
Niet op afstand de temperatuur willen regelen, maar gewoon een nauwkeurige thermostaat, die de temperatuur 
regelt in je huis? Ook dan ben je bij ATAG aan het goede adres. Naast de ATAG One zijn er nog 2 andere ATAG 
thermostaten, de Wize en BrainQ, die “tot op de halve graad nauwkeurig” je woning comfortabel verwarmen. 
De combinatie ATAG cv-ketel en ATAG thermostaat zorgt voor het beste verwarmingsresultaat.

ATAG One & Keuze
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ATAG One & Dé specialist  
Voor deskundige installatie en uitleg

De ATAG One is verkrijgbaar bij de ATAG SelectDealer, dé specialist die als geen ander weet wat voor jouw  
thuissituatie geschikt is. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor extra voordelen zoals aanvullende  
garantievoorwaarden, een vakkundige installatie, uitgekiende service en onderhoud.

ATAG Verwarming Nederland BV 
Postbus105  7130 AC Lichtenvoorde 
T: 0544 - 391777 
E: info@atagverwarming.com 

Uw ATAG installateur:

www.atagverwarming.nl
www.atag-one.nl
www.atagzon.nl

Thermostaten
Intelligent & online

Op afstand eenvoudig de kamertemperatuur 
regelen. Op tablet, desktop of smartphone. 
Probleemloos en zonder abonnementskosten.

“ Ik wil het nu  
kouder of 
warmer en 
geen toestel 
met allerlei 
knoppen”

ATAG WiZe ATAG BrainQ ATAG One 

Gradeninstelling per 0,5° C 0,5° C 0,5° C

Klokprogramma's (7 dagen/24 uur) ja ja ja

Weergave actuele buitentemperatuur ja ja ja

Storingsmelding ja ja ja

Intelligente regeling ja ja ja

Warm water klokprogramma ja ja ja

Instelbare weersafhankelijke regeling ja, buitenvoeler (optie) ja, buitenvoeler (optie) ja

Vakantieprogramma - ja ja

Automatische zomer-wintertijd omschakeling - ja ja

Displayverlichting - - ja, instelbaar

Weergave weersituatie - - ja

Op afstand bedienbaar via WiFi - - ja

Bediening via app mogelijk - - ja

Automatische software updates - - ja

Openhaard functie - - ja

Bediening via internet - - ja

Online rapportages & keteldiagnose - - ja

Service op afstand (bij toestemming consument) - - ja

Geschikt voor Alle ATAG cv-ketels
Alleen ATAG Q,  
Q-CC & Q-Solar

Alle ATAG cv-ketels *

Afmetingen (bxhxd) 155x77,5x28 mm 90x138x28 mm 102x102x18 mm

*vanaf 2010



Meedenken en vooruitkijken. 

Water van de cv-installatie bijvullen? Onverhoopt een 
storing?  ATAG One geeft hiervan een melding. 
Ook service op afstand is  – wanneer hiervoor 

toestemming is gegeven - mogelijk via  ATAG One.

Voor welke cv-ketels geschikt?

De combinatie ATAG cv-ketel en ATAG thermostaat zorgt 
voor het beste verwarmingsresultaat.  

ATAG One kan gebruikt worden in combinatie  
met  bijna alle ATAG cv-ketels.

ABONNEMENTSVRIJ

GEBRUIKSVRIENDELIJK

DRAADLOZE BEDIENING VIA APP

OP AFSTAND REGELBAAR

DESIGN

Comfortabel, Efficiënt & Intelligent

 “Eenvoudig een weekschema  
instellen, dat is handig”

“  De temperatuur in mijn huis moet 
aangenaam zijn”

“		Altijd	en	overal	de	 
kamertemperatuur veranderen”

“Ik kijk graag naar mijn
 design-thermostaat”

ATAG One & Comfortabel

Op afstand gemakkelijk de kamertemperatuur regelen. 

Een gebruiksvriendelijke thermostaat die het efficiënt 
verwarmen van de woning mogelijk maakt, geheel 
volgens jouw wensen! Eenvoudig en snel in gebruik. 
Op tablet, desktop of smartphone. Probleemloos en 
zonder abonnementskosten.

Waarom is de ATAG One een slimme thermostaat? 

Een slimme thermostaat denkt mee en kijkt vooruit. Dankzij de zgn. inschakeloptimalisatie 

denkt ATAG One met je mee wanneer het warm moet zijn in de woning. Geheel volgens 

jouw wensen. ATAG One, dé thermostaat, die meedenkt en vooruitkijkt.

Waarom kiezen voor ATAG One?

Iedereen zoekt naar warmte, immers warmte geeft comfort. ATAG One 

geeft comfort, maar gaat nog verder: Het is dé slimme thermostaat die 

meedenkt én vooruitkijkt! En die de gebruiker centraal stelt. Hoe? 

Dat leggen we graag uit in deze brochure. 

“ Thuiskomen in 
een warm huis  
na een lange 
werkdag” 

Meer weten? Op de speciale website  
www.atag-one.nl staat aanvullende informatie, 
incl. een handige ketelkiezer en vraag- en  
antwoorden over ATAG One. 
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