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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



           2011             2012             2013            2014            2015              2015

КВІТЕНЬ 2012
Завершення етапу тестування в 
Німеччині в ~ 100 домогосподарств

ЖОВТЕНЬ 2013
Запуск  
в UK, AT, CH

Запуск „Heating V2“ 
ЖОВТЕНЬ 2014

ЛИСТОПАД 2012
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°

ВЕРЕСЕНЬ 2011
Заснування в Мюнхені

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

ЧЕРВЕНЬ 2015
Запуск в Україні 
Проект Sahara-Smart



tado° в Світіtado в Світі

Лондон,  
Англія

Париж,  
Франція

Венеція, 
Італія

Мюнхен,  
НімеччинаАмстердам,  

Нідерланди

Сан Франциско,  
США

Київ,  
Україна



t a d o ° вираховує буд і вельн і 
характеристики та тепловтрати і 
знаходить найбільш ефективний 
спосіб опалення вашого будинку

Особливості будівлі

t a d o ° а в т ома т и ч но ре г у лює 
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 в а є т ь с я 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



tado° Smart Термостат – Комплектація



LED дисплей 

Кнопка 

Сенсорні стрілки 

Батарейки

tado° Smart Термостат – Специфікація 



tado° Smart Термостат – Конструкція
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Смарт Термостат Смарт Термостат – Використання

Використання

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

натиснувши на кнопку ще 1 раз, з'явиться задана температура яку можна

змінювати використовуючи сенсорні стрілки, які загоряться відразу як доступ

до 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.

В системах опалення, які підтримують режим гарячої води, поточний статус

гарячої води (ВКЛ / ВИМК або температура, в конкретних системах) та функції 

з гарячою водою також доступні. При повторному натисканні кнопки активації,

повідомлення буде відображено відразу після натискання на механічну кнопку та

активізаціїі інтерфейсу

Будь ласка, прочитайте розділ "Інсталяція" перед установкою.

ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ

Механічна кнопка  

активує і дозволяє  

перемикання пунктів меню

Сенсорні стрілки

перемикають режими
 

та встановлюють 

LED дисплей

Механічна кнопка

Сенсорні стрілки

Серійний номер 
 

І код 

аутентифікації

Клеми для
підключення

Монтажна пластина з 
кріпленням до стіни

Задня частина приладу

Батарейник відсік
схема підключення

!

tado° Смарт Термостат

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 і встановити 

температурну позначку. Якщо він підключений до котла,

tado ° Смарт Термостат працює від трьох батарейок 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 протягом двох років. 

 Tado ° інформує користувача по електронній пошті та / або через Push

 повідомплення, якщо прийшов час  заміни на нові.

Механічна Конструкція

температуру

то безпосереньо керує процесом опалення. В іншому випадку,

він з'єднується з котлом через Tado ° Модуль Розширення.

натиснути до зміни на Operation/Mode режим. Після чого,

tado°  – Інструкція користувача та технічна документація V1.1



tado° Smart Термостат – Інтерфейс
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The tado° Smart Thermostat supports both 230V and extra low voltage interfaces. The 
wiring diagram on the back of the device shows the wiring for the relay operation, three 
isolated parking slots for excess wiring (from the thermostat which is to be replaced) 
and three low voltage terminals for analog and bus connection.

When replacing a relay thermostat, COM and NO (and NC if present in the current 
thermostat) should be connected. Any additional wires, such as a neutral wire are pla-
ced into the parking slots without labeling next to the relay terminals. They do not have 
any function other than safely parking excess wires.

To replace an analog thermostat, the three extra low voltage terminals on the right 
hand side are used. The analog output is connected to “A”, ground (GND) to “-” and 
the positive input (Vcc) to “+”.

When replacing a two-wired digital thermostat, the two extra low voltage terminals 
labeled with “-” and “+” are used. Digital bus interfaces are typically protected against 
polarity reversal, thus the order of connection does not matter.

When replacing wireless thermostats, the additional purchase of the tado° Extension 
Kit is recommended. The tado° Extension Box replaces an existing external receiver or 
external controller; or is connected directly to the boiler. The tado° Smart Thermostat 
can then be placed in any suitable location without a wired connection being required.

