
Systém pro každou domácnost

Jste jen dva kroky od chytrého řešení vašeho topení

Krok 1
Vyberte si vhodnou základní sadu

Krok 2
Vyberte rozšiřující prvky

Základní sada – kabelový chytrý 
termostat V3+
Základní sadu – kabelový chytrý 
termostat potřebujete, pokud už 
doma máte kabelový termostat 
s kombinovaným kotlem (tzn. bez 
externího bojleru na teplou vodu).

Základní sada – bezdrátový chytrý 
termostat V3+
Základní sadu – bezdrátový chytrý 
termostat potřebujete, pokud už 
doma máte buď termostat s bez-
drátovým připojením ke kotli nebo 
vůbec žádný termostat.

Základní sada – chytrý termostat 
na radiátor V3+
Pro domácnosti se společným 
kotlem nebo dálkovým topením 
a radiátory. Kompatibilní téměř se 
všemi termostatickými ventily radi-
átorů (TRV = Termostatic Radiator 
Valves).

Přídavné zařízení – kabelový 
chytrý termostat
Přidejte další kabelový chytrý 
termostat do vašeho systému, 
abyste mohli nezávisle regulovat 
více místností nebo zón.

Přídavné zařízení – bezdrátové 
teplotní čidlo
Bezdrátové teplotní čidlo tado° 
měří a pomáhá dosáhnout poža-
dované teploty regulací chytrých 
termostatů na radiátorech v míst-
nosti.

Přídavné zařízení – chytrý 
termostat na radiátor
Pro regulaci ve více místnostech. 
K dostání v balení po 1 a 4 kusech.

Chytrá regulace klimatizace V3+
Chytrá regulace klimatizace tado° 
je kompatibilní s klimatizacemi 
a tepelnými čerpadly vzduch-
-vzduch s infračerveným dálkovým 
ovládáním s displejem.

Internet Bridge
Každá základní sada obsahuje 
internetové rozhraní Bridge, který 
se zapojí do routeru a připojí tak 
všechny přístroje tado° k internetu.
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Záruka úspory energie
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Proč tado° Aplikace tado° Regulace ve více místnostech

Snadná instalace

Budete mít v každé místnosti správnou teplotu, a to přesně 
ve chvíli, kdy to budete potřebovat. Ušetříte energii i peníze.

Regulujte své domácí klima snadno pomocí chytrého  
telefonu.

Regulujte klima jednotlivých místností nezávisle na sobě, 
abyste maximalizovali svůj komfort a úsporu energie.

Ušetřete peníze
Optimalizujte topení nebo chlazení, přičemž 
ušetříte energii a náklady.

Začněte regulovat
tado° umožňuje regulovat topení nebo klima-
tizaci kdykoliv a odkudkoliv pomocí aplikace.

Funguje v každé domácnosti
tado° funguje jak se všemi běžnými topnými 
systémy, tak s většinou radiátorů, klimatizací 
a tepelných čerpadel.

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

Perfektní pro chytré domácnosti
S tado° můžete regulovat topení a klimatizaci 
hlasovými povely. Funguje s většinou platfo-
rem pro chytré domácnosti včetně Google 
Assistant, Amazon Alexa a Apple HomeKit.

Vždy aktualizovaný
Přístroje a aplikace tado° jsou v neustálém 
vývoji. Je zajištěno, že máte vždy přístup 
k nejnovější verzi.

Kvalita, na niž se můžete spolehnout
tado° je specialista na vývoj chytrých řešení 
regulace klimatu a má bezkonkurenční zkuše-
nosti na tomto poli. Všechny produkty tado° 
jsou vyvinuty v Německu a zaručují trvalou 
kvalitu.

Nastavte si individuální harmonogram
Pomocí Smart Schedule (chytrý harmono-
gram) vám tado° umožní naplánovat požado-
vané denní a noční teploty v časových blocích 
na základě vašich zvyklostí. 

Topení podle počasí
tado° bere v úvahu místní předpovědi počasí. 
Přizpůsobuje odpovídajícím způsobem topení 
a chlazení, abyste ušetřili energii.

Dýchejte zdravěji
tado° Vám pomáhá dosáhnout zdravějšího 
vnitřního klimatu. Ukazuje kvalitu venkovní-
ho vzduchu a předpověď pylové situace ve 
vašem okolí.

Nikdy nebudete vytápět prázdný dům
Díky funkci Geofencing vás tado° upozorní, 
abyste regulovali nebo vypnuli topení, když 
není nikdo doma. 

Neplaťte za topení nebo chlazení svého okolí
tado° rozpozná otevřené okno a upozorní vás, 
abyste vypnuli topení nebo klimatizaci a šetřili 
tak energii.

Přehledné reporty
Aplikace tado° umožňuje přehled, jak se vnitř-
ní klima mění v průběhu času a kolik energie 
jste dosud ušetřili.

Ušetříte energii bez námahy. Pomocí funkce 
Auto-Assist
Posaďte se, udělejte si pohodlí a šetřete ener-
gii! Užijte si plně automatický Geofencing a 
Open Window Detection (rozpoznání otevře-
ného okna) s Auto-Assistenem (zpoplatněná 
funkce mobilní aplikace tado°).

Instalace nemůže být snadnější! Poskytujeme návod 
k instalaci krok za krokem šité na míru vašemu topné-
mu systému. 

Kompatibilní s 95 % všech systémů ústředního topení. 
tado° může nahradit konvenční prostorové termosta-
ty a může regulovat systémy ústředního topení od 
všech hlavních výrobců: Baxi, Glow-worm, Ideal, Po-
tterton, Vaillant, Worcester Bosch a mnoho dalších.

Aplikace tado° ke stažení na Google 
Play, resp. App Store
Více informací: tado.com
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