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TEST: Smart AC-kontroll med coola 

funktioner 

Tados nya Smart AC Control V3 + är ett måste om du har en AC i ditt hem. Det är lätt att använda, 

säkerställer ett bra inomhusklimat - men har en utmaning när det gäller var det kan och monteras 

Publicerad 20 november 2019 av Lars Bennetzen i Editor's Choice, Gadgets, Go/d, News/etter, Test, 

Top Stories , Featured Articles 
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Tado Smart AC Control V3 +. Foto: Tado 

Om du har en växelström i ditt hem, till exempel en värmepump, har du också en statsgaranti för 
problemet med att den ska ställas in korrekt i temperaturen. AG jag har monterat har värmesensorn 
på själva enheten, vilket betyder att den mäter temperaturen på nära häll. Resultatet är varmt live 
vid AG, medan resten av rummet är kallare eller varmare beroende på säsong. 

Samtidigt är programmering och smarta funktioner begränsade, även om de både är nya och 
hamrar. Så möjligheten att testa Smart AG Gontrol V3 + från Tado var välkommen och långt ner på 
vägen gjorde det inte besviken. 

Måste passa precis 

Där är det med fjärrkontroller som de måste passa mycket exakt på de enheter de ska styra. Detta 
gäller också Smart AG-styrning, som förutom en sensor också fungerar som en fjärrkontroll av 
växelströmsenheten. 

Så Tado fick mig en enhet att arbeta med min AG, så jag var ganska säker på att det fungerade -
det gjorde det inte direkt. 

Jag följde installationsinstruktionerna men kunde inte få enheten att styra min AG. Naturligtvis var 
det inte så smart, men då fick jag möjligheten att testa Tados stöd, och det var både bra och 
effektivt. 

Jag kallades vid den bestämda tiden och en mycket kunnig och ihärdig servicearbetare hjälpte mig. 
Det visade sig att min exakta AG inte bara var i deras system, utan med ett antal kommandon där 
jag vände temperaturen upp och ner, slog på och stäng av växeln och så vidare lyckades jag få 
Smart AG Gontrol V3 + att arbeta med min AG. 

Det tog lite tid, men det var faktiskt en ganska bra upplevelse, och Tado fixade problemet. Hög 
beröm till serviceavdelningen, den jag pratade med var riktigt bra. 

Många alternativ 
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Efter det var det bara att komma igång. Men det var bara ett problem - för Tado att hänga ganska 

exakt så att den kan se min AC, och inte för långt borta. Det innebar några utmaningar, eftersom det 

måste vara nära ett utlopp. 
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Det finns många olika rapporter i Tados-appen och det gör det enkelt att hålla reda på inomhusklimatet. 

Foto: Tado. 

Jag slutade med att den låg på ett bord nära min AC, men jag måste ha hittat någonstans det kan 

hängas. 

Alla funktioner hanteras i Tado-appen och det finns ett antal funktioner jag har varit nöjd med. Delvis 

finns det ett "smart schema" där Tado automatiskt ställer in temperaturen. Till exempel väljer jag att 

låta temperaturen på kontoret sjunka till 18 grader på natten, medan jag häller den 21 grader under 

dagen. 

Dessutom finns det en Away-funktion där du kan välja vad du ska göra när du är hemifrån. Tado 

använder din smartphone för att avgöra om du är i närheten eller inte, och sedan kan du välja om 

Tado ska stänga av värmen, eller kanske bara sänka ner temperaturen när du är borta hemifrån. 

Super cool funktion. 

Tado själv mäter ständigt inomhusklimatet, t.ex. värme och fuktighet, du kan få information om 

kvaliteten på inomhusklimatet och hur mycket du har sparat till följd av att du använder dina Tado

enheter. 

Dessutom arbetar Tado nu också med Apple HomeKit, Google Assistant och Amazon Alexa, och 

det är fantastiskt att kunna styra värmen direkt från t.ex. Apple HomeKit. Men personligen använder 

jag ofta Tados egen app, för det finns bara många fler funktioner - och det är också här jag har 

tillgång till alla rapporter. 

Om jag av någon anledning inte har tillgång till min telefon kan jag också ställa in temperaturen 

direkt på själva Tado Smart AC Control. Det visar vanligtvis ingenting, men om du klickar på det 

kommer temperaturen att dyka upp och du kan ställa in den exakt som på appen. 

Tado Smart AC Control är en färdig produkt - men jag trodde att det var lättare att hitta en plats att 

montera den på, och jag ville ha en längre ström kabel så jag inte behövde leta så desperat efter en 

möjlig plats. 

produktinformation 

■ Produktnamn: Smart AC Control V3 +

■ Tillverkare: Tado

■ Produkttyp: Termostat och fjärrkontroll för AG-enheter

■ Storlek: 100 x 100 x 14,5 mm

■ Ström: Kräver eluttag

■ Pris: Ställ in för 2 p.m. 1 220 SEK

■ Läs mer på Tado: https://www.tado.com/sv/produkter/smart-ac-control 

Märk 
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Tado Smart AG Gontrol V3 + är en riktigt bra produkt. När den är installerad styr den sömlöst 

temperaturen och genom appen har du enkel åtkomst till alla funktioner du annars skulle 

behöva använda din fjärrkontroll. 

Det är trevligt att det tar hänsyn till om du är hemma eller borta, att du kan justera 

temperaturen när du är borta och att du får rapporter om luftkvalitet och inomhusklimat. 

Och sedan måste Tados stöd berömma, de var vänliga, hjälpsamma och inte minst mycket 

kunniga. 

AC Apple HomeKit Google Assistant smart kontroll termostat 

Dela artikeln kl 

Om Lars Bennetzen ( 2469 artiklar ) 

Lars Bennetzen har varit en IT- och gadgetjournalist sedan 1992 och arbetat 

som redaktör på PC World, Engineer, lron and Machine lndustry, Process 

Engineering and Business of the Week. 2006 blev Lars chefredaktör på Alt 

om DATA och hanterade den goda IT-tidningen under de kommande 6 åren. 

2012 blev Lars självständig och grundade företaget Blackbelt Communications och 2015 

startade han Tech-Test. Lars fungerar också som kommunikationskonsult, talare, moderator och 

gadget-expert. 

Liknande artiklar 

Då borde huset automatiseras 

loT är det stora surrordet och alla enheter är anslutna till nätverket. Lars har börjat ta reda 

på om de faktiskt kan arbeta tillsammans också 

IFA 2016: D-Link skickar smarta hemprodukter på gatorna 

Smarta kontakter och intelligenta radiatorventiler är bara några av de nya produkterna för 

det smarta hemmet D-Link som skickades på gatorna under årets IFA-mässa i Berlin 

Netatmo hjälper dig att spara på uppvärmningsräkningen 

Med Netatmos smarta värmelösningar kan du hantera din energiförbrukning mer effektivt 

och bidra till att sänka värmekostnaderna 

Ny högpresterande router från Linksys 

Den nya Linksys EA9500 Max-Stream riktar in sig både på hemmakontoret och 

underhållningssgenren. Det är en ac MU-MIMO Gigabit-router med spännande funktioner 

Fler D-Link-produkter som är kompatibla med Google Assistant 

Nu kan du också styra kameran och strömkontakterna med rösten 
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