
ATAG One
 Dé thermostaat



Warmte
”De temperatuur in mijn huis moet aangenaam zijn.”

ATAG One geeft comfort, maar gaat verder en levert 

maatwerk! Een gebruiksvriendelijke thermostaat 

die het efficiënt verwarmen van uw woning mogelijk 

maakt, geheel volgens uw wensen!



WARMTE20.,5°



Efficiënt & comfortabel
“Ik wil thuiskomen in een warm huis  

na een lange werkdag” 

Eenvoudig en snel te installeren. Op afstand  

gemakkelijk de kamertemperatuur regelen.  

Op tablet, desktop of smartphone. 

Probleemloos en zonder abonnementskosten.



COMFORTABEL20.,5°



Intelligent & in contact
“Ik wil snel geholpen worden, voordat het  

koud is in mijn huis”

Water van de cv-installatie bijvullen? Onverhoopt 

een storing? ATAG One geeft van te voren – zowel 

aan de consument en installateur - een melding.  Ook 

een afspraak maken voor onderhoud is mogelijk. 

ATAG One denkt mee en kijkt vooruit.



IN CONTACT20.,5°



Gemakkelijk
“Ik wil het nu kouder of warmer en geen toestel met 

allerlei knoppen”

Geen ingewikkelde programma’s en uitgebreide  

gebruikshandleiding. Alle programma’s zijn  

gemakkelijk in te stellen.  Altijd en overal!

HOGERLAGER



20.,5° GEMAKKELIJK



Up-to-date
“Ik wil geen gedoe met mijn cv-installatie”

ATAG One kan gebruikt worden op bijna alle ATAG 

cv-ketels. Bediening op afstand is mogelijk via de 

ATAG One app op een smartphone en tablet. De 

app is gratis te downloaden in de App- of Play Store. 

Geen smartphone of tablet? ATAG One is ook via de 

‘gewone’ computer te bedienen.



UP-TO-DATE20.,5°



Altijd verbonden
“Ik wil contact op het moment dat het mij uitkomt”

ATAG One biedt de mogelijkheid om gemakkelijk in 

contact te komen met uw installateur. Bijvoorbeeld 

bij onderhoud en storingsmeldingen. Op ATAG One 

zelf, maar ook op een tablet en smartphone. 

www.atag-one.nl



20.,5° VERBONDEN



Touchbediening    Controle op afstand

Klokprogramma's Service op afstand

Actuele weersituate

Vorstbeveiliging

Auto Alert: Preventief melden van storingen Legionellabeveiliging

Match It: Online klantenbestand met klant-, 
geïnstalleerde One- en cv-ketel data

Extend: Verlenging van ingesteld programma Abonnementsvrij

Auto Update: Automatische software updates Android geschikt

Vakantiefunctie iOS geschikt

Binnenkort beschikbaar- gratis d.m.v. Auto Update

Shower Coach: Bewust douchen, energie en water besparen

Openhaard functie

Energieadvies

Weersafhankelijke regeling

Aanwezigheidsdetectie

Reset op afstand 

ATAG One specificaties
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EFFICIËNTER VERWARMEN

MEER BEDIENINGSGEMAK

EXTRA COMFORT

ATAG One specificaties
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Your comfort in One touch


