
Nest Learning Thermostat™ 
Programmeert zichzelf.™  
Overal te bedienen.™ 
 
In het kort: !
Begin met energie besparen 
Meer dan 50% van je energie rekening wordt bepaald door je 
verwarming, dat is ongeveer € 1,450 per jaar.  
De Nest Learning Thermostat geeft je controle over de 
temperatuur, leert van jouw voorkeuren en creëert een 
gepersonaliseerd verwarmingsschema voor je huis. Het geeft je de 
tools om energie te besparen. Op een simpele manier. !
Belangrijkste eigenschappen: !
Auto-Schema 
De Nest Thermostat onthoudt de temperaturen 
die je prettig vindt en bouwt een schema op. 
Pas de temperatuur aan wanneer je naar bed 
gaat of het huis verlaat. !
Auto-Afwezig 
De Nest zet zichzelf automatisch op een 
energiebesparende temperatuur als je weg 
bent. !
True Radiant 
De Nest Thermostat leert hoe lang het duurt 
om je huis warm te krijgen, zodat de gewenste 
temperatuur wordt bereikt op het moment dat 
jij dat wilt. !
Sunblock 
Als de Nest Thermostat opwarmt door direct 
zonlicht dan past hij zich automatisch aan om 
de juiste temperatuur te bepalen en in te 
stellen. 

!
Bedienen op afstand 
Verbind de Nest Thermostat met je Wifi 
netwerk en bedien hem via je mobiel, tablet of 
laptop. !
Energierapport 
Je maandelijkse e-mail met je Energierapport 
staat vol verbruiksinformatie en 
besparingstips. !
Nest Blaadje 
Het Nest Blaadje wordt weergegeven wanneer 
je een temperatuur kiest waarmee je energie 
bespaart. !
Installeren en instellen 
We raden je aan je nieuwe Nest Thermostat te 
laten installeren door een gecertificeerd Nest-
installateur. Deze installateur verzekert je 
ervan dat de Nest op de juiste plek hangt, is 
verbonden met de Heat Link en hij helpt je 
alles op de juiste manier in te stellen. !

Compatibiliteit: 
De Nest Learning Thermostat is compatibel 
met bijna alle centrale- verwarmingssystemen, 
waaronder: !
• Combi- en condensatieboilers 
• Systeemboilers en boilers die alleen warmte 
produceren 
• Vloerverwarmingssystemen met warm water 

• Warmtepompen met luchtwarmte en 
aardwarmte (alleen verwarming) 
• Systemen met zones (één Nest Thermostat 
per zone) 
• Spanningvoerend geschakelde systemen 
• Laagspanningssystemen (droog contact) !
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Het apparaat is niet compatibel met 
elektronische radiatoren en elektrische 

vloerverwarmingssystemen. 
Gedetailleerde specificaties : 

Nest Learning Thermostat 

In de doos • Learning Thermostat 
• Basis 
• Heat Link 
• Afwerkingsplaat 
• Stekker 
• 2m netsnoer (USB naar micro-USB) 
• Schroeven 
• Installatiehandleiding en garantie 
• Introductiegids 
• Kaart voor gecertificeerde Nest-installatie

LCD Beeldscherm 320 × 320 pixel beeldscherm 
24 bit kleuren 
4.4 cm diameter

Sensoren Temperatuur sensoren 
Luchtvochtigheid sensor 
Ver weg activiteit sensor (150º) 
Dichtbij activiteit sensor (150º) 
Omgevingslicht sensor

Talen Frans, Nederlands, Engels, Spaans

Heat Link Voeding: 100V - 240V, 50/60Hz 
Relay ondersteunt 3A @ 230V, op beide warmtevraag en 
gemeenschappelijk connector 
Geeft 12V aan de thermostaat

Draadloos Thermostaat: 
wifi (802.11 b/g/n @ 2.4 GHz) 
Nest Weave (802.15.4 @ 2.4 GHz) !
Heat Link: 
Nest Weave (802.15.4 @ 2.4 GHz)

Afmetingen Thermostaat: 
Hoogte : 2.9 cm 
Diameter : 8.3 cm 
Gewicht : 220 g !
Basis: 
Hoogte : 1.2 cm 
Diameter : 7.7 cm 
Gewicht : 34 g !
Geassembleerd (Display + Basis): 
Hoogte : 3.4 cm 
Diameter : 8.3 cm 
Gewicht : 254 g !
Heat Link: 
Afmetingen = 10 cm x 10 cm x 3 cm 
Gewicht = 150 g
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!!

Stroomverbruik Thermostaat:  
Minder dan 1kWh/maand !
Heat Link:  
Minder dan 1kWh/maand

Milieu informatie RoHS 
Arseen vrij 
Kwik vrij 
PVC vrij 
Recyclebare verpakking !
Werkzaam bij: 
Temperatuur: 0°C - 50°C 
Tot 90 % RH (zonder verpakking) 
Druk = 2300 meter hoogte !
Opslag: 
-20°C tot 45°C 
Tot 80 % RH (in verpakking) 
Druk = 5030 meter hoogte

Garantie Twee jaar gelimiteerde garantie

Onderdeel Nummer T200677

UPC Code 854448003495

Pakket Streepjescode 
(4 Nest Learning Thermostat)

10854448003492
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