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Řešení komfortu  
pro obytné budovy
Vodní a topenářské produkty pro profesionály
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130
LET

ZKUŠENOSTÍ A VÝVOJE

14.500
ZAMĚSTNANCŮ 15

MILIONŮ
NOVÝCH INSTALACÍ

přibývá každý rok

150
MILIONŮ
DOMÁCNOSTÍ

na celém světě používá  
produkty a řešení  
Honeywell Home
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Naše nezávislá společnost Resideo vznikla oddělením od společnosti 

Honeywell 30. října 2018. Resideo je akciovou společností a její akcie jsou 

obchodovány na newyorské burze (NYSE) pod názvem „REZI“. 

Resideo se může opřít o více jak 130letou tradici vývoje a zkušeností světové-

ho výrobce a poskytovatele řešení pro systémy vytápění, rozvodů vody a 

zabezpečení. Naše produkty a řešení si již našly cestu do více než 150 milionů 

domácností a každým rokem jich přibývá dalších 15 milionů.

4,5 mld.
OBRAT

(2017)

Resideo – nový domov pro produkty Honeywell Home.

$
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S portfoliem produktů Honeywell Home nabízí společnost Resideo i nadále inovativní a spolehlivá 

řešení pro rozvody pitné vody, topení a úsporu energie. To zahrnuje zejména vodní a topenářské 

armatury, systémy pro regulaci vytápění, větrání a chlazení, jakož i řešení pro inteligentní domácnosti. 

Produkty Honeywell Home společnosti Resideo umožňují bezpečnou a hospodárnou dodávku pitné 

vody a energeticky úsporné a komfortní řízení vytápění vašich domovů.

Nové možnosti.
Nové obzory.
Nové cíle.

S produkty Honeywell Home jsme v Resideu spojili naše zkušenosti a 
využili je na to co děláme nejlépe: Profesionální řešení aplikací a sys-
témů pro oblast vytápění, rozvodů vody a chlazení v domácnostech.
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pro inovativní a nadčasové produkty

Více než  
130 let  
zkušeností  
a vývoje

1885 

Již v roce 1885 byl zare-

gistrován první patent: 

termostat pro řízení 

klapky u kotlů na uhlí, 

kterým se regulovala 

teplota v obytných 

budovách.

Redukční ventily1948

Směšovací ventily1930

Termostaty1885

Armatury pro potrubí1904

Termostatické ventily1974

Systémy řízení1953

Jemné filtry na pitnou vodu1969

Vícezónové řízení1984

Potrubní oddělovače1986

Bezpečnostní armatury1954
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Potrubní oddělovač BA295S

Vícezónový systém řízení vytápění evohome

Termostatický ventil Kombi-TRV

Domovní vodovodní filtrační stanice HS10S

Současnost

Ekvitermní regulátor Smile SDC

Kombinovaná bezpečnostní armatura SG160S

Redukční ventil D06F

T6 Smart termostat

Automatický vyvažovací ventil Kombi-Auto

Třícestný směšovací ventil VRE/VRI

Redukční ventily

Směšovací ventily

Termostaty

Armatury pro potrubí

Termostatické ventily

Systémy řízení

Jemné filtry na pitnou vodu

Vícezónové řízení

Potrubní oddělovače

Bezpečnostní armatury
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S naším silným prodejním a technickým Resideo týmem se 

budeme v České republice nadále zaměřovat na to, abychom 

vám byli schopni poskytnout kvalitní servis a podporu pro 

vaši maximální spokojenost.

Zaměřujeme se na to, abychom vám byli 
blíže dnes i v budoucnu

Resideo spoléhá na výrobní závody a vývojová centra v 

České republice, Německu a v dalších evropských zemích. 

Jedině tak můžeme garantovat vysokou kvalitu našich 

výrobků.

Spolehlivé produkty jsou součástí naší 
odpovědnosti

Kvalita a dostupnost

80%
PRODUKCE

V ČESKÉ REPUBLICE  
A NĚMECKU

100%
PRODUKCE

V EVROPĚ

4000
VÝROBKU

HONEYWELL HOME

1400
ZAMĚSTNANCŮ

V ČR

OBLAST
III

OBLAST
II

OBLAST
I
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Převzít odpovědnost pro nás znamená myslet dopředu.  
Pro dnešek i budoucnost. 