Interfaces

Smart Thermostat – Interfaces

Correct Placement of the Smart Thermostat as a Sensor

In cases where the tado° Smart Thermostat does not replace an existing wired 
thermostat, it can be placed in any appropriate location. When installing the Smart 
Thermostat the following points should be observed:

• The Smart Thermostat should be placed in a location which is representative for 
the temperature which should be set. This is usually the living room

• The Smart Thermostat should be placed on an inside wall at approx 1.5 m from 
the ground

• Areas where the Smart Thermostat is exposed to direct sunlight at any time of the 
day should be avoided

• The Smart Thermostat should be placed away from any draft (near a door or 
window) or heating sources such as radiators or electric devices

1,50 m



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



tado° Extansion Kit – Комплектація



LED індикатор стану 

150 mm 

Задня панель

tado° Extension Kit – Специфікація 



tado° Extension Kit – Конструкція

10

Конструкція

Модуль розширення - конструкція

Контактні клеми

Перемичка

Серійний номер та 
код аутентифікації

Схеми підключення

для задньої панелі

Гвинти для кріплення 

корпусу

Отвори для настінного 

монтажу

Модуль клем для

підключення

Настінна пластина для кріплення

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

Монтаж

Задня частина пристрою

1. Зачепіть пристрій на задній панелі для кріплення, та

плавно притисніть його до низу.

tado°  – Інструкція користувача та технічна документація V1.1
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tado° Extension Kit – Інтерфейс

Extansion Kit
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Interfaces

The tado° Extension Box has connectors for relays (labeled 1-4) as well as analog and 

digital interfaces (labeled A, -, +). Two relay wiring configurations are possible and are 
distinguished by two different jumper positions.

Jumper Position 1: Potential Free Wiring Connection
The power supply is separated from the relays. This wiring option is to connect low 

voltage single relays. In case a UK standard backplate is present some rewiring might 

be required such that the wires correspond to tado°‘s “Relay Wiring 1” as indicated on 

the back of the Extension Box.

Jumper Position 2: Switched Live
This wiring option corresponds to a 230V dual relay programmer. In case a UK stan-

dard backplate is present and wired as a 230V dual relay (central heating and hot 

water) the tado° Extension Box can simply be mounted on the existing backplate and 

does not require any rewiring. 

Extension Box – Interfaces

3 3

NLNL 1212 3434 A

1

2

1

2

2

1

Relay Wiring Diagrams

UK Standard BackplateSwitching the Jumper Position

Analog and Digital Connection
To connect an analog thermostat, the analog output is connected to “A”, ground 

(GND) to “-” and the positive input (Vcc) to “+”.

To connect a two-wired digital thermostat, the two extra low voltage terminals labeled 

with “-” and “+” are used. Digital bus interfaces are typically protected against polarity 

reversal, thus the order of connection does not matter.



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



…та багато інших

Для котлів всіх виробників



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



Підключення Smart Termostat

220 V

Клапан  та
сервопривід  NO  220  V

Тепловий
лічильник

Система  опалення
з  горизонтальною
розводкою
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The tado° Smart Thermostat supports both 230V and extra low voltage interfaces. The 
wiring diagram on the back of the device shows the wiring for the relay operation, three 
isolated parking slots for excess wiring (from the thermostat which is to be replaced) 
and three low voltage terminals for analog and bus connection.

When replacing a relay thermostat, COM and NO (and NC if present in the current 
thermostat) should be connected. Any additional wires, such as a neutral wire are pla-
ced into the parking slots without labeling next to the relay terminals. They do not have 
any function other than safely parking excess wires.

To replace an analog thermostat, the three extra low voltage terminals on the right 
hand side are used. The analog output is connected to “A”, ground (GND) to “-” and 
the positive input (Vcc) to “+”.

When replacing a two-wired digital thermostat, the two extra low voltage terminals 
labeled with “-” and “+” are used. Digital bus interfaces are typically protected against 
polarity reversal, thus the order of connection does not matter.

When replacing wireless thermostats, the additional purchase of the tado° Extension 
Kit is recommended. The tado° Extension Box replaces an existing external receiver or 
external controller; or is connected directly to the boiler. The tado° Smart Thermostat 
can then be placed in any suitable location without a wired connection being required.

Interfaces

Smart Thermostat – Interfaces

Correct Placement of the Smart Thermostat as a Sensor

In cases where the tado° Smart Thermostat does not replace an existing wired 
thermostat, it can be placed in any appropriate location. When installing the Smart 
Thermostat the following points should be observed:

• The Smart Thermostat should be placed in a location which is representative for 
the temperature which should be set. This is usually the living room

• The Smart Thermostat should be placed on an inside wall at approx 1.5 m from 
the ground

• Areas where the Smart Thermostat is exposed to direct sunlight at any time of the 
day should be avoided

• The Smart Thermostat should be placed away from any draft (near a door or 
window) or heating sources such as radiators or electric devices

1,50 m

tado°  – Manual & Technical Documentation V1.2 12

tado° Bridge

The tado° Bridge is the intermediary device between the Smart 

Thermostat, the Extension Box (if present) and the tado° Servers. 

It is connected to a router via an ethernet cable and communica-

tes wirelessly with the Smart Thermostat and the Extension Box.

