utilizatorul să înțeleagă și să folosească 
funcțiile.

Termostatul BTicino conectat a fost 
conceput pentru integrarea în toate 
stilurile de viață și este perfect coordonat 
cu gama Living Now.
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Ce poți face cu 
termostatul conectat 
BTicino?

Confort și 
economii

PLECAT
Dacă trebuie să pleci de 
acasă pentru câteva zile, poți 
efectua operații la distanță, 
din aplicație, pentru 
reglarea termostatului 
(de ex., în modul 
antiîngheț), independent de 
programarea automată.

SETAREA 
PROGRAMELOR
Cu aplicația Home + 
Control, pot fi setate 
programe prestabilite în 
baza obiceiurilor. 

BOOST
Funcția Boost poate fi 
utilizată pentru activarea 
instalației de încălzire sau 
răcire pe un interval de 
timp limitat (30, 60 sau 90 
de minute), indiferent de 
programul prestabilit și 
temperatura ambientală.

Comandă vocală MecanismAplicație



5CATALOG SMARTHER WITH NETATMO

CONFORT MAXIM ÎN 
FIECARE ZONĂ
Cu ajutorul aceleiași aplicații, 
se pot gestiona mai multe 
termostate din aceeași 
locuință sau din locuințe 
diferite; este posibilă și 
setarea temperaturii dorite 
în fiecare încăpere pentru un 
confort maxim.

MONITORIZAREA 
CONSUMURILOR 
Cu aplicația Home + Control, 
consumul poate fi gestionat 
și monitorizat ușor.
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Hey Google
works with

Ușor de utilizat

GEOLOCALIZARE
Folosit împreună cu asistenții 
vocali, este posibilă setarea 
rutinei de geolocalizare, care 
permite economii la consumul 
de energie prin oprirea 
încălzirii când pleci de acasă.

COMANDĂ VOCALĂ 
Căldura poate fi gestionată și vocal, 
folosind asistenții de comandă 
vocală.
Siri (Apple), Google Assistant, 
Amazon Alexa.
GOOGLE: “Set the kitchen to 
automatic”
AMAZON: “Alexa, increase the living 
room temperature by 3°C”
APPLE: “Siri, set the temperature 
to 20°C”

COMANDA 
LOCALĂ A 
DISPOZITIVELOR

Termostatul conectat este cu 
utilizare simplă și intuitivă

Afișarea și setarea 
temperaturii

Afișarea valorilor setate de 
temperatură ambientală și 
umiditate

Activarea funcției Boost
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Totul este mai ușor cu aplicația
  Gestionezi simplu și intuitiv termostatul de la distanță
  Creezi și modifici programe săptămânale
  Gestionezi termostatul de pe mai multe telefoane mobile și sau îl setezi 

să fie gestionat de mai mulți utilizatori
  Controlezi mai multe termostate din aceeași locuință sau din locuințe 

diferite
  Gestionezi actualizările pentru termostat

Aplicația Home + 
Control
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1 2 3 4

În doar câțiva pași, poți deja folosi 
termostatul conectat

SETAREA 
PROGRAMELOR

 Selectează procedura ghidată 
pentru setarea programelor 
zilnice și săptămânale

  Setează temperatura dorită 
pentru când ești acasă, 
plecat(ă) sau când dormi

  Programul este deja activ

Descarcă și instalează 
aplicația Home + 
Control

Creează un cont Poți începe să setezi 
programele

Conectează termostatul 
la rețeaua Wi-Fi din casă

Aplicația Home + Control

Dacă este necesar, poți suna direct la serviciul post-vânzări BTicino folosind butonul de asistență 
integrat în aplicație, sau sunând la numărul verde 800-837035.

Aplicația Home + Control este disponibilă pe
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PLECAT

Locuința poate fi controlată oricând:
 Modificarea temperaturii sau a programului setat
  Setarea funcțiilor de plecat(ă) și antiîngheț, indiferent 

de programul setat

Activează căldura sau răcirea pe un interval 
de timp limitat, indiferent de profilul setat și 
temperatura încăperii.
Poți fi sigur(ă) că încălzirea sau răcirea se va 
opri la sfârșitul perioadei de funcționare.
 Dă clic pe pictograma funcției de „Boost”.
  Selectează durata (30, 60 sau 90 de minute) 

și confirmă. Încălzirea este pornită.

FUNCȚIE BOOST

  O modalitate ușoară de a avea 
întotdeauna sub control consumul 
centralei termice, pentru urmărirea 
temperaturii (reală și prestabilită) și a 
timpului de funcționare al centralei 

MONITORIZAREA 
CONSUMURILOR
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1

Confort maxim în 
fiecare zonă

Mai multe termostate?  
Mai multe locuințe?