V oblasti rozvodů vody chráníme nejen cennou pitnou 

vodu, ale i instalace a systémy. Našimi produkty zajišťuje-

me ochranu pitné vody, její čistotu a hygienickou nezávad-

nost od vstupu do objektu až k výtoku vodovodní baterie.

Uvědomujeme si, že se dá vždy najít prostor pro vylepšení i těch nejlépe fungujících výrobků. Proto 

naše týmy ve vývojových centrech Residea hledají každý den nové technologie a řešení pro rozvody 

vody a vytápění se zaměřením na garanci ekologie, ekonomiky provozu, kvality a bezpečnosti. Díky 

širokému sortimentu více jak 4 000 produktů Honeywell Home pro instalace vody a vytápění, nastavu-

je společnost Resideo standard v technologiích pro domácnosti jak z pohledu koncových uživatelů, 

tak i projektantů a montážních techniků.

Ani po desetiletích spolupráce naše zákazníky neopouštíme: Ucelený sortiment náhradních dílů pro 

naše výrobky vidíme jako jeden ze základních pilířů dlouhodobého partnerství. Kromě toho je pro nás 

důležité nabízet našim zákazníkům vedle spolehlivých produktů také technickou podporu, komplexní 

poradenství, odborné semináře a být tak jejich důvěryhodným partnerem.

V oblasti vytápění zajištujeme ideální distribuci tepla. Zde 

se také spoléháme na inteligentní systémy, které zajišťují 

požadovanou teplotu v určený čas a na správném místě pro 

maximální úsporu cenné energie.
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Vodní produkty
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Pitná voda je naší nejdůležitější potravinou a musíme ji proto chránit! 

Pitná voda je jednou z nejcennějších 
přírodních surovin a je nepostrada-
telnou pro náš život.
Výrobky Honeywell Home instalované 

do vodovodních systému vám zaručují 

její nejvyšší kvalitu, která není průcho-

dem přes tyto výrobky nijak ovlivněna. 

Pitná voda je vodárnami dodávána 
jako hygienicky nezávadná.
Výrobky Honeywell Home zaručují, že 

tomu tak zůstane od vstupu do domu 

až po vodovodní baterii a kvalita vody 

nebude nijak ovlivněna. 

Dobrý pocit díky účinné ochraně 
pitné vody.
Instalace vodovodních armatur  

Honeywell Home vám garantuje  

čistou, hygienickou, bezpečnou pit-

nou vodu a trvalou ochranu rozvodů  

a spotřebičů v domácnosti.



12

Vodní produkty
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Naše armatury splňují vysoké hygienické standardy 
pro zachování čistoty a nezávadnosti pitné vody.

Díky účinné filtrační technologii a patentovanému systému zpětného proplachu 

jsou jemné filtry Honeywell Home doporučovaným řešením pro ochranu 

rozvodu vody v obytných či průmyslových budovách. Kombinované filtry a 

domovní filtrační stanice jsou navíc vybaveny redukčním ventilem pro spolehli-

vou kontrolu maximálního tlaku vody v systému. 

Redukční ventil zabraňuje kolísání tlaku vody v systému a pomáhá chránit 

rozvody a spotřebiče před poškození příliš vysokým tlakem. Dalším benefitem je 

také snížení spotřeby vody. 

Pitnou vodu, naší nejdůležitější potravinu, potřebujeme denně k pití, vaření či 

mytí. Pitná voda je do domácnosti dodávána hygienicky upravena z veřejného 

vodovodu. Pro zajištění její vysoké kvality pro všechny odběratele, je nutné 

zabránit její možné kontaminaci znečištěnou vodou. Toho je možné dosáhnout 

instalací potrubních oddělovačů, které zamezují zpětnému nasátí znečištěné 

vody do rozvodu. 

