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TADO - Inteligentny zestaw
startowy z głowicami
termostatycznymi
Cena

898,99 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

TADO/102203

Kod producenta

2623

Opis produktu
Cechy produktu: - bezprzewodowa technologia komunikacji - możliwość sterowania bezobsługowego poprzez geolokację
użytkownika - kontrola z każdego miejsca poprzez smartphone, tablet lub komputer - łatwe w użyciu i szybkie w montażu inteligentny algorytm do optymalizacji ogrzewania w każdym grzejniku - tryb programu według własnych potrzeb - darmowa
aplikacja i jej aktualizacja - trzy różne adaptery również do starszych typów grzejnika - blokada przed dziećmi - wyznaczanie
stref grzewczych dla poszczególnych grzejników - możliwość synchronizacji wielu grzejników w jednym pomieszczeniu oszczędny wyświetlacz LED, możliwość sterowania manualnego - możliwość współpracy z inteligentnym modułem TADO do
zarządzania urządzeniami grzewczymi typu: kocioł gazowy, olejowy, pompa ciepła itp.
- moduł internetowy może jednocześnie sterować 25 inteligentnymi głowicami termostatycznymi

Certyfikat: ISO 14001, ISO 9001, BS OHSAS 18001, EU RoHS, CE
Gwarancja: 24 miesiące
Jezyk: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, duński
Kolor: biały
Komunikacja radiowa: 868 MHz
Materiał obudowy: PC, ABS plastik
Oprogramowanie_wspierajace: iOS, Android, Windows
Polaczenie_internetowe: moduł internetowy poprzez kabel sieciowy RJ-45
Protokół szyfrowania danych: TLS 1.2 (SSL), 2048-bit / TLS 1.2 (SSL), 256-bit / AES-CCM
Stan: nowy
Urządzenia wspierające: inteligentny moduł TADO sterowania klimatyzacją
inteligentny moduł TADO do sterowania strefami grzewczymi
inteligentny moduł łączności bezprzewodowej do starszych kotłów grzewczych
W zestawie: 2 x inteligentna głowica termostatyczna TADO z bateriami (2 x baterie AA)
1 x zasilacz do modułu internetowego
1 x moduł internetowy
1 x kabel USB
1 x kabel sieciowy RJ-45
1 x adapter do zasilacza typ europejski (polski)
1 x adapter do zasilacza typ angielski
2 x po 3 adaptery do różnych typów grzejników
Waga głowicy: 178 g
Waga_modulu: 61 g
Wymiary_glowic: 78.00 x 52.00 mm
Wymiary_modulu_internetowego: 81.00 x 27.00 x 22.00 mm
Zasilanie głowic termostatycznych: 3V DC (2x baterie typu AA, 1200 mA/h, czas działania około 2 lata)
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