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Slimme verwarmingsregeling

Viessmann met tado° slimme thermostaat

Productoverzicht
De slimme thermostaten van tado° vervangen uw bestaande
thermostaten en zijn ontwikkeld voor woningen met een
eigen ketel. Ze werken met ketels op gas en stookolie zoals
een Vitodens 050-W en 100-W/111-W via OpenTherm of
de werking met Vitotronic 100 via aan/uit contact. In elke
starterskit zit de internetbridge, die u op uw router aansluit
en die alle tado°-toestellen met het internet verbindt.

Starterskit slimme thermostaat
Regelt uw verwarmingssysteem in
de plaats van een bedrade kamerthermostaat of draadloos via een
extensiekit (add-on).

Starterskit slimme radiatorknop
Regelt de thermostatische radiatorventielen, met of zonder kamerthermostaat.

Viessmann met tado°-app
Deze mobiele app vertelt
uw slimme thermostaat
hoe ver u nog van huis
bent. Hiermee kunt u de
temperatuur in uw woning
opvolgen en de instellingen
wijzigen, waar u zich ook
bevindt.

Kies voor een slimme
verwarming
Al meer dan 100 jaar is Viessmann koploper op de markt
van de efficiënte verwarmings- en energiesystemen. Met
topproducten zorgt Viessmann voor zijn klanten en hun
woonruimten. We zijn dan ook trots dat we onze klanten nu de
tado° slimme thermostaten kunnen aanbieden, waarmee de
Viessmann-systemen verbonden en aangestuurd kunnen worden. Want werken aan een groenere wereld en onze klanten
helpen om op hun energiefactuur te besparen zijn voor ons
vanzelfsprekende prioriteiten.

1 I Geld besparen
De klant geniet al het eerste jaar van een financiële besparing.
2 I Meer comfort
De slimme klimaatassistent van tado° zorgt voor uw comfort
in huis, zonder dat u een vinger moet uitsteken.
3 I Controle, waar u ook bent
Verander de kamertemperatuur, overal en altijd. Via app,
smartphone, tablet en pc.
4 I Overzichtelijke rapporten
Krijg meteen zicht op de temperatuur, vochtigheidsgraad en
verwarming van uw woning.

Slimme klimaatassistent
Met één makkelijk te installeren slimme thermostaat en de
smartphone-app optimaliseert u uw verwarming en bespaart
u op uw energiekosten. De geolocatiegebaseerde regeling,
het slimme schema en de spraakbesturing via Apple HomeKit,
Amazon Alexa of Google Assistant zorgen automatisch voor
een comfortabel en efficiënt verwarmde woning.

Aansturing van
meerdere ruimten

Overzichtelijke rapporten & slim schema

Geolocatie

Aanpassing aan
het weer

Open raam
detectie
Gratis app en updates

Slimme thermostaten
De slimme thermostaat-starterskit vormt de basis van uw
opstelling. Daar kunt u extra slimme thermostaten aan
toevoegen om meerdere kamers of zones los van elkaar aan
te sturen.

Slimme thermostaat

Slimme radiatorknop

Internetverbinding

Temperatuursensor

Automatische updates

Gegevensbeveiliging
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