Smartes Thermostat

Your heating in your hand.

Tijd om slimmer te verwarmen

Jouw Klimaatassistent

Upgrade jouw verwarmingssysteem met de tado° Slimme
Thermostaat en ervaar de Klimaatassistent voor een nieuw
niveau van comfort & welzijn, terwijl je de verwarmingskosten
reduceert.

De intuïtieve smartphone app en Smart Home integraties
geven je de mogelijkheid jouw verwarming overal vandaan
te controleren, efficiënter dan ooit tevoren.

Eenvoudig
Eenvoudig te installeren, makkelijk in
gebruik en toegankelijk waar je ook bent.

Een gezond klimaat thuis
tado° speelt een proactieve rol bij
het verbeteren van jouw gezondheid,
productiviteit en kwaliteit van jouw nachtrust.

Bespaar Kosten
Verlaag je stookkosten terwijl je geniet
van een warm huis bij thuiskomst.

Je verwarming in je hand
Controleer je verwarming met de tado° app
op je telefoon, overal vandaan.

Meer inzicht
Duidelijk overzicht van jouw
verwarmingsactivtieiten en besparingen.
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Je verwarming in je hand

Een setup voor elk huis
Elke Starterskit bevat een Internetbridge welke wordt
aangesloten op je router en verbindt alle tado° apparaten met
het internet.

tado° werkt met bijna alle verwarmingssystemen,
vloerverwarmingen en radiatoren, hoe oud ze ook zijn. Kies
eenvoudigweg de juiste Starterskit.

Slimme Thermostaat
Starterskit V3+
Stuurt je verwarming aan door
een bedrade kamerthermostaat te
vervangen, of draadloos via een
Extensiekit (optioneel)..

Slimme Radiatorknoppen
Starterskit V3+
Stuurt je thermostatische
radiatorventielen aan.
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Compatibel met 95% van alle
Verwarmingssystemen.
tado° kan conventionele kamerthermostaten
vervangen en kan verwarmingsketels van
alle grote fabrikanten aansturen:
ATAG, AWB, Brink, Buderus, Bulex, Ferroli,
Intergas, Itho, Nefit, Remeha, Vaillant
Viessmann en nog veel meer.
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Accessoire
Slimme Thermostaat
Vervangt additionele
bedrade kamerthermostaten
voor aansturing per kamer.

Accessoire
Slimme Radiatorknop
Voor additionele radiatoren.
Horizontale of verticale versies
beschikbaar in enkele, Duo en
Quattro Packs.

Accessoire
Extensiekit
Maakt draadloze aansturing
van de verwarmingsketel
mogelijk in combinatie met de
Slimme Thermostaat.

