Inteligentno upravljanje
ogrevanja

Viessmann s tado° Smart termostatom

Ogrevajte svoj dom na
pameten način!
Viessmann, ki je že 100+ let vodilni proizvajalec učinkovitih
ogrevalnih in energetskih sistemov, vam ponosno predstavlja
tado° Smart termostate za upravljanje Viessmann sistemov.
Tado° nudi širok razpon inteligentnih funkcij, ki lahko letno
prihranijo do 31 % ogrevalnih stroškov in povečajo udobje v
vašem domu.

Prihranek denarja
Večina strank bo denar prihranila
takoj.

Več udobja
Pametni tado° pomočnik pri
upravljanju temperature avtomatsko
zagotavlja največje udobje.

Upravljanje od kjerkoli
Nastavite temperaturo vašega
ogrevalnega kotla s tado° kadarkoli to
želite in kjerkoli ste - preko aplikacije,
s pomočjo tablice, pametnega
telefona ali računalnika.

Podrobne informacije
Takojšen dostop do podrobnih
sporočil, tako da ste vedno na
tekočem glede porabe ogrevanja
in načina uporabe.

Vaš pametni pomočnik pri nadzoru
temperature
Tado° termostati so preprosti za vgradnjo in so združljivi s 95 %
ogrevalnih sistemov, ki so trenutno dosegljivi na tržišču. Sistem
je sestavljen iz Smart termostata in aplikacije za pametni
telefon. Sposoben je izboljšati delovanje ogrevalnega sistema,
zagotavlja udobje in nižje ogrevalne stroške ogrevalnega
sistema. Tako bo vaša Viessmann ogrevalna naprava delovala
še bolj varčno.

Krmiljenje na podlagi
geolokacije
Vključevanje
vremenske napovedi
Zaznavanje odprtih
oken
Krmiljenje več
prostorov
Pametno
programiranje
Upravljanje tople
sanitarne vode
Brezplačna aplikacija in
posodobitve

Viessmann s tado° app
Tado° uporablja lokacijske
storitve vašega pametnega
telefona, tako da zniža
temperaturo, ko niste doma
in jo avtomatsko poviša na
vaše nastavljene vrednosti,
ko se vračate domov.

Smart termostati
Tado° lahko zamenja konvencionalne termostate in
radiatorske termostate, ki so že vgrajeni in je združljiv tako
s sistemi centralnega ogrevanja kot tudi avtonomnimi
ogrevalnimi sistemi različnih proizvajalcev. Preprosto izberite
začetni komplet, ki ga potrebujete in dodajte več pametnih
termostatov, če morate neodvisno drug od drugega krmiliti
več prostorov ali con.

Smart termostat

Smart radiatorski termostat

Senzor temperature

Varnost podatkov

Internetna povezava

Avtomatske posodobitve

Primeren za vse vrste domov
Tado° je pameten termostat in aplikacija za pametni telefon, ki je
združljiv z vsemi Viessmann ogrevalnimi kotli.
Preprosto izberite začetni komplet (Starter Kit), ki ga potrebujete.
Vsak začetni komplet vključuje internetni most za povezavo
z vašim ruterjem, ki zagotavlja internetno povezavo z vsemi
tado° pripravami.

Začetni kompleti
Smart termostat - Starter Kit
Krmili vaš ogrevalni sistem namesto
ožičenega prostorskega termostata;
za uporabo z WiFi prosimo dodajte
razširitveni komplet (Extension Kit).

Smart radiatorski termostat
- Starter Kit
Krmili termostatski ventil vašega
radiatorja; deluje neodvisno od
obstoječega prostorskega termostata.

Dodatna oprema
Smart termostat
Nadomesti dodatne ožičene termostate
v primeru ogrevalnih sistemov z več
conami.

Smart radiatorski termostat
Za prostore, opremljene z radiatorji.

Razširitveni komplet - Extension Kit
Razširitven komplet, ki omogoča
brezžično krmiljenje kotla, če se uporabi
v kombinaciji s pametnim termostatom.
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