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Pravidla doma určujete vy
Chytrá a bezpečná – vaše propojená domácnost Honeywell Home

Život někdy bývá hektický a často nepředvídatelný. 
Naše produkty tak proto navrhujeme podle toho, jak 
lidé skutečně žijí. Nabídka produktů pro propojenou 
domácnost se rozrůstá každým dnem. Proto ve 
společnosti Honeywell Home spolupracujeme 
s nejvýznamnějšími partnery na inovacích a snažíme 
se, aby vám naše řešení sloužila. Dnes i v budoucnu. 

Váš domov představuje vaši komfortní zónu 
a propojená domácnost Honeywell Home je navržena 
tak, aby se vám přizpůsobovala a rostla s vámi, den 
za dnem, rok za rokem. Naše produkty mohou být 
snadno doplněny dalšími aplikacemi a službami, 
které dále zvýší bezpečnost a možnosti vaší propojené 
domácnosti Honeywell Home.

Termostaty vám umožňují žít váš život
Lidé se spoléhají na naše zkušenosti již déle než 
100 let, během kterých jsme mimo jiné zvýšili 
bezpečnost leteckého cestování a pomohli člověku 
přistát na Měsíci. Vy můžete nyní využít výhod 
našich inovativních termostatů, které se přizpůsobí 
vašemu časovému plánu, pomohou ušetřit energie 
a vytvoří chytřejší domácnost. Do návrhu termostatů 
Honeywell Home jsme zapojili naše nejlepší 
specialisty. Pohodlí vaší domácnosti tak teď můžete 
mít pod kontrolou kdekoli.

Chytré termostaty vědí, za jak dlouho vaše domácnost 
dosáhne té správné teploty, není tedy třeba jejich 
nastavení odhadovat a navíc ušetříte peníze za 
energie. Chytré řízení pohodlí pomáhá udržet 
požadovanou teplotu, kdykoli je potřeba. Doma se 
tak budete vždy cítit útulně bez ohledu na počasí.

Chytré zóny pro každý systém vytápění
Systém vytápění vaší domácnosti budete mít vždy 
pod kontrolou, ať jste kdekoli. Jednoduše použitelné 
ovládací prvky vám pomohou nastavit teplotu 
v každé místnosti odkudkoli v domě. Společnost 
Honeywell Home nabízí celou řadu termostatů pro 

každý typ nemovitosti. Nezáleží tedy na tom, zda 
máte podlahové topení, radiátory, teplovodní nebo 
elektrické topení. Ničeho se neobávejte a najděte 
si to nejlepší řešení pro vaši domácnost.

Máte vše pod kontrolou
Díky našim bezdrátovým 
a propojeným produktům bude 
vaše domácnost bezpečnější, 
chytřejší a pohodlnější. Snadno 
ji budete mít pod kontrolou, 
i když jste na cestách.

Chytřejší znamená jednodušší
Bez ohledu na to, co děláte nebo jak 
neočekávaně se změní vaše plány, 
propojené produkty Honeywell 
Home vám pomohou postarat 
se o vaši domácnost. I to jsou 
chytré technologie a jejich snadné 
používání.

Technologie, kterým můžete 
důvěřovat
Lidé na celém světě si užívají 
komfortních technologií Honeywell 
Home již více než 100 let.
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Ovládejte své vytápění kdykoli a odkudkoli chcete 
Když jste si dříve chtěli doma zapnout vytápění, 
museli jste být doma. Díky mobilním aplikacím je to 
minulostí. Jdete pozdě nebo se naopak domů vracíte 

dříve? Pomocí termostatů Honeywell Home si můžete 
zapnout nebo vypnout vytápění a zvýšit nebo snížit 
teplotu pomocí aplikace v chytrém telefonu. 

Optimální domácí pohodlí 
Které místnosti chcete vytápět? Na jakou teplotu a kdy? Díky 
řešením Honeywell Home je dosažení domácího pohodlí 
jednoduché. Po dlouhém dni v práci vám chytré termostaty 
pomohou vzdáleně nastavit topení, takže hned jak se 
dostanete domů, budete si moci užívat ideální teploty. 

