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

ATAG One ATAG OneZONE 

Gradeninstelling per 0,5° C

Klokprogramma's (7 dagen/24 uur) ja

Weergave actuele buitentemperatuur ja

Storingsmelding ja

Intelligente regeling ja

Warm water klokprogramma ja

Instelbare weersafhankelijke regeling ja

Vakantieprogramma ja

Automatische zomer-wintertijd omschakeling ja

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

Compatibel met Apple HomeKit, Amazon Alexa & Google Home nee ja

Ondersteunt zoneregeling nee ja

Inzicht energieverbruik nee ja

Kleuren zwart / wit zwart / wit

Geschikt voor ATAG Q & A
ATAG i, P, Energion M 

(ATAG Zone apparaten)

Afmetingen (bxhxd) 102x102x18 mm 102x102x18 mm

Artikelnummer
AAONE00U (zwart) 
AAONEW0U (wit)

AAONEZ0Z (zwart) 
AAONEW0Z (wit)

One

OP AFSTAND DE RUIMTETEMPERATUUR REGELEN

COMFORTABEL & INTELLIGENT

EEN WERELD AAN VERBINDINGEN

ATAG ZONE

Meer kunnen dan alleen het op afstand bedienen van je 

CV- ketel? Dat is mogelijk met ATAG Zone. ATAG Zone 

biedt toegang tot de wereld van domotica en werkt via 

een – gratis te downloaden - app.

Apple HomeKit, Google Home en Ama-

zon Alexa werken al samen met ATAG 

Zone of verbinden binnenkort. Zo 

krijg je als gebruiker de totale 

controle over je woning via tablet 

of smartphone. Overal, waar je 

ook bent. Daarnaast verbindt 

ATAG Zone de CV-ketel met de 

warmtepomp, een zonlichtsys-

teem of een menggroepenregeling

DE TOEGANGSWEG

ATAG ONE

ATAG One Zone is als thermostaat dé toegangsweg tot 

de ATAG Zone en werkt samen met een ATAG  

CV-ketel/warmtepomp.

ZONEREGELING

Je kunt met ATAG One Zone per 

individuele ruimte de temperatu-

ur van je verwarming, warm wa-

ter en koeling regelen op 1 app. 

Dankzij ondersteuning door de 

zgn. intelligente zoneregeling 

is ook een weekschema een-

voudig per zone in te stellen.

De i Zone is de eerste ATAG CV-

ketel die geschikt is om te verbin-

den met ATAG Zone.

SAMEN MET ATAG ONE ENERGIEZUINIG EN SNEL JE HUIS VERWARMEN 

Dankzij het exclusieve energiemeetsysteem in de ATAG Zone app, ben je altijd op de hoogte van het energieverbruik 

en kan je eenvoudig bijsturen waar nodig. Zo wordt energie besparen wel heel gemakkelijk.

De app staat in verbinding met het consumentenportal my.atag.zone en de installateur. Zo kunnen storingen snel 

gesignaleerd en opgelost worden. Dankzij een intelligent onderhoudssysteem kunnen storingen ook worden 

voorkomen door je ATAG SelectDealer, dé installateur bij jouw in de buurt.

Je kunt 24/7 op afstand alle componenten verbonden met ATAG Zone besturen en beheren. Met als resultaat een 

verlaging van het energieverbruik, vermindering van de CO
2
-uitstoot en een betrouwbaar verwarmingssysteem. 

Het assortiment bestaat uit diverse uitvoeringen met voor elke woning een oplossing. Zo ontstaat er een wereld aan 

verbindingen. De wereld bij jou thuis, jouw comfort zone.

Works with

TOEGANG TOT DE WERELD
VAN DOMOTICA

ONE ZONE

zone

THERMOSTAAT

HYBRIDE

WARMTEPOMP

CV-KETEL

MENGGROEP

ATAG Verwarming Nederland BV 

Postbus105  7130 AC Lichtenvoorde 

T: 0544 - 391777 

E: info@atagverwarming.com 

www.atagverwarming.nl

www.atagzon.nl

De ATAG installateur:



HET COMFORT VAN 
DE TOEKOMST
NU BESCHIKBAAR

ATAG ONE & COMFORTABEL

Op afstand de kamertemperatuur regelen. Een gebruiks-

vriendelijke thermostaat die het efficiënt verwarmen van 

je woning mogelijk maakt, geheel volgens jouw wensen! 

Eenvoudig in gebruik. Op tablet, desktop of smartphone. 

Probleemloos en zonder abonnementskosten.

ATAG ONE & MEEDENKEN

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 met ATAG One.

ATAG ONE & INTELLIGENT

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.

Warmte staat voor comfort. ATAG One geeft comfort, maar gaat nog  

verder: Het is dé slimme thermostaat die meedenkt én vooruitkijkt!  

En die de gebruiker centraal stelt. 

GEBRUIKSVRIENDELIJK

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.

IN CONTACT

Via de One is het gemakkelijk om in contact te komen met 

de installateur. Bijvoorbeeld bij onderhoud- en service-

meldingen. Op de One zelf of op een tablet of smartphone.

SIERAAD AAN DE WAND

Het design is gebaseerd op eenvoud en zonder opsmuk. 

“Gewoon doen wat hij moet doen”. De One past hierdoor 

vrijwel in elke woning zonder opvallend aanwezig te zijn

ONE ONE ZONE
ELKE RUIMTE ZIJN EIGEN REGELING

Het is mogelijk om met ATAG One Zone de temperatuur 

van je verwarming, warm water en koeling te regelen op 

1 app, op elk moment en waar je je ook bevindt. En nog 

mooier per individuele ruimte, dankzij de intelligente 

zoneregeling. Ook een weekschema is eenvoudig per zone 

in te stellen.

WARMTEPOMP- EN “APPLE READY” 

Bij uitstek geschikt om met een warmtepomp samen te 

werken. Deze wordt aangestuurd door de ATAG One 

Zone, die ook het domotica protocol Apple Homekit 

ondersteunt. “Siri, zet de temperatuur in de woonkamer 

op 20˚C”.

ENERGIE BESPAREN

Je kunt 24/7 op afstand alle verbonden componenten, 

zoals een CV-ketel, warmtepomp of zonlichtsysteem,  

besturen en beheren. Dit levert een verlaging van het 

energieverbruik, vermindering 

van de CO
2
-uitstoot en een  

betrouwbaar  

verwarmingssysteem op.

 “Ook per kamer kan ik een  
weekschema instellen, altijd de 
juiste temperatuur”

“Natuurlijk wil ik energie besparen 
en een bijdrage leveren aan een 
groene wereld”

““In de badkamer 20˚C,  
in de woonkamer graag een  
graadje meer”

“ In zwart of wit, dat past altijd”

 “Eenvoudig een weekschema  
instellen, dat is handig”

“  De temperatuur in mijn huis moet 
aangenaam zijn”

“  Altijd en overal de  
kamertemperatuur wijzigen”

“In zwart en wit verkrijgbaar, past 
ook in mijn woning”

“Dat is handig: ik kan nu zelf in  
verschillende ruimtes –  

bijvoorbeeld in de badkamer en 
woonkamer een andere  

temperatuur instellen” 

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