Významnou roli pro ochranu pitné vody mají také armatury pro doplňování 
topné vody. Tyto armatury, které obsahují všechny potřebné komponenty pro 

bezpečné a spolehlivé doplňování topného systému, zabraňují zpětnému nasátí 

topného média do rozvodů pitné vody. Dalším velkým nepřítelem v rozvodech 

pitné vody je také vodní kámen, který vzniká postupným usazováních vápníku 

rozpuštěného ve vodě, a to jak ve vlastním rozvodu, tak i ve spotřebičích a na 

površích v domácnosti. Vodní kámen způsobuje značné škody, kterým lze 

předejít instalací změkčovací úpravny vody. Použití úpravny vody ochrání 

nejenom spotřebiče a rozvody vody, ale přispěje také k nižší spotřebě čistících 

prostředků při úklidu a zvýšení komfortu obyvatelů domácnosti.

FILTR POTRUBNÍ  

ODDĚLOVAČ

REDUKČNÍ VENTIL DOMOVNÍ FILTRAČNÍ 
STANICE

DOPLŇOVACÍ  
ARMATURA

ZMĚKČOVACÍ  
ÚPRAVNA VODY 
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Produkty pro vytápění
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Zajistíme požadovanou teplotu ve správný čas a na správném místě.

75 % spotřeby energie v domácnosti 
představuje energie pro vytápění. 
Resideo nabízí vhodná řešení pro 

všechny typy topných systému s 

úsporou až 30 % stávajících nákladů 

na vytápění. 

Inteligentní nezávislé ovládání tep-
loty jednotlivých místností zvyšuje 
komfort.  
Díky této technologii můžete snad-

no ovládat teplotu v každé místnosti 

nebo zóně domácnosti z pohodlí 

vašeho křesla. Zapomeňte na časy, 

kdy jste doma museli zapínat vytápění 

ručně a nastavovat termostatické hla-

vice. Díky mobilní aplikaci to zvládnete 

pomocí chytrého telefonu, ať jste 

kdekoliv. 

Rovnoměrná distribuce tepla v ce-
lém domě.  
S armaturami Honeywell Home pro 

statické a dynamické vyvažování 

se vám již nestane, aby byla nějaká 

místnost nebo prostor přetápěn nebo 

nedotápěn, a navíc ušetříte náklady za 

energie na vytápění.
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Produkty pro vytápění
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Zónové systémy pro regulaci vytápění umí řídit individuálně vytápění ve více 

místnostech na základě časového programu a teploty. Systém se skládá z 

přenosné řídící jednotky a elektronických regulátorů pro otopná tělesa. Díky 

technologii inteligentních zón mohou být jednotlivé místnosti řízeny individuálně 

nebo sdruženy do topných zón. Tato technologie může být použita pro byty, 

rodinné či bytové domy. Tímto systémem je možné ovládat elektronické hlavice 

na otopných tělesech a také podlahové vytápění.

Elektronické termostatické hlavice mají velký výklopný displej pro snadný 

odečet zobrazených dat. Uživatel může nastavit časové programy vytápění a 

útlumu na základě svých přání a zvyklostí. 

Regulátory, které reagují na změny počasí umožňují optimální řízení spotřeby 

energie pro lokální, dálkové nebo multivalentní systémy vytápění. Při distribuci 

tepla je nutné mít rozvodné potrubní systémy dobře vyváženy, jedině tak je 

možné zaručit jejich energeticky úsporný a efektivní provoz. 

Všude tam kde je potřeba vyvážit potrubní rozvody je možné použít vyvažovací 
armatury Honeywell Home řady Kombi. V této řadě najdeme ventily pro statické i 

dynamické vyvážení: od termostatického ventilu pro otopná tělesa Kombi TRV s 

integrovaným regulátorem diferenčního tlaku až po velké přírubové vyvažovací 

ventily Kombi-F.

