
Systém pre každú domácnosť

Ste len dva kroky od inteligentného riešenia vášho kúrenia:

Krok 1
Vyberte si vhodnú základnú sadu

Krok 2
Vyberte rozširujúce prvky

Základná sada - káblový  
inteligentný termostat V3+
Základnú sadu – káblový inteligent-
ný termostat potrebujete, pokiaľ už 
doma máte káblový termostat  
s kombinovaným kotlom (tzn. bez 
externého bojlera na teplú vodu).

Základná sada - bezdrôtový  
inteligentný termostat V3+
Základnú sadu – bezdrôtový in-
teligentný termostat potrebujete, 
pokiaľ už doma máte buď termostat 
s bezdrôtovým pripojením ku kotlu 
alebo vôbec žiadny termostat.

Základná sada – inteligentný 
termostat na radiátor V3+
Pre domácnosti so spoločným kot-
lom alebo diaľkovým kúrením  
a radiátormi. Kompatibilný takmer 
so všetkými termostatickými ven-
tilmi radiátorov (TRV = Termostatic 
Radiator Valves).

Prídavné zariadenie - káblový 
inteligentný termostat
Pridajte ďalší káblový inteligentný 
termostat do vášho systému, aby 
ste mohli nezávisle regulovať viac 
miestností alebo zón.

Prídavné zariadenie – bezdrôtový 
teplotný snímač
Bezdrôtový teplotný snímač 
tado° meria a pomáha dosiahnuť 
požadovanú teplotu reguláciou 
inteligentných termostatov na 
radiátoroch v miestnosti.

Prídavné zariadenie –  
inteligentný termostat  
na radiátor
Na reguláciu vo viacerých miest-
nostiach. K dostaniu v balení po 1 
a 4 kusoch.

Inteligentná regulácia  
klimatizácie V3+
Inteligentná regulácia klimatizácie 
tado° je kompatibilná s klimati-
záciami a tepelnými čerpadlami 
vzduch-vzduch s infračerveným 
diaľkovým ovládaním s displejom.

Internet Bridge
Každá základná sada obsahuje 
internetové rozhranie Bridge, ktorý 
sa zapojí do routeru a pripojí tak 
všetky prístroje tado° k internetu.

Regulácia klimatizácie 
alebo tepelného čerpadla

Internet 
Bridge

Inteligentné 
termostaty

Záruka úspory energie
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Prečo tado° Aplikácia tado° Regulácia viacerých miestností

Jednoduchá inštalácia

Budete mať v každej miestnosti správnu teplotu, a to presne 
vo chvíli, keď to budete potrebovať. Ušetríte energiu aj peniaze.

Regulujte svoju domácu klímu ľahko pomocou  
smartfónu.

Regulujte klímu jednotlivých miestností nezávisle na sebe, 
aby ste maximalizovali svoj komfort a úsporu energie.

Ušetrite peniaze
Optimalizujte kúrenie alebo chladenie, pričom 
ušetríte energiu a náklady.

Začnite regulovať
tado° umožňuje regulovať kúrenie alebo kli-
matizáciu kedykoľvek a odkiaľkoľvek pomocou 
aplikácie.

Funguje v každej domácnosti
tado° funguje ako so všetkými bežnými vyku-
rovacími systémami, tak s väčšinou radiátorov, 
klimatizácií a tepelných čerpadiel.

Maximalizuje komfort
tado° vám umožní prehľad teploty a vlhkosti 
v domácnosti.

Perfektný pre inteligentné domácnosti
S tado° môžete regulovať kúrenie a klimatizáciu 
hlasovými povelmi. Funguje s väčšinou platforiem 
pre inteligentné domácnosti vrátane Google 
Assistant, Amazon Alexa a Apple HomeKit.

Vždy aktualizovaný
Prístroje a aplikácie tado° sú v neustálom vývo-
ji. Je zaistené, že máte vždy prístup k najnovšej 
verzii.

Kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť
tado° je špecialista na vývoj inteligentných 
riešení regulácie klímy a má bezkonkurenčné 
skúsenosti na tomto poli. Všetky produkty tado° 
sú vyvinuté v Nemecku a zaručujú trvalú kvalitu.

Nastavte si individuálny harmonogram
Pomocou Smart Schedule (inteligentný har-
monogram) vám tado° umožní naplánovať 
požadované denné a nočné teploty v časo-
vých blokoch na základe vašich zvyklostí. 

Kúrenie podľa počasia
tado° berie do úvahy miestne predpovede po-
časia. Prispôsobuje zodpovedajúcim spôsobom 
kúrenie a chladenie, aby ste ušetrili energiu.

Dýchajte zdravšie
tado° Vám pomáha dosiahnuť zdravšiu 
vnútornú klímu. Ukazuje kvalitu vonkajšieho 
vzduchu a predpoveď peľovej situácie vo 
vašom okolí.

Nikdy nebudete vykurovať prázdny dom
Vďaka funkcii Geofencing vás tado° upozorní, 
aby ste regulovali alebo vypli kúrenie, keď nie 
je nikto doma. 

Neplaťte za kúrenie alebo chladenie svojho 
okolia
tado° rozpozná otvorené okno a upozorní vás, 
aby ste vypli kúrenie alebo klimatizáciu  
a šetrili tak energiu.

Prehľadné reporty
Aplikácia tado° umožňuje prehľad, ako sa 
vnútorná klíma mení v priebehu času a koľko 
energie ste doteraz ušetrili.

Ušetríte energiu bez námahy. Pomocou 
funkcie Auto-Assist
Posaďte sa, urobte si pohodlie a šetrite ener-
giu! Užite si plne automatický Geofencing  
a Open Window Detection (rozpoznanie otvo-
reného okna) s Auto-Assistenom (spoplatne-
ná funkcia mobilnej aplikácie tado°).

Inštalácia nemôže byť jednoduchšia! Poskytujeme ná-
vod na inštaláciu krok za krokom, šitý na mieru vášmu 
vykurovaciemu systému. 

Kompatibilný s 95 % všetkých systémov ústredného 
kúrenia. tado° môže nahradiť konvenčné priestorové 
termostaty a môže regulovať systémy ústredného 
kúrenia od všetkých hlavných výrobcov: Baxi, Glow-
-worm, Ideal, Potterton, Vaillant, Worcester Bosch a 
mnoho ďalších.

Viac informácií: 
www.inteligentne-vykurovanie-tado.sk
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