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Комплектація

1

Модулем Розширення (в залежності від вже інсуючої системи опалення).

tado° БРІДЖ ТА АКСЕСУАРИ

•
•
•
•

tado° Модуль Розширення
Рекомендовано для установок з системами опалення без кімнатного термостата.
Модуль Розширення виступає в якості приймача; Смарт Термостат в якості
бездротового датчика і пульта дистанційного управління.
Керує опаленням на основі інформації від датчиків tado° Смарт Термостату.
Може бути встановлений поруч із котлом або стати заміною вже існуючого
зовнішнього контролера.

СМАРТ ТЕРМОСТАТ ТА АКСЕСУАРИ

tado° МОДУЛЬ РОЗШИРЕННЯ & АКСЕСУАРИ

Гвинт x2
link
router
internet

Дюбель x2

Ізоляційний ковпачок x4

Дюбель x2

BU-CL-01

tado° Модуль Розширення

+

+

(Брідж)

RU-CL-01

tado° Смарт Термостат

tado° Мережевий міст

Your tado˚ Smart Thermostat
turns the heating
on and of f.

Адаптер Живлення
Place this sticker on the
control panel of your heating
as a reminder.

A–

A–

самоклеюча
стрічка x2

234
1

COM

Мережевий кабель
Ethernet

NL

NC

USB кабель

Гвинтові Клеми

Use the stickers to label the cables as specified in the instructions.

Гвинт x2

Корпусний гвинт

NO

•
•

Вимірює температуру, вологість, шум та освітленість.
Відображає вимірювальну температуру, підтримує корегування
встановленої температурної позначки та режимів роботи.
Контролює процес опалення при підключенні до загальної системи опалення.
Діє як датчик і пульт дистанційного управління при інсталяції у поєднанні з

Lea ve he at ing set
to al wa ys on !

•
•

2

tado° Смарт Термостат

Викрутка
AAA Батарейкаx3

Наліпки

Наліпки

4-Жильний Кабель

Euroblock-2 Вилка

RAST5-2 Вилка
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Cумісність

Інтелект і безпека

Сумісність

Модель Інтелектуального Контролю

tado° сумісний практично з усіма системами опалення, в тому числі:

tado° не потребує часу на програмування. Спеціально запатентовані алгоритми
були створенні для автоматичного контролю процесу опалювання
в залежності від потреб користувачів. Побудова моделі автоматично створюється
для кожного домогосподарства, та дозволяє власникові цієї моделі передбачати
стратегію управління і оптимізувати використання енергії та створювати комфорт
в будинку.

•
•

Комбі системи та опалювальні котли
Звичайні і конденсаційні котли

•
•
•
•
•

Гідравлічні системи підлогового опалення
Електричні системи підлогового опалення з макс. струмом навантаження 6 A
Повітряні джерела і геотермальні теплові насоси (тільки нагрів)
Зональні системи (один Смарт Термостат для кожної зони)
Системи з перемиканням напруги до 220V
Системи сухого контакту з нульовим потенціалом перемикача

•
•
•

Низьковольтні системи з аналоговими інтерфейсами
Низьковольтні системи з цифровим інтерфейсом (Bus шина)

Опалення в залежності від місцезнаходження
tado° Смарт Термостат контролює температуру автоматично, в залежності від
місценаходження господарів, а також їх віддаленості від дому - вмикаючи
опалення тільки тоді коли це дійсно потрібно.

Шифрування зв'язку
Сумісність tado° з конкретними системи опалення можуть бути перевірені на сайті:
www.tado.com
www.sahara-smart.com.ua (для України)

Будь-який обмін інформації між веб-браузерами або смартфонами з серверами Tado °
має шифрування TLS 1.2 (SSL) з 2048-бітними сертифікатами розширенної
перевірки.

Перевірка сумісності

Якщо tado° купується онлайн:
www.sahara-smart.com.ua
сумісність перевіряється під час процесу
вибору системи.

Зв'язок між tado° мережевим мостом і tado° серверами додатків
має шифрування TLS 1.2 (SSL) з використанням 256-бітного асиметричного
шифрування на базі еліптичних кривих.
Радіозв'язок між двома tado° пристроями використовує шифрування AES-CCM.
Ключ обмінюється шляхом сполучення пристроїв в якості частини
початкової процедури інсталяції.

