
VASCO-APP 
CLIMATE CONTROL IS 
GRATIS TE DOWNLOADEN  
VOOR IOS EN ANDROID.
Met het nieuwe Climate Control-regelsysteem van Vasco treedt u binnen in een 
wereld van ongeëvenaard gebruikscomfort. Voortaan zijn uw radiatoren, ventilatie en 
vloerverwarming via één enkele interface met het internet verbonden. 
Dankzij de gebruiksvriendelijke app kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal 
binnencomfort instellen. Ruimte per ruimte. Waar u ook bent. Het aansluiten is 
kinderspel, maar uw comfort maakt een reuzensprong!

Bekijk onze installatiefilm op YouTube: 
Vasco App Climate Control Tutorial
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Follow us on 
Facebook and 
YouTube. CREËER UW IDEALE 

BINNENKLIMAAT MET 
RADIATOREN, VENTILATIE & VLOERVERWARMING

CLIMATE 
CONTROL

Regel uw binnenklimaat met de
handige Vasco Climate Control app.
Met de intuïtieve Climate Control app van Vasco 
regelt u het volledige klimaat in huis, waar u ook 
bent. Inderdaad, de technologie is cloudgebaseerd 
zodat u altijd en overal kan inloggen om uw 
binnenklimaat te controleren of bij te sturen. 

IN SLECHTS 3 STAPPEN OVERAL HET 
OPTIMALE BINNENKLIMAAT

DOWNLOAD DE GRATIS 
VASCO CLIMATE CONTROL APP

LOGIN EN PROGRAMMEER  
JE PERSOONLIJKE INSTELLINGEN

VERBIND JE VASCO-GATEWAY 
EN CREËER JE IDEALE BINNENKLIMAAT

VASCO 
CLIMATE 
CONTROL 
WAAR JE 
OOK BENT
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EFFICIËNTE
KLIMAATREGELING
RADIATOREN
regelt u via digitale RF-thermostaatknoppen.

VENTILATIE
wordt ondersteund met draadloze RF-schakelaars.

VLOERVERWARMING
regelt u met de vloerverwarmingsregelaar met zonesturing. 

Moet u alles combineren? Zeker niet. 
Vasco Climate Control koppelt de aanwezige productgroepen (radiatoren, 
vloerverwarming, ventilatie) aan elkaar, maar werkt ook met elke productgroep 
afzonderlijk. Zo kan u bijvoorbeeld enkel de radiatoren afstemmen op het 
gewenste leefpatroon van uw gezin. 
 

STARTERSPAKKET
Met het Climate Control-starterpakket creëert 
u in een mum van tijd uw ideale binnenklimaat. 

Bestellen kan via uw Vasco-installateur.

Dit pakket bevat standaard:  
• 1 Vasco Gateway 
• 3 digitale RF-thermostaat-
 knoppen voor radiatoren
Het pakket kan achteraf altijd uitgebreid worden 

met bijkomende componenten.

CREËER HET IDEALE 
BINNENKLIMAAT 
MET VASCO 
CLIMATE CONTROL

COMBINEER 
RADIATOREN, 
VENTILATIE &  
VLOERVERWARMING

MEER COMFORT
MINDER ENERGIE

MET VASCO 
CLIMATE CONTROL

SLIMME  
ZONEREGELING
Dankzij Vasco Climate Control verwarmt u nooit te veel, maar precies genoeg 
voor een optimaal binnencomfort. Met de digitale RF-thermostaatknoppen bakent u 
snel en eenvoudig tot 3 verschillende verwarmingszones af. Voor vloerverwarming 
beschikt u standaard over 5 verwarmingszones, die u met behulp van een extra 
module (Vasco zoneregelaar en thermostaten) kan uitbreiden tot 8 zones. 
Zo regelt u het binnenklimaat in elke ruimte afzonderlijk en verspilt u nooit meer 
onnodig energie. 

WEER EN HISTORIEK

Vasco Climate Control 
houdt rekening met 

weersomstandigheden, 
eerdere metingen en 

instellingen.

VAKANTIE

Op vakantie? Dan stel je 
dat gewoon in via de Vasco 

app. De cloudgestuurde, 
intelligente regeling doet 

de rest.

DAGSCHEMA’S

Wens je van je dagschema 
af te wijken? Wijzig dan de 
temperatuur per ruimte en 

per leefpatroon.

• meer comfort, minder energie
• gebruiksvriendelijk
• makkelijk te installeren
• slimme zoneregeling (afzonderlijk per ruimte)
• temperatuurregeling met radiatoren, ventilatie 

en vloerverwarming
• 4 standaard scenario’s: opstaan, weg, thuis, 

slapen
• programmeerbaar dagschema per ruimte en 

per leefpatroon
• draadloze koppeling met het internet

Temperatuur- en ventilatieregeling op maat van het leefpatroon van uw gezin:

Dit is slechts een voorbeeld. 
U kan zelf uw dagschema instellen.

badkamer

OPSTAAN

14°C

16°C

18°C

20°C

22°C

24°C

ventilatorstand 
1, 2 of 3

WEG THUIS SLAPEN

leefruimte

slaapkamer kind

slaapkamer ouders

06.00 u

VLOERVERWARMING

VENTILATIE

RADIATOREN

09.00 u 17.00 u 22.00 u 06.00 u

Voorbeeld instellingen

Met Vasco Climate Control creëert u het ideale 
binnenklimaat en snoeit u tegelijk in uw energiefactuur 
door radiatoren, vloerverwarming en ventilatie zo efficiënt 
mogelijk aan te sturen.

Vasco Climate Control houdt niet alleen rekening met de weersomstandigheden, 
maar ook met eerdere metingen en instellingen. Het systeem bevat 4 standaard 
scenario’s (opstaan, weg, thuis, slapen) die u naar wens kan aanpassen en zelfs 
uitbreiden. Resultaat: een comfortabel en energiezuinig binnenklimaat op maat 
van uw gezin!
Geschikt voor zowel nieuwe als bestaande installaties, ook voor de meeste reeds 
geïnstalleerde niet-Vasco-producten.

VASCO GATEWAY
Wat heeft u allemaal nodig? Niet veel! 
Met de Vasco Gateway maakt u draadloos de 
koppeling met het internet. De rest van de 
installatie bouwt u naar wens op met 
verschillende componenten en modules. 

1 2 22 3>

Manuele instelling van 
stand 2 naar 3 via timerfunctie 

(vb. tijdens het douchen)


