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Много инсталации. 
Минимум безпокойство.
Програмируемият термостат Honeywell Home серия T3

По-лесно за всички
Надежден и лесен за монтаж, на достъпна цена, но с високо 
качество.

Тъй като е изборът на търговците, винаги го има на склад.

Високи технически стандарти, отговарящи на условията 
за одобрение на обекта и на проектния мениджър.

Интуитивните контролни елементи улесняват също и 
използването от потребителите.

Енергийни класове по ErP
Енергийните класове по ErP, показани в тази брошура, 

ще предоставят на монтажниците и крайните 

потребители информацията, необходима за попълване на 

енергийния етикет по ErP и за оценка на предимството 

от управлението на отоплението за цялата отоплителна 

система в жилището. Тези класове се отнасят за стайни 

термостати (включително програмируеми термостати).

Предпочитаният 
избор за множество 
приложения
Програмируем термостат серия T3

Перфектният термостат за вашите 
клиенти
Серия T3 е проектирана да направи живота на клиентите 
ви по-лесен. Интуитивният потребителски интерфейс 
улеснява програмирането и управлението на времената 
за отопление и желаните стойности на температурата.

•  Показанията „Работи“ и „Целеви зададени стойности“ 
са ясно видими.

•  Петте сензорни бутона улесняват управлението на 
термостата.

•  T3 е идеален за жилища, които се нуждаят от високо 
ниво на автоматичен контрол. 

• Той осигурява повишена енергийна ефективност при 

широка гама котли и системи.

Истински стилен
Моделите T3 имат привлекателен, ултрамодерен външен 

вид, който ги прави идеални за всяко място в дома.

Всички модели имат:

•  Голям цифров дисплей с лесни за разпознаване 
икони и удобен достъп чрез бутони до менютата за 
конфигурация.

•  Задаване на 7-дневен или 5/2-дневен график, 
включително стандартен предварително 
конфигуриран график.

•  Избор на до 4 времеви периода на ден с функция 
„Копиране на ден“.

• Функция за игнориране, която позволява на клиентите 
ви да извършват бързо и лесно отделни промени.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Продукт Код на продукта

Кабелен T3 T3H110A0066

Безжичен T3R Y3H710RF0053 

Кабелен T3 OpenTherm T3H310A0045

T3R OpenTherm Y3H510RF0039 

Клас по ErP
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Серия T3 се предлага в 4 модела за покриване  

на всички приложения.

Термостат за всяка ситуация
Проектиран за различни сценарии, включително  
частни жилища, ново строителство и масови 
инсталации, термостатът серия T3 е предпочитаният 
избор на специалистите в областта на отоплението.

Серия T3 е не само лесна за инсталиране,  
но е напълно съвместима с множество котли  
и системи. 

Интуитивното управление на времето за отопление 
и температурата, както и множество други функции, 
правят серия T3 популярна и сред клиентите.

Подходящият термостат  
за всяка цел

Кабелен T3
Стандартна кабелна версия 
за свързване на мястото 
на съществуващи термостати

Предлага се и с OpenTherm

Нов и подобрен приемник
Висококачественият приемник е проектиран да направи 
процеса на инсталиране още по-лесен.

• Изцяло обозначени клеми и заземяване.
• Лесен за инсталиране интерфейс за котел или вентил за 

зона.
• Ясни LED индикации.
• Удобно свързване на кабелите с повече място за работа.

Перфектният термостат за вас
Серия T3 е предназначена да улесни живота ви. Лесното 
инсталиране с щракване спестява много време и усилия 
особено при масови инсталации.

Безжичната версия е с опростен монтаж, с лесен за 
инсталиране, предварително свързан с термостата 
приемник. Настройката от клиента също е лесна.

Безжичната версия се доставя с мощна RF 
комуникация и интегрирана проверка на сигнала.   

За кабелната версия трябва просто да се монтира 
стенна пластина и да свърже термостатът. Следва 
бърза настройка за клиента и е готово. 

И двете версии предлагат интуитивна 
последователност на инсталиране, така че 
можете лесно да изберете опции за предварително 
програмирани графици и честота на цикъл за 
различни видове котли.

Всички термостати могат да бъдат заключени, 
за да се предотвратят ненужни взаимодействия 
от страна на клиента. 

Горната и долната зададени стойности гарантират, 
че не могат да бъдат зададени екстремни 
температури.

Безжичен T3R
Безжичната версия предлага лесно 
подменяне на остарял термостат.

Предлага се и с OpenTherm