Chytré úspory díky chytrým zónám
Nejde jenom o zapínání a vypínání vytápění. Důležitá 
je také možnost nastavení teploty pro různé denní 
doby, pro jednotlivé zóny, na celý týden. Můžete si 
vytvořit vlastní časový plán vytápění, který odpovídá 
vašemu životnímu stylu a způsobu využívání 
domácnosti.

Vytápění pouze těch částí domu, které aktivně 
používáte, dává smysl. Chytré termostaty umožňují 
vytvořit v domě chytré zóny. Systém přesně určí, jak 

dlouho trvá vytopit váš dům, a aktivuje se ve vhodnou 
dobu tak, aby vaše vytápění a příprava teplé vody 
dosáhly požadované teploty v pravý čas.

 

Na noc můžete pro termostaty Honeywell Home přesně 
nastavit časy, kdy spíte, a zajistit si tak ideální teplotu. 
Pokud systému povíte, kdy chodíte spát, naučí se  
v optimální čas utlumit vytápění a bude vám šetřit 
peníze za energie i ve spánku.
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Vaše chytrá domácnost 
Svět, ve kterém žijeme, je plný dosud nepoznaných 
výzev. Zvládání všech každodenních úkolů může být 
jednou z nich. Domov je místo, kde se cítíte bezpečně, 
pohodlně a máte vše pod kontrolou. 

Více než 150 milionů domácností na celém světě 
využívá chytré produkty a nástroje Honeywell Home. 
Chápeme důležitost úspory nákladů a energií a také 
potřebu stálého spojení s domovem. Chytré produkty 
Honeywell Home vám poskytují kontrolu nad 
vaším domovem, ať jste v práci, na dovolené, 
nebo na cestách. Kdykoli a kdekoli. 
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doKoNALEJŠÍ

evohome 
Vytvořte si svou ideální komfortní zónu

Systém evohome vám umožní řídit teplotu v každé místnosti individuálně. Chytré zónování znamená, že budete 
vytápět pouze ty místnosti, které používáte. Budete tak mít plnou kontrolu nad řízením tepelného komfortu ve 
vaší domácnosti a ještě uspoříte náklady na energie.

Chytré zónování pro váš domov
Pohodlí bez ohledu na počasí

Váš evohome vám umožní řídit až 12 chytrých topných zón, můžete si vytvořit individuální zónu pro 
obývací pokoj, kuchyň či ložnici. V pokojích, které zrovna používáte si nastavíte příjemnou teplotu  
a v těch, které nepotřebujete si teplotu snížíte.

Ovládání odkudkoli potřebujete
Ovládejte váš topný systém a přípravu teplé vody, ať jste kdekoli. Připojte se vzdáleně přes aplikaci  
Total Connect Comfort Intl, webový prohlížeč nebo hlasového asistenta, doma, v práci nebo na cestách.

Energetická účinnost
Věděli jste, že přibližně 82% vašich nákladů za energie v domácnosti je za vytápění a přípravu teplé 
vody? Díky chytrému zónování evohome však vytápíte pouze ty části vašeho domu, které ve skutečnosti 
používáte, což šetří drahocennou energii a peníze.

Chytřejší regulace teploty
Neustále přemýšlíme o způsobech, jak vám pomoci,  
a jak zvýšit efektivnost a ekologičnost provozu vašeho 
bytu či domu. Proto jsme se rozhodli zavést tři zcela 
nové funkce, které vám pomohou ušetřit peníze  
a zároveň prospějí naší planetě. 

Režim vytápění a chlazení 
Pohodlí bez ohledu na počasí
Evohome Wi-Fi je nově kompatibilní s tepelnými 
čerpadly, díky čemuž se hodí téměř pro všechny 
aplikace vytápění nyní i v budoucnu. Pokud je 
součástí vašeho systému zdroj chladu, například 
tepelné čerpadlo, můžete snadno přepínat mezi 
režimem vytápění a chlazení a dosáhnout tak 
dokonalého způsobu ovládání jednotlivých zón 
vašeho domu pro maximální pohodlí. Díky tomu vám 
bude v zimě příjemné teplo a v létě si budete užívat 
osvěžujícího chládku.