VÍCEZÓNOVÁ  
REGULACE

REGULÁTOR PRO 
OTOPNÁ TĚLESA

EKVITERMNÍ  

REGULACE

POHON SMĚŠOVACÍ  
VENTIL

VYVAŽOVACÍ  
ARMATURY

Naše inteligentní systémy zajišťují  
optimální distribuci tepla, nabízejí větší pohodlí  
a snižují spotřebu energie.
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Naše inteligentní produkty pro domácnosti jsou široce 

kompatibilní s ostatními inteligentními domácími platfor-

mami a mohou být připojeny k dalším částem domova pro 

rozšíření jejich funkčnosti. Tím se otevírá možnost ovládání 

a propojení různých aplikací prostřednictvím jediného roz-

hraní. Rádi vám poskytneme podrobné informace o kom-

patibilitě našich produktů.

Svět prochází radikální digitální změnou. Zařízení ve všech aspektech života se stávají „chytrými“ a 

mohou přispět k rozvoji široké škály lidských činností. Díky tomu je život pohodlnější a bezpečnější. 

Tento vývoj má také revoluční význam pro technologie v obytných budovách, kde přináší značné 

výhody: pohodlí, bezpečnost, energetickou účinnost a možnost centrálního řízení. 

Abychom mohli vyhovět současným i budoucím požadavkům, rozšiřujeme v Resideu neustále portfo-

lio našich výrobků Honeywell Home v oblasti vytápění a elektro. Inteligentní „Smart“ produkty jsou 

postupně vyvíjeny pro různá využití – například pro sledování zdrojů nebezpečí v domácnosti. 

Jednotlivé produkty jsou navíc jednoduše propojitelné a mohou být řízeny a monitorovány přes chytrý 

telefon či tablet pomocí dvou aplikací.

Aplikace Honeywell Home
umožnuje přístup a řízení pro:

• Smart, programovatelný termostat 

T6 

• Wi-Fi detektor úniku vody a zamrz-

nutí W1

• C1 Wi-Fi bezpečnostní kameru

• C2 Wi-Fi bezpečnostní kameru

Aplikace Total Connect Comfort
International (TCCI)
umožnuje přístup a řízení pro:

• inteligentní systém řízení vytápění 

evohome Wi-Fi

• jednozónové prostorové termostaty 

ROUND

Networking – o krok dále

Produkty Honeywell Home od společnosti Resideo  
pro větší pohodlí, bezpečnost a udržitelnost
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S námi vaše odborné znalosti porostou!
 

V oblasti technických zařízení budov dochází k velmi rychlému vývoji 

technologií, změnám předpisů a norem. Výrobci neustále přichází s ino-

vacemi svých produktů a procesů. Správný návrh a instalace výrobků a 

zařízení je pak možná pouze pokud se pravidelné účastníme školení a 

odborných seminářů.

Na našich seminářích vám předáváme nejen odborné znalosti ohledně 

našich výrobků, ale také důležité inovace v oblasti technických zařízení 

budov. Pravidelně pořádáme školení a semináře Resideo Expert pro 

montážní techniky a Resideo Projektant pro projektanty s různým 

zaměřením dle požadavků našich zákazníků. Školení mohou být zreali-

zována v našem výrobním závodě v Brně, kde je možné přímo vidět výro-

bu a testování našich ventilů, nebo u našich obchodních partnerů a po 

domluvě i přímo ve vaší firmě. 

Pravidelně se také aktivně účastníme odborných seminářů pořádaných 

Společností pro techniku prostředí jejíž jsme členy. Najdete nás také na 

vybraných odborných veletrzích a výstavách, kde vám také rádi zodpoví-

me vaše dotazy.

V případě zájmu o školení kontaktujte prosím naše obchodní zástupce:

KONTAKTY:

Obchodní manažer západní Čechy: Miroslav Blažek – 777 888 310

Obchodní manažer Morava: Mgr. Jacek Wawrzyn – 602 572 340

Obchodní manažer střední Čechy: Miloš Hoff, PhD – 730 194 825

Odborná školení a semináře

OBLAST
III

OBLAST
II

OBLAST
I

Informace o plánovaných školeních 

a seminářích najdete také na našich 

webových stránkách v sekci Novinky.



Více informací naleznete na:
homecomfort.resideo.com/cz

Ademco CZ s.r.o. – o.z. Praha
V Parku 2326/18

148 00 Praha 4

consumersupportcz@resideo.com

homecomfort.resideo.com/cz
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