У тих випадках, коли tado° купується у
спеціалістів з установки, вони
самостійно перевірять його на сумісність.
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Функціональність

Функціональність
tado° був розроблений для моб. телефону і веб-використання.
Будь які опції найбільш легко змінюються за допомогою

Контроль Опалення
Існує три різні методи управління опаленням:

мобільного додатоку tado° , який зараз є доступним для:
iOS (>Версія 7.1), Android (> Версія 2.3) та Windows Phone
(>Версія 8.1). Всі додатки безкоштовні.
Крім того, контроль параметрів і управління даними, в
додатку Tado ° також надає докладний звіт про історію опалення
і має спеціальну функцію для підрахунку та оцінки заощаджень.
tado° веб-додаток доступний на комп'ютерах і планшетах, та
містить ті ж самі функції, що й мобільний додаток.

Пояснення до обраних символів

Off (Вимк.)

Auto
(Авто)

Manual
(ручний)

Off: Якщо встановлений режим Off, tado° вмикає опалення тільки у тому випадку,
якщо температа в приміщенні падає нижче 5°C (для уникнення замерзання).
Auto: Якщо встановленний режим Авто, tado° контролює опалення в залежності
від запрограмованого часового графіку.
Оптимальний метод для налаштування - це вибір автоматичного контролю
температури в залежності від місцезнаходження власника.
Manual: Якщо встановленний ручний режим, tado° тримає температуру в кімнаті
в залежності від заданої температурної позначки.

При зображені полум'я, tado° відправляє сигнал про підняття
температури в приміщенні до опалювальної системи. Це не
означає, що котел негайно запуститься, або опалювальне
полум'я вже увімкнуте.
Сучасні котли застосовують додаткову логіку управління до
запуску або зупинити котла у відповідь на запит підвищення
температури.
Пряме сонячне проміння може істотно збільшити температуру
всередині приміщення. Можливий сонячний вплив на
температуру зоображений за допомогою символу сонця.
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Смарт Термостат

Смарт Термостат – Використання

tado° Смарт Термостат

Використання

tado ° Смарт Термостат замінює існуючі термостати або
працює в ролі бездротового термостата разом з tado° Модулем
Розширення для систем опалення, які до цього не мали
провідного термостату. Він вимірює температуру в приміщенні
та дозволяє користувачеві змінити режим роботи і встановити
температурну позначку. Якщо він підключений до котла,
то безпосереньо керує процесом опалення. В іншому випадку,
він з'єднується з котлом через tado° Модуль Розширення.
tado° Смарт Термостат працює від трьох елементів живлення типу ААА, які йдуть в
комплекті. Перед початком роботи, паперові смужки повинні бути видалені з
відсіку батарей, для того щоб увімкнути живлення пристрою. ААА батарейки
з комплекту, при нормальних умовах, працюють приблизно протягом двох років.
tado° інформує користувача по електронній пошті та / або через Push
повідомплення, якщо прийшов час їх заміни.

!

tado ° смарт-термостат має інтерфейс для користувача, який активується натисканням на кнопку в правому нижньому
кутку. На початку, відображається поточна температура.
Механічна кнопка може бути використана для
перемикання по різним пунктам меню. Кнопку необхідно
натиснути до зміни на Operation/Mode режим. Після чого,
натиснувши на кнопку ще 1 раз, з'явиться задана температура яку можна
змінювати використовуючи сенсорні стрілки, які загоряться відразу як доступ
до цих налаштувань буде активний. Змінені налаштування збережуться через 3 -сек.,
на що вкаже мерехтіння меню налаштувань. Збереження також можна здійснити
при натисканні механічної кнопки ще 1 раз.

Будь ласка, прочитайте розділ "Інсталяція" перед установкою.

Механічна Конструкція
Батарейний в ідсік
схема підключення

LED дисплей

Механічна кнопка

Серійний номер
і код
аутентифікації
(auth code)

Сенсорні стрілки

ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ
Клеми для
підключення

Сенсорні стрілки
Механічна кнопка
активує і дозволяє
Монтажна пластина з
кріпленням до стіни

Задня частина приладу

перемикання пунктів меню

перемикають режими
та встановлюють
температуру
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Смарт Термостат - Структура меню

ОПАЛЕННЯ

1. Стан, інформація
(натиснути кнопку 1x)

2. Експлуатація / Режим
(натиснути на кнопку 2x)

3. Налаштування
(натиснути на кнопку 3x)

Індикація режимів роботи

Діюча температура

Автоматичний режим "вдома"

Температура сну

Нічний режим
не

задається

Автоматичний режим "поза зоною"

Порожній будинок

Діюча температура
Розігрів (анімація)

Діюча температура

Ручний режим

Ручний режим температура
Вимк.