Bridge Bridge LED Actions

Connecting the Bridge

INFO: Upon plugging in the Bridge, all three LEDs should light up once. If this doesn‘t 
happen, the Bridge is either not sufficiently supplied with power or is defective.

Connect the ethernet port to the router 

and the USB port to power via the power 

adapter.

Connect the ethernet port to the router and 

the USB port to power via the router.

USB POWER ADAPTER USB JACK ON ROUTER

link

router

internet
link

router

internet

LINK LED ACTION

ROUTER LED ACTION

INTERNET LED ACTION

MEANING

MEANING

MEANING

Off

Off

Off

No power

No ethernet link detected

Off until IP address has been assigned

Blinking (Fast)

Blinking

Blinking

Pairing

Ethernet link detected. Awaiting  

DHCP IP address assignment

Establishing connection to tado° Server

On

On

IP address assigned successfully

Connection to tado° Server  
has been established

link

router

internet

link

router

internet

link

router

internet

link

router

internet

link

router

internet

link

router

internet

link

router

internet



Підключення Smart Termostat + Extansion Kit

tado°  – Manual & Technical Documentation V1.2 11

Interfaces

The tado° Extension Box has connectors for relays (labeled 1-4) as well as analog and 

digital interfaces (labeled A, -, +). Two relay wiring configurations are possible and are 
distinguished by two different jumper positions.

Jumper Position 1: Potential Free Wiring Connection
The power supply is separated from the relays. This wiring option is to connect low 

voltage single relays. In case a UK standard backplate is present some rewiring might 

be required such that the wires correspond to tado°‘s “Relay Wiring 1” as indicated on 

the back of the Extension Box.

Jumper Position 2: Switched Live
This wiring option corresponds to a 230V dual relay programmer. In case a UK stan-

dard backplate is present and wired as a 230V dual relay (central heating and hot 

water) the tado° Extension Box can simply be mounted on the existing backplate and 

does not require any rewiring. 

Extension Box – Interfaces

3 3

NLNL 1212 3434 A

1

2

1

2

2

1

Relay Wiring Diagrams

UK Standard BackplateSwitching the Jumper Position

Analog and Digital Connection
To connect an analog thermostat, the analog output is connected to “A”, ground 

(GND) to “-” and the positive input (Vcc) to “+”.

To connect a two-wired digital thermostat, the two extra low voltage terminals labeled 

with “-” and “+” are used. Digital bus interfaces are typically protected against polarity 

reversal, thus the order of connection does not matter.

tado°  – Manual & Technical Documentation V1.2 11

Interfaces

The tado° Extension Box has connectors for relays (labeled 1-4) as well as analog and 

digital interfaces (labeled A, -, +). Two relay wiring configurations are possible and are 
distinguished by two different jumper positions.

Jumper Position 1: Potential Free Wiring Connection
The power supply is separated from the relays. This wiring option is to connect low 

voltage single relays. In case a UK standard backplate is present some rewiring might 

be required such that the wires correspond to tado°‘s “Relay Wiring 1” as indicated on 

the back of the Extension Box.

Jumper Position 2: Switched Live
This wiring option corresponds to a 230V dual relay programmer. In case a UK stan-

dard backplate is present and wired as a 230V dual relay (central heating and hot 

water) the tado° Extension Box can simply be mounted on the existing backplate and 

does not require any rewiring. 
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Relay Wiring Diagrams

UK Standard BackplateSwitching the Jumper Position

Analog and Digital Connection
To connect an analog thermostat, the analog output is connected to “A”, ground 

(GND) to “-” and the positive input (Vcc) to “+”.

To connect a two-wired digital thermostat, the two extra low voltage terminals labeled 

with “-” and “+” are used. Digital bus interfaces are typically protected against polarity 

reversal, thus the order of connection does not matter.
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tado° Bridge

The tado° Bridge is the intermediary device between the Smart 

Thermostat, the Extension Box (if present) and the tado° Servers. 

It is connected to a router via an ethernet cable and communica-

tes wirelessly with the Smart Thermostat and the Extension Box.

Bridge Bridge LED Actions

Connecting the Bridge

INFO: Upon plugging in the Bridge, all three LEDs should light up once. If this doesn‘t 
happen, the Bridge is either not sufficiently supplied with power or is defective.

Connect the ethernet port to the router 

and the USB port to power via the power 

adapter.

Connect the ethernet port to the router and 

the USB port to power via the router.

USB POWER ADAPTER USB JACK ON ROUTER

link

router

internet
link

router

internet

LINK LED ACTION
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MEANING
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Blinking (Fast)
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Установка та налаштування tado°



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



tado° завжди з Вами 

www.sahara-smart.com.ua
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