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Slimme Thermostaat
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Tijd voor slimmer verwarmen
Vervang je oude radiatorknoppen door Slimme Radiatorknoppen van tado° en verbind ze met het
internet. Daardoor zul je een ongeëvenaard niveau van comfort en controle ervaren terwijl je energie,
geld en tijd bespaart. tado° gebruikt de locatie van je smartphone om de verwarming automatisch
lager te zetten als je weg bent en het huis voor te verwarmen net voordat je thuiskomt.

Locatiegebaseerde sturing

Meer controle

tado° gebruikt de locatie van de bewoners
om de verwarming te regelen: verwarmt
zodra iemand op weg naar huis is, bespaart
als niemand thuis is.

tado° toont je altijd de huidige
kamertemperatuur en geeft je de
mogelijkheid de instellingen te veranderen,
waar je ook bent.

Geld besparen

Inzichtelijke rapportage

tado° bespaart op energie en
verwarmingskosten en betaalt zichzelf binnen
een korte periode terug.

Directe toegang tot het temperatuurverloop
en de verwarmingsactiviteit voor elke zone.

Integratie van de weersvoorspelling

Integratie van de eigenschappen
van hetgebouw

tado° gebruikt de actuele, lokale
weersvoorspelling om je verwarming zo
eﬃciënt mogelijk te regelen. Er wordt
bijvoorbeeld minder verwarmd op een
zonnige dag.

tado GmbH
Lindwurmstr. 76
80337 Munich
Germany
102240_B

www.tado.com

Jouw woning is uniek. tado° leert hoe snel je
woning opwarmt en afkoelt, zodat je verwarming
altijd op het juiste moment aan gaat.

nl

ow
D

Gewicht: Slimme Radiatorknop 178 g / Internetbridge 30 g / Volledige verpakking (met één radiatorknop) 278 g / Volledige verpakking (starterskit)
880 g
Milieucertiﬁcaten: Duits ontwerp, productie gecertiﬁceerd: ISO 14001 / ISO 9001 / BS OHSAS 18001
/ RoHS
Recyclebare verpakking

Internetverbinding: via tado° Internetbridge,
verbonden met een ethernetpoort van de
internetrouter in de woning

EAN:
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Afmetingen: Slimme Radiatorknop 78 x 52 mm (L x
D) / Internetbridge 81 x 27 x 22 mm (L x B x H)
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Sensoren: temperatuur / luchtvochtigheid /
omgevingslicht
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Interface: led-display, mechanische draaiknop
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Voeding: 3V DC (2x AA batterijen, 1.200 mA/h,
gemiddelde levensduur ca. 2 jaar)
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Synchronisatie: Alle Slimme
Radiatorknoppen in één zone worden
gesynchroniseerd
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Retroﬁtting: kan geïnstalleerd worden met oude en nieuwe radiatoren
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Modelvoorspellende controle:
speciale algoritmes om energieverbruik te optimaliseren

w

Meerdere zones: stuur meerdere verwarmingszones en kamers onafhankelijk aan

• USB-kabel
• Ethernetkabel
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Automatische updates: altijd gratis
de laatste software en nieuwste
functies

• 3 adapters x 2
• tado° Internetbridge
• Netvoedingsadapter
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Makkelijk gebruik: De temperatuur
veranderen door aan de knop
te draaien

• tado° Slimme Radiatorknop x 2
• 2 AA batterijen x 2
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Kinderslot: gemakkelijke vergrendeling van de Slimme Radiatorknop
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Tijdschema: volledige handmatige
bediening inclusief gedetailleerde
dag- en nachtschema’s mogelijk

In de doos:
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Bediening waar je ook bent: volledige toegang vanaf je smartphone,
tablet of computer

Specificaties

Slimme Radiatorknop Starterskit
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Extra functies

BX horizontale montage
426032861079

Radiocommunicatie (tussen apparaten):
868 MHz, Mesh (6LoWPAN)
Gegevensencryptie: TLS 1.2 (SSL), 2048-bit Extended Validation Certiﬁcate / TLS 1.2 (SSL), 256bit met elliptische curves / AES-CCM encryptie

Slimme Radiatorknop

In de doos:
• tado° Slimme Radiatorknop
• 2 AA batterijen

• 3 adapters

Materiaal en afwerking van het product:
PC+ABS kunststof / wit, mat
Talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans,
Nederlands

Garantie: 2 jaar
EAN:

Compatibiliteit

Alle landen, horizontale montage
4260328610589

De Slimme Radiatorknop werkt met zo goed als alle radiatorventielen.
• Schroefdraadverbinding M30x1,5 mm

• 3 adapters voor verschillende ventieltypes zijn
inbegrepen

Versies:

Horizontale
montage

App

Configuratie

De Slimme Radiatorknoppen communiceren draadloos met elkaar en met de Internetbridge, die ingeplugd
wordt in de router om te verbinden met het internet. Tot 25 apparaten kunnen toegevoegd worden
aan een Internetbridge.

Verticale
montage

• Voor iOS 9, Android 4.0.3, Windows 10 of hoger

• Gratis download en app-updates
In combinatie
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De Slimme Radiatorknoppen vormen een perfecte aanvulling op de tado° Slimme Thermostaat, die de ketel
centraal aanstuurt.
Aangezien alle tado° apparaten met elkaar communiceren, wordt de ketelactiviteit afgestemd op de
temperatuurregeling in de individuele zones. Dit bespaart energie en verhoogt het comfort.

Integratie
connect
with

tado GmbH, Munich, www.tado.com