Funkce – Teplé počasí
Komfortní přechod mezi ročními obdobími 
V situaci, kdy dochází ke změnám ročních období, 
může být počasí nepředvídatelné, takže vypínání 
vytápění není vždycky tím nejlepším řešením. Naše 
funkce Teplého počasí používá informace o aktuálním 
počasí venku a automaticky zapne vytápění pouze 
tehdy, když teplota klesne pod vámi nastavenou 
ideální teplotu. To znamená, že systém nebude vůbec 
zapínat vytápění během prvních teplých slunečních 
dní na jaře a na druhé straně se nemusíte bát toho, 
že by vám byla zima, když přijde nečekaná studená 
fronta. Díky této funkci evohome automaticky spoří 
energii a udržuje vás v příjemné tepelné pohodě po 
celý rok.

Funkce – Zimní faktor
Perfektní pro útulný domov
Nová funkce evohome Zimní faktor je založena na 
tom, že neplatí zcela přímá úměra mezi nastavenou 
teplotou v místnosti a tím, jak komfortně se 
v místnosti cítíte. Evohome aktivně sleduje venkovní 
teplotu a je schopné zahrnout do řízení vytápění 
i takové faktory jako jsou například netěsnící okna 
a následně změní nastavený program vytápění tak, 
aby vám bylo stále příjemně.

IDEÁLNÍ PRO STŘEDNÍ A VELKÉ 
DOMY A BYTY 

12 INDIVIDUÁLNÍCH  
TEPLOTNÍCH ZÓN 

ÚSPORA AŽ 40 %* NÁKLADŮ 
NA ENERGIE

Počet podporovaných zón 1–12

Podpora kombinovaných kotlů Ano

Podpora kotlů OpenTherm
Ano (vyžaduje použití 
jednotky OpenTherm)

Podpora tradičních kotlů Ano

Podpora zásobníků teplé vody Ano

Týdenní plánování a řízení
Ano, přes aplikaci nebo řídící 
jednotku evohome

Instalace
Stojánek na stůl nebo 
volitelně na stěnovou konzoli

Podpora teplovodního 
podlahového vytápění

Ano

Displej
Celobarevný bezdrátový 
displej

Vzdálený přístup

Integrované připojení přes 
Wi-Fi, vzdálené ovládání 
přes aplikaci Total Connect 
Comfort

Uživatelské rozhraní Dotykový displej

Objednací číslo ATP921R3052

VÍTE, ŽE…?

Inteligentní zóny umožňují vytápět domácnost jen v místech a časech, kdy je to potřeba. Můžete tak 
ušetřit až 40 %* na nákladech za energie.

*  Zdroj: Energy Saving Research Unit, Strathclyde University 2013 & TACMA 2013. Uváděné úspory energie byly vypočteny pro 
dvoupodlažní britský dům se třemi ložnicemi, modelovou čtyřčlennou rodinu v typickém průběhu týdne při porovnání systému chytrých 
zón evohome v doporučeném nastavení se systémem tvořeným jednoduchým časovačem, jedním neprogramovatelným pokojovým 
termostatem a bez termostatických ventilů na radiátorech. Konkrétní dosažená úspora energií závisí na stávajících ovládacích prvcích, 
prostředí a životním stylu.
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T6 – Y6H810WF1034

T6R – Y6H910RW4055

T6 a T6R 
Inteligentní termostaty

VÍTE, ŽE…?

Funkce sledování geografické polohy umožňuje propojit termostat s vaším smartphonem. 
Chytrý termostat použije informace o vaší poloze a pozná, že přicházíte domů nebo odcházíte ven, 
a na základě této informace zapne nebo utlumí vytápěni. Ušetří vám tak peníze za energie.

Správná teplota po celý rok
Inteligentní termostaty řady T6 ví, za jak dlouho vaše domácnost dosáhne té 
správné teploty, není tedy třeba jejich nastavení odhadovat a navíc ušetříte 
peníze za energie. Chytré, pohodlné ovládání pomáhá udržovat požