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Для чого tado° 

Це час, щоб 
зробити ваше 
опалення 
розумнішим.

Ми створили дійсно інтелектуальне 
управління опаленням.

Розумний tado° термостат 
використовує інтелект в Інтернеті. 
Підвищує комфорт і гарантує, що 
енергія не витрачається даремно.

Дозволяє економити до  

        витрат на 
опалення!

31% 



tado° Геолокація

Опалювальний 
прилад 
переходить в 
режим економії

Перед поверненням в 
будинок tado ° з 
допомогою App дає 
сигнал на опалення

tado° з допомогою 
App визначає коли 
остання людина 
покинула будинок



Як працює tado° 



Ваш особистий помічник опалення

З tado° енергія не 
витрачається даремно. 
За допомогою 
програми на смартфоні 
tado° автоматично 
визначає, як далеко ви 
знаходитесь від свого 
будинку. tado° знижує 
температуру коли всі 
залишають будинок. І 
нагріває своєчасно та 
ефективо, перш ніж ви 
повернетесь додому. 
Це економить до 31% 
витрат на опалення.



2011             2012             2013            2014            2015

ВЕРЕСЕНЬ 2011
Заснування в Мюнхені

КВІТЕНЬ 2012
Завершення етапу тестування в 
Німеччині в ~ 100 домогосподарств

ЛИСТОПАД 2012

Запуск „Heating V2“ 

ЖОВТЕНЬ 2013
Запуск  
в UK, AT, CH

ЖОВТЕНЬ 2014

Запуск  
в Німеччині

2014
Запуск в  
FR, IT, ES, BNL  

ТРАВЕНЬ 2015
Запуск  „Cooling“ 
in USA, Europa, Asien 

93 Співробітники 
150.000 Пристроїв в рік

СІЧЕНЬ 2015

Історія tado°
Назва "tado" є поєднанням японських привітань "Tadaima" і "Okaeri". в перекладі це означає "Я дома" і "Ласкаво просимо"



tado в Світі

Лондон,  
Англія

Париж,  
Франція

Венеція, 
Італія

Мюнхен,  
НімеччинаАмстердам,  

Нідерланди

Сан Франциско,  
США

Київ,  
Україна



t ado° вираховує буд івельн і 
характеристики та тепловтрати і 
знаходить найбільш ефективний 
спосіб опалення вашого будинку

Особливості будівлі

t a d o ° ав томатично ре г улює 
температуру в залежності від місця 
розташування користувача: низька 
температура в режимі Away, 
комфортна температура в режимі 
Home

tado° враховує місцевий прогноз 
погоди і регулює опалення , 
наприклад зменшує нагрів в 
сонячну погоду

Прогноз погоди

Геолокація

tado° за допомогою смартфона чи 
w e b - б р а у з е р а с л і д к у є я к 
на гр і вається ваш будинок . 
Дозволяє змінити налаштування 
на відстані або переключитися в 
ручний режим

Робота з мобільним додатком

..... зберігає щорічно в середньому € 300 витрат на 
опалення за рахунок геолокації.. 

Що таке Smart Термостат…



App - контроль з будь-якої точки світу

„Home“ 
Режим комфортної 
температури коли 

хтось дома

„Away“  
Режим коли всі 

покинули 
будинок

„Sleep“  
Нічний режим, 

зниження 
температури

Аналіз в режимі 
реального часу і 
оцінка поведінки 

системи

Установка 
температури та 

часових проміжків

За допомогою безкоштовного tado° App для iOS, Android та Windows Smartphones, ви завжди можете подивитися, 
як  tado ° керує опаленням. Крім того, ви можете змінити налаштування на відстані і управляти опаленням звідусіль.



Термостат та аксесуари

Покупка на все життя

Жодних експлуатаційних витрат 

Безкоштовне обновлення 
програмного забезпечення

Додатковий аксесуар для 
бездротового підключення

Необхідний якщо відсутній проводовий 
кімнатний термостат

Smart Thermostat Extension Kit (модуль розширення)



tado° Smart Термостат – базовий  комплект 

Комплектація:

1x tado° smart 
термостат

1x tado° Мережевий 
міст і аксесуари

tado° Mobile App

and Web App  

(безкоштовно)

Ви отримуєте смарт-термостат включаючи батарейки 
ААА 3, мережевий міст з USB-кабелем, 

блок живлення і мережевий кабель, монтажні гвинти, 
кабельні етикетки і викрутку



LED дисплей 

Кнопка 

Сенсорні стрілки 

Батарейки

tado° Smart Термостат – Специфікація 



tado° Extension Kit (модуль розширення) 
радіоподовжувач

1x tado° модуль 
розширення 1x tado° аксесуари

Комплектація:

Ви отримуєте Extension kit, з'єднувальний кабель,    
2 різних штекери, клемний блок, монтажні гвинти і 
кабельні етикетки



LED індикатор стану 

150 mm 

Задня панель

tado° Extension Kit – Специфікація 



tado° Nest Netatmo

Визначення місця розташування, 
щоб визначити відсутність ✓ ✗ ✗

Часовий розклад ✓ ✓ ✓

Економія енергії за рахунок 
прогнозу погоди ✓ ✓ ✗

Економія енергії за рахунок 
характеристик будови ✓ ✗ ✗

Діагностика опалювального 
приладу по цифровій шині ✓ ✗ ✗

Сумісність з аналоговими і 
цифровими інтерфейсами ✓ ✗ ✗

Підтримка OS
Android  

iOS Windows 
Windows 

Android 
iOS

Android  
iOS

Пристрій для кондиціонерів ✓ 
літо 2015

✗ ✗

Особливості

tado° пропонує найвищий рівень заощадження і комфорту



Автоматичне виявлення присутності заощаджує енергію, 
система опалення гнучко адаптується до вашого життя

День 19.00 23.0011.00

Sleep 
Temp.

Away 
Temp.

Система опалення працює
Заощаджено з допомогою tado°

З автоматичним виявленням присутності комфортна температура буде тоді, 
коли хтось перебуває вдома

8.00

Ти прокидаєшся, 
tado° включає 
нагрів вчасно

Ти йдеш,  
tado° знижує 
температуру в 
будинку

Ти повертаєшся, 
tado°нагріває 
вчасно

Лягаєш спати, 
tado° знижує 
температуру в 
будинку

Home  
Temp.



Де може бути встановлений tado°? 

В будинку з 
індивідуальним 
опаленням

В квартирі з 
індивідуальним 
опаленням

В квартирі з 
центральним  
опаленням та тепловим 
лічильником



Варіанти установки tado° 

Outside

Temp-Sensor

Провідний 
термостат

Погодозалежне 
управління  (без 
кімнатного 
термостату)

Receiver

RTБездротовий 
кімнатний 
термостат + 
приймач

TA/BUS

tado° smart  
термостат 

tado° smart термостат 
+ tado° модуль розширення

або



Наша сервісна служба tado° 

Установка tado° smart термостата 
є дуже простою - більшість 
клієнтів можуть зробити це самі. 
Для тих, кому потрібна допомога 
з установкою, ми пропонуємо 
професійні послуги з установки. 
Сертифікований інсталятор 
прийде у ваш будинок щоб 
встановити tado° smart термостат. 
Ви можете забронювати 
установку разом з вашим smart 
термостатом в нашому інтернет-
магазині або після реєстрації на
www.sahara-smart.com.ua
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