
ANNA Nefit Easy NEST TOON Thermosmart Netatmo

Beschikbaarheid

Losse verkoop via webwinkels ja  ja ja nee  ja ja

Model Thermostaat Thermostaat Thermostaat Thermostaat/Portal Thermostaat Thermostaat

Display

Type display LED LED LED LED Mono LED ePaper

Verlicht Ja Ja ja ja ja nee

Multifunctioneel display Ja Ja ja ja nee nee

Ambient lighting ja nee nee nee nee nee

Touchscreen ja ja nee ja ja nee

Bediening op apparaat ja ja ja ja ja ja

Verbruik statistieken

Elektra verbruik nee nee nee ja nee nee

Gasverbruik nee nee nee ja nee nee

Warmteverbruik (indicatief) nee ja ja nee nee nee

Online 

Android app ja ja ja ja ja ja

Iphone app ja ja ja ja ja ja

Windows 8 nee nee nee ja nee ja

Blackberry nee nee nee nee nee nee

Webapplicatie / Programma onbekend Begin 2015 ja ja ja ja

Internetverbinding WIFI WIFI WIFI WIFI / Sensoren WIFI WIFI

Privacy op apparaat/online op apparaat op apparaat/online op apparaat/community online opslag-prive online opslag

Instelmogelijkheden (online)

Handmatige temp. Aanpassing ja ja ja ja ja ja

Vakantiefunctie ja ja ja ja ja ja

Profielen ja ja ja ja ja ja

Open haard functie nee ja nee nee nee nee

Tijdschema ja ja ja ja ja ja

Warm water beschikbaarheid nee ja nee nee ja nee

Automatische Overgang zomertijd ja ja ja ja ja ja

CV-ondersteuning

Opentherm Ja ja nee ja ja nee

Aan/uit ja ja ja ja ja ja

Slimme features

Zelflerend vermogen ja ja ja ja ja ja

Weer monitoring ja ja ja ja ja ja

Aanwezigheidsdetectie (geo-fencing) ja/aanpasbaar ja nee nee Nabije toekomst nee

Legionella voorkoming nee ja nee nee nee ja

Douche timer nee ja nee nee Nabije toekomst nee



Bewegingsdetector ja ja ja nee nee nee

Lichtdetector nee nee ja nee nee nee

Domotica nee nee ja ja Nog niet Ja, netatmo weerstation

Luchtvochtigheid nee nee ja nee nee nee

Ondersteuning

Smartphone / Tablet Ja ja ja ja ja ja

Directe slimme meter koppeling nee nee nee ja nee nee

Stadsverwarming nog niet Nabije toekomst ja nee ja nee

Vloerverwarming ja ja ja ja ja ja

Warmtepompen nog niet ja ja nee Nabije toekomst ja

Zone regeling nee nee NEST per zone nee nee nee

Kosten

Aankoop (losse verkoop) 299,00€                        199,00€                  219,00€                        200,00€                                        249,00€                        179,00€                                  

Abonnement per maand bij energiecontract 3,99€                             -€                         -€                               3,50€                                            -€                               -€                                        

Installatiekosten 70,00€                          60,00€                    79,00€                          75,00€                                          75,00€                           75,00€                                    