Termostate din clădiri diferite 
(locuință principală și locuință 
secundară)

Mai multe termostate din aceeași 
locuință (izolarea zonelor instalației)

Poți gestiona la fel de simplu ca 
un singur dispozitiv:

Gestionarea mai multor termostate
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Gestionarea capetelor 
termostatate

Capete termostatate inteligente 
Netatmo

Pentru mai multe informații, accesați: https://www.legrand.ro/produse/393/Netatmo-pro/

Instalație de încălzire 
cu centrală proprie şi 
calorifere?

Setarea temperaturii din fiecare 
încăpere cu Smarther with Netatmo 
nu este o problemă:

Folosind aceeași aplicație Home + 
Control, poți comanda și regla capetele 
termostatate inteligente montate pe 
fiecare calorifer.
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Home + Control

O singură aplicație. Mai 
multe avantaje conectate

În acest mod, în plus față de 
termostatul conectat, poți gestiona 
instalația electrică a locuinței 
folosind aceeași aplicație:
  Afișezi și verifici starea luminilor, storurilor și 

sarcinilor conectate la prize
 Verifici și monitorizezi tendințele de consum
 Activezi și personalizezi scenarii

Cu aceeași aplicație Home 
+ Control, poți comanda 

instalația conectată Living 
Now with Netatmo sau 

Livinglight with Netatmo



13CATALOG SMARTHER WITH NETATMO

Living Now

PUNCT DE ILUMINAT CONECTAT TERMOSTAT CONECTAT

COMANDĂ STORURI CONECTATĂ

PRIZĂ CU MODUL CONECTAT



14

Cum se instalează
Termostat Smarther with Netatmo cu montaj îngropat
Referințe XW8002 - XG8002 - XM8002

Se poate instala și în:
doză rotundă cu montaj îngropat, referința 500 
(fixare cu dibluri de perete)
doze pentru gips-carton, referințele PB503N și 
PB502N

Pregătește 4 cabluri pentru ambele tipuri 
de instalare:
două pentru alimentare electrică 230 V c.a.
două pentru contactul centralei termice

Termostat Smarther with Netatmo cu montaj aparent
Referințe XW8002W
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Înlocuire ușoară a termostatului vechi, cu montaj 
îngropat sau aparent, pe baterii sau cu alimenta-
re de 230 V c.a.

Cronotermostat Bticino cu 
cronometru, cu posibilitate 
de înlocuire cu noul 
termostat conectat

Noul termostat conectat este soluția ideală atât pentru 
instalații noi, cât și pentru înlocuirea unui termostat 
vechi.
Cu montaj îngropat sau aparent, termostatul conectat 
este ușor de instalat.
Singurul sfat: la înlocuirea unui termostat vechi pe 
baterie, vei avea nevoie de două fire pentru alimentarea 
electrică de 230 V c.a.

Cronotermostat cu 
montaj îngropat

Cronotermostat cu 
montaj aparent

Cabluri de 
contact 
centrală 
termică

230 
Va.c.

Termostat 
conectat Centrală termică

TABEL CU PRODUSE CE POT FI ÎNLOCUITE

* Notă: Pentru dispozitivele pe baterie, veți avea nevoie de cabluri pentru sursa de alimentare de 230 V c.a.

DE ASEMENEA, POȚI ÎNLOCUI VECHIUL TERMOSTAT CONECTAT CU 
NOUL SMARTHER WITH NETATMO**

**  Referințele X8000 și X8000W nu pot fi actualizate: pentru a beneficia de toate funcțiile noi, trebuie înlocuite cu noile 
termostate conectate

AXOLUTE LIVINGLIGHT MÀTIX

Alimentare de la 
baterie*

Doze cu 
montaj

montare pe 
perete

Doze cu 
montaj

montare pe 
perete

Doze cu 
montaj

montare pe 
perete

HD/HC/
HS4451

N/NT/L4451 N/NT/L4450 AM5721 N4450

HC/HS4449 N/L4449
alimentare electrică de 
230 Va.c.