Автоматичні операції

(присутність або відсутність не відображається)
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Смарт Термостат - Спеціальні повідомлення про статус

Індикація Повідомлень
Спеціальні інформаційні повідомлення відображаються відразу після механічного
натискання кнопки, або при виборі інтерфейсу користувача

Повідомленя та їх значення, при підключеному модулі розширення
МОЖЛИВІ СТАТУСИ ПОМИЛОК
СМАРТ ТЕРМОСТАТ + МОДУЛЬ РОЗШИРЕННЯ

БЛИМАЮЧІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Необхідна заміна
елемента живлення

Смарт Термостат не має
зв'язку Бріджом

Відкрите вікно

Оновлення

Додаткові повідомлення про статус

до мережі інтернет
Стан відображення будь-яких помилок підключення.
МОЖЛИВІ СТАТУСИ ПОМИЛОК
СМАРТ ТЕРМОСТАТУ

Помилка
виконання
операції

Не має підключення
Модуль Розширення не має
радіо зв'язку з Смарт
Термостатом

Необхідне підтвердження натисканням кнопки

Якщо налаштування не закінчене, відображається значок гайкового ключа
Не має підключення до інтернету

Смарт Термостат не має
радіо зв'язку з Бріджом

НЕ СКОНФІГУРОВАНО

Потрібне підтверження натисканням кнопки
не сконфігуровано
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Смарт Термостат - з'єднання і скидання налаштувань

Як частина пристрою, Смарт Термостат і Мережевий Брідж повині працювати у парі.

Смарт Термостат може бути перезавантажено та скинуто
(при технічній необходності)
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

ПІДКЛЮЧЕННЯ
Натисніть і утримуйте кнопку
до тих пір, поки сигнал
з'єднання не почне блимати

Нажміть та утримуйте кнопку
до тих пір, поки значок
З'єднання відбудеться на протязі 1 хв.

значок з'єднання

комутації не зникне

Відпустіть кнопку
Дисплей вимкнеться

Зачекайте до успішної
синхронізації

Після чого екран вимкнеться

відпустіть кнопку
Успішно синхронізовано

Зображеня з'являється після
перезавантаженя через 3 сек.
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Смарт Термостат - Інтерфейси
Інтерфейси

Рекомендації щодо розташування Смарт Термостату в якості
сенсору

Tado ° смарт Термостат працює з мережею 230V та додатковими інтерфейсами
низької напруги. Схема на задній панелі пристрою показує спосіб підключення для
спрацювання реле; три ізольовані слоти з контактами для додадкового підключення
(parking slots) термостату (якщо він повинен бути замінений) і три контакти для

У тих випадках, коли tado° Смарт Термостат не замінює інсуючого дротового
термостату, він може встановлюватись у будь-якому відповідному до цього місці.
При установці Смарт Термостату, повині бути дотримані наступні пункти :
•

аналогових або цифрових систем. (А,-,+)

Для заміни аналогового термостата, використовуються три додаткові слота
низької напруги (в правій частині). "А", "+", "-"

-

При заміні двохпровідного цифрового термостату, використовуються два додаткові
слоти низької напруги помічені як "-" і "+". Інтерфейси цифрової бус шини

Смарт Термостат бажано розміщувати там, де відображається поточна
температуру в будинку, для його більш точного налаштування.
Це, як правило - вітальня.
• Смарт Термостат повинен бути розміщений на внутрішній стіні, та приблизно
на відстані 1,5 м від підлоги.
• Слід уникати ті області, в яких на протязі дня Смарт Термостат
схильний до впливу прямих сонячних променів.
• Смарт Термостат повинен бути розміщений подалі від дверей або вікон
та джерел тепла (таких як радіатори та електричні пристрої).

захищені від полярності, таким чином, порядок з'єднання не має значення.

1,50 m

При заміні бездротових термостатів, tado° радить додатково придбати
Модуль Розширення. Модуль Розширення tado° замінює існуючий зовнішній
контролер, або підключається безпосередньо до котла. Смарт Термостат tado°
потім може бути розміщений без дротового з'єднання в будь-якому відповідному
для цього місці.
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Модуль Розширення

tado° Модуль Розширення

Модуль Розширення - Використання

Використання

The tado° Модуль Розширення виступає в якості
з'язуючого ланцюга з tado° Смарт Термостатом та
котлом. Він замінює зовнішні контролери, зовнішні
приймачі, та напряму підключається до котла.
Модуль Розширення має живлення 230V та
підключається до мережі через реле, або через джерело
слабкої напруги 5-36V з аналоговим\цифровим
сигналом. В комплекті також за можливою необхідністю
постачається двужильный електричний кабель tado°.

!

