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Snadná instalace

Termostatickou hlavici TheraPro HR90EE lze snadno nainstalovat na 
všechny standardní termostatické ventily s připojením M30 x 1,5, 
aniž byste vypouštěli vodu z topného systému.
Připraveno k provozu v několika krocích:
– vložte baterii
– nastavte jazyk, čas a datum
– odstraňte původní hlavici 
– namontujte adaptér, pokud je to nutné
– namontujte nástavec ventilu 
– instalujte termostatickou hlavici TheraPro HR90EE

Vaše termostatická hlavice TheraPro HR90EE je nyní připravena  
k provozu s výchozím nastavením.

Přednastavené časové programy 
Termostatická hlavice TheraPro HR90EE začne ihned po instalaci  
pracovat s výchozím nastavením. Můžete jej jednoduše změnit, aby 
vyhovovalo Vašim potřebám.

Kopírování časových programů
Pracuje-li více termostatických hlavic TheraPro HR90EE se stejným  
časovým programem, stačí jej nastavit pouze na jednom termostatu  
a do ostatních ho pouze překopírovat pomocí kabelu.

Pokud se stěhujete, stěhuje se s Vámi 
Jednorázová investice! Pokud se přestěhujete do jiného domu,  
můžete si samozřejmě svou termostatickou hlavici TheraPro HR90 vzít 
s sebou.

Zkušenosti a záruka
Honeywell Home se opírá o více než 15 let zkušeností v oblasti vývoje 
a výroby programovatelných termostatických hlavic.

TheraPro 
HR90EE
Jasno na první pohled 
Nová generace  
termostatických hlavic

HR90EE

Technické parametry

Krytí IP30

Napájecí napětí  
(včetně baterií, životnost cca. dva roky)

Typ baterie: 
2 x Mignon, Type LR6, AA, AM3
2 x Lithium, Type LR6, AA, AM3 
2 x NiMH, Type LR6, AA, AM3

Připojení k termostatickému ventilu

Kompatibilní se všemi 
termostatickými hlavicemi M30 x 1.5 
Honeywell Home Braukmann, MNG, 
Heimeier, Oventrop

Okolní teplota 0…50°C

Rozměry 96 x 54 x 60 mm

Vlhkost 10…90% relativní vlhkost
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➎  Dětský/Bezpečnostní zámek 
Termostatickou hlavici TheraPro HR90EE můžete uzamknout,  
abyste zabránili neoprávněnému přístupu.

➏  Úsporný režim ECO 
V režimu ECO je okolní teplota snížena o 3°C.

➐  Funkce Okno 
Aby došlo k úsporám energie, termostatická hlavice uzavře termosta-
tický ventil, pokud otevřete okno, což způsobí prudký pokles teploty.

➑   Dodatečné provozní režimy 
Snadno nastavíte některý z režimů pro zvláštní dny a příležitosti,  
jako „Párty“, „Zvláštní den“ nebo „Dovolená“.

➒  Pohodlné programování  
Pro každý den v týdnu můžete nastavit až 6 časových úseků,  
a přiřadit jim 3 různé úrovně požadované teplo

Udělejte si obrázek sami

Jedinečný – výklopný displej. Termostatická hlavice TheraPro HR90EE 
Vám zajistí, že se budete cítit pohodlně. Jednoduše přenechte veške-
rou regulaci okolní teploty termostatické hlavici TheraPro HR90, která ji 
bude udržovat na ideální úrovni. Užijte si správnou teplotu ve správný 
čas, po celou dobu. Myslíme si, že budete ohromeni jejím kompaktním 
a moderním provedením, intuitivním ovládáním a potenciální úsporou 
nákladů až o 30%.
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Snadné odečítání v různých zákoutích.

Uživatelsky přívětivé

➊   Nastavitelný displej 
Z výklopného displeje lze snadno odečítat i v méně přehledných  
místech (např. pod parapety oken).

➋    Podsvícení displeje 
Díky podsvícení a velkým písmenům jsou všechny detaily zřetelně 
čitelné.

➌  Snadné programování 
Termostatickou hlavici TheraPro HR90EE lze odejmout z otopného  
tělesa pro pohodlnější programování.

➍  Ochrana proti zamrznutí 
Pokud teplota klesne pod 5°C, termostatická hlavice TheraPro HR90EE 
se otevře, dokud teplota nestoupne zpět na 6°C, čímž se zabrání 
zamrznutí otopného tělesa.

Snadná úspora nákladů na vytápění

Termostatická hlavice TheraPro HR90EE Vám pomůže udržet Vaše nákla-
dy na vytápění pod kontrolou. Automaticky reguluje termostatický 
ventil prostřednictvím časových programů. Můžete snadno naprogra-
movat časové úseky vytápění i útlumu, tak jak to bude vyhovovat 
Vašemu dennímu režimu.

Znížením okolitej  
teploty o 1°C 

ušetríte okolo  
6 % energie!
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pohodlí a moderní design