N/NT/L4448

SMARTHER
X8000 – X800W

SMARTHER WITH NETATMO
XW8002-XM8002
XG8002-XW8002W

Gamă Montaj îngropat: alb 
Pe perete: alb

Montaj îngropat: alb, negru și nisip 
Pe perete: alb

Aplicație Thermostat Home + Control
Comandă vocală Google Assistant și Amazon 

Alexa
Google Assistant, Amazon Alexa și Apple 
HomeKit

Geolocalizare Folosind aplicația dedicată Folosind aplicația de asistent
Monitorizarea consumurilor Nu Da
Gestionarea capetelor 
termostatate Netatmo

Nu Da

Clasă energetică Clasa 1 Clasa 4
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SMARTHER WITH NETATMO
TERMOSTAT CONECTAT
Caracteristici și conexiuni

Zonă de informații 
(temperatură, 
setări, umiditate)

Zonă de notificări 
(încălzire/răcire, 
pornire/oprire, mod)

Gestionarea 
temperaturii

Vedere din față

Prezență semnal Wi-Fi

VERSIUNE CU 
MONTARE PE PERETE

Alimentare 
electrică 
230 V c.a.

Contacte relee 
(conexiuni la 
centrale termice, 
aparate de aer 
condiționat, 
electrovalve)

Alimentare electrică 
230 V c.a.

Contacte relee (conexiuni 
la centrale termice, 
aparate de aer condiționat, 
electrovalve)

VERSIUNE CU 
MONTAJ ÎNGROPAT

Vedere de la spate



XW8002 XM8002 XG8002 XW8002W

XW8002W

XW8002 - XM8002 - XG8002

Montaj 
aparent

Montaj 
aparent

126 12,6

87
28,1126

87

Hey Google
works with

SMARTHER WITH NETATMO
TERMOSTAT CONECTAT
Catalog

Referință TERMOSTAT CONECTAT
 XW8002
 XM8002
 XG8002

Termostatul conectat Smarther with Netatmo, împreună cu 
aplicația Home + Control, este un dispozitiv care permite 
reglarea și monitorizarea cu precizie și acuratețe a temperaturii 
din încăperi; toată programarea și majoritatea funcțiilor sunt 
efectuate simplu și intuitiv folosind aplicația.
Mulțumită conexiunii Wi-Fi, Smarther poate fi programat 
și controlat de la distanță; poate afișa temperatura și 
umiditatea măsurate în încăpere. Nivelul de temperatură 
poate fi setat local pentru utilizare manuală și poate fi activat 
modul Boost. Modul Boost forțează pornirea instalației 
pe un interval de timp limitat (30, 60 sau 90 de minute), 
independent de temperatura măsurată și programată.
Este de asemenea posibilă setarea unei temperaturi diferite 
în fiecare încăpere a locuinței, pentru un confort maxim, 
mulțumită compatibilității cu capetele termostatate 
inteligente Netatmo.
Smarther with Netatmo poate fi controlat și cu ajutorul 
asistenților vocali Google, Amazon Alexa și Apple Home Kit.
Alimentare electrică 110 până la 240 V c.a., 50/60 Hz;
- absorbție max. de 2 W;
Secțiune maximă cabluri 1 x 1,5mm2;
Temperatură de funcționare de 5 până la 40°C;
Plaja de temperatură 5 °C ÷ 40 °C;
Prag de 0,5°C;
ieșire cu 1 contact liber de potențial de 5(2)A.
Tip de funcționare 1BU
Indice de poluare 2
Tensiune pulsată nominală 4 kV
Dispozitiv wireless în conformitate cu standardul 802.11b/g/n, 
frecvență de 2,4 - 2,4835 GHz, putere de transmisie < 20 
dBm. Protocol de siguranță WPA/WPA2.
Tipuri de instalare
montaj îngropat, pe doze 503E sau 500 (pentru referința 500, 
folosește dibluri de perete)
doze pentru gips-carton, referințele PB503N și PB502N
Disponibile în trei variante de culoare: alb (XW8002), nisip 
(XM8002) și negru (XG8002).

 XW8002W Caracteristici: ca XW8002. Instalare: pe perete, folosind 
șuruburi și dibluri adecvate pentru suprafața de montare 
(zidărie, gips-carton, gresie etc.) Disponibil numai pe alb. 

DIMENSIUNI

Versiune cu montaj îngropat

Versiune cu montare pe perete

Dimensiune în mm

Aplicația Home + Control  
pentru gestionarea produselor conectate

Și dacă nu funcționează Internetul?
Termostatul continuă să funcționeze în încăpere conform programului 

setat. Aplicația nu poate fi utilizată la distanță.
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LEGRAND ROMÂNIA
Str. Gara Herăstrău, Nr. 4, 
Green Court Bucharest, Clădirea C, 
Etaj 2, Sector 2, București 
Cod 020334, 

Tel.: +4021 232 07 77
Fax: +4021 232 07 76

e-mail: legrand.romania@legrand.ro
www.legrand.ro

URMĂREȘTE-NE 
ȘI PE

 www.legrand.com

 www.youtube.com/user/legrand

 www.facebook.com/Legrand

 twitter.com/legrand

 pinterest.com/legrandgroup