Модуль Розширення має одну механічну кнопку,
при натисканні якої, почне горіти LED індикатор.
під час нормальної роботи пристрою, LED індикатор
має повільну пульсацію.

LED Дисплей
LED СТАТУСИ

ЗНАЧЕННЯ

Off (Вимк.)

Не має живлення

Миготіння

Підключення

Будь ласка, прочитайте розділ "Інсталяція" перед установкою.

Миготіння (Швидке)

Синхронізація

Пульсація (повільна)

Нормальне функціонування

Синхронізація та перезавантаження
Під час установки, Модуль Розширення повинен бути синхронізований з Бріджом.
Модуль Розширення встановлюється в режим синхронізації за допомогою
натискання на мех. кнопку 4-5 сек. (поки LED не почне швидко блимати),
та Модуль Розширення автоматично синхронізується з Бріджом. Після чого
відбудеться підключення до сервера та LED індикатор стане повільно пульсувати,
що означає його нормальний режим роботи.
Модуль Розширення може бути перезавантажено за допомогою натискання на
механічну кнопку на протязі 8 секунд. Перезавантаження відбудеться
автоматично, як тільки кнопка буде відпущена.
tado° – Інструкція користувача та технічна документація V1.1
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Модуль розширення - конструкція

Конструкція

Контактні клеми
Серійний номер та
код аутентифікації
Перемичка

Схеми підключення

1. Зачепіть пристрій на задній панелі для кріплення, та
плавно притисніть його до низу.
Задня частина пристрою

Модуль клем для
підключення
Отвори для настінного
монтажу

Гвинти для кріплення
корпусу

2. Затягніть гвинти (в нижній частині), для того щоб закріпити пристрій
Настінна пластина для кріплення

Монтаж
tado° – Інструкція користувача та технічна документація V1.1
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Модуль Розширення - Інтерфейси

Інтерфейси
Tado ° Модуль Розширення має роз'єми для реле (позначені 1-4), а також
аналоговий і цифровий інтерфейси (позначені A, -, +).
Можливі дві конфігурації підключення ел. проводів до реле, які відрізняються в
залежності від двох різних положеннь перемички.

2

1
1
2

NLNL12123434

A

1
2

3

3

Перемикання положення перемички

Задня пластина UK стандарту

Реле, схема підключення
Положення Перемички 1: "Сухий Контакт" - підключення, з нульовим потенціалом.
Джерело живлення відокремлене від реле. Ця опція для підключення одного реле
з низькою напругою.

Аналогове і цифрове з'єднання
Для підключення аналогового термостата, аналоговий вихід підключяється до "А"
(GND), до "-" та позитивний вхід (Vcc) на "+".

Положення Перемички 2: Системи з перемиканням напруги до 220V.

Для підключення двухпровідного цифрового термостату, використовуються
дві додаткові клеми низької напруги, які позначені з "-" і "+". Інтерфейси
цифрової шини, як правило, захищені від зворотної полярності, таким чином,
порядок з'єднання не має значення.

Ця опція придатная для підключення з подвійним програмним реле.

tado° – Інструкція користувача та технічна документація V1.1
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Брідж (мережевий Ethernet міст)

Брідж LED індикатор

tado° Брідж
tado ° Брідж - проміжний пристрій між Смарт-Термостатом,
Модулем Розширення (якщо він присутній) і tado° сервером.

ІНДИКАТОРИ З'ЄДНАННЯ
Off (Вимк.)

не має живлення

Миготіння (швидко)

Синхронізація

ІНДИКАТОРИ ДІЇ МАРШРУТИЗАТОРА

ПОЯСНЕННЯ

Він підключений до маршрутизатора за допомогою мережевого

link

ПОЯСНЕННЯ

link
router
link

кабелю і обмінюється інформацією зі Смарт Термостатом

internet

router

router

internet

internet

та Модулем Розширення

Підключення Бріджа
Off (Вимк.)
link

USB адаптер живлення

USB порт на маршрутизаторі

link
router

router

internet

Blinking (Миготіння)

internet

Підключіть за доп. мережевого кабелю,

Підключіть за доп. мережевого кабелю,

ethernet порт до порту маршрутизатора,

ethernet порт до порту маршрутизатора,

та USB порт до адаптера живлення.

та за допомогою USB кабелю - порт

On (Вкл.)

Не знайдено ethernet підключення
З'єднання ethernet встановлено,
Отримання IP адреси через DHCP
протокол
IP адреса успішно отримана

Бріджа до USB порту маршрутизатора
(для живлення через USB)

link
router
internet

link
router
internet

ІНДИКАТОРИ РОБОТИ ІНТЕРНЕТ
Off (Вимк.)

ПОЯСНЕННЯ
Off (Вимк.), поки IP-адреса не буде
отримана

link

Blinking (Миготіння)

Встановлення зв'язку з tado°
сервером

On (Вкл.)

Підключення до tado° сервера
встановлено

link
router

router

internet

internet

ІНФО: Після підключення до Бріджа, всі три світлодіода одночасно загоряться.
У випадку, якщо цього не станеться, можливо брідж не має достанього
живлення\напруги, або технічно несправний.
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Інсталяція

Підтримка

Інсталяція tado°

Dля онлайн підтрики, будь ласка відвідайте
support.tado.com

tado ° містить інструкції з установки, специфічні для кожної системи опалення.
Ці інструкції надаються через інтерактивний майстер установки (Асистент)
Документація на пристрій не замінює цих інструкцій, загальна документація tado°
має характеристику пристрою і його функцій, але не опис самого процесу інсталяції.

Для телефонної пітримки, будь ласка телефонуйте:
UA: +38 (044) 3775222 +38 (050) 3774222

ПРОЦЕС ІНСТАЛЯЦІЇ

DE: +49 (0)89 416156640 - тех.підтримка tado° в Німеччині

Станте власником tado°

Збереження власних tado° аккаунтів
Для доступу до веб або мобільного додатку tado, за бажанням ви
маєте можливість записати свій логін та пароль в цю таблицю
(на випадок якщо забудете).
В цілях безпеки, радимо пам'ятати власний логін та пароль, або зберігати
цей лист в надійному місці, щоб унеможливити доступ до системи контролю
третіми особами.

Створіть аккаунт

Оберіть систему опалення
Логін до tado° інтерфейсу

Пароль

Зареєструйте пристрій

Власна Інсталяція
з підтримкою tado° інструкцій
по інсталяції

Придбання професійної
інсталяції

Не зважаючи на можливий власний монтаж системи Tado °
рекомендуємо інсталяцію за участі професійних представників від
компанії tado°

УВАГА:
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Технічна Спеціфікація

Нормативно – правова відповідність

Tado ° смарт-термостат (модель RU01)

ЄС Декларація про відповідність

Розміри: приблизно 104 x 104 x 19 мм (L x W x H) / приблизно 132 g
Робоча напруга: 5-36V DC 0.2A / 4.5V DC (3xAAA batteries, 1,200 mA/h)
Термін роботи ААА батарейок (якщо працює від батарейок) : ~ 2 роки
Реле: max. 240V AC 6(4)A / max. 36V DC 6(4)A
Радіо модуль: 868 MHz, Mesh (6LoWPAN)
Дисплей: 10 x 19 LEDs, 32 x 20 mm
Кнопки: 1 x механічна; 2x сенсорні
Матеріал: PC + ABS
Колір: білий, матовий

Компанія tado ° заявляє, що пристрої tado ° відповідають необхідним
вимогам та положенням наступних директив ЄС:
•
•
•
•

Директива про низьку напругу 2014/35 / ЄС
Директива з електромагнітної сумісності 2004/108 / ЄC
Директива R & TTE 1999/5 / ЄC
Директива RoHS 2011/65 / ЄС

tado° Модуль Розширення (Модель BU01)
Сертифікат відповідності стандартам ЄС, доступний за адресою:
Розміри: приблизно 102 x 150 x 28 mm (L x W x H) / circa 210 g
Робоча напруга: 5-36V DC 0.2A / 100-240V AC 0.2A
Реле: max. 240V AC 6(4)A / max. 36V DC 6(4)A
Радіо модуль: 868 MHz, Mesh (6LoWPAN)
Дисплей: 1 x LED
Кнопки: 1 x механічна
Матеріал: PC + ABS
Колір: білий, матовий

tado.com/conformity

Символ WEEE означає, що tado ° пристрої повинні бути утилізовані окремо від
загальних побутових відходів. Після того як tado° пристрій вичерпає свій ресурс
роботи до кінця, він повинен бути прийнятий в спеціальний пункт збору
відходів для безпечної утилізації чи повторної переробки.
Це заощаджує природні ресурси, захищає здоров'я людини і допомагає

tado° Брідж (Модель GW02)

навколишньому середовищу.

Розміри: приблизно 89 x 52.5 x 25.5 mm (L x W x H) / circa 61 g
Робоча напруга: 5 V
Радіо модуль: 868 MHz, Mesh (6LoWPAN)
Матеріал: PC + ABS
Колір: білий, матовий
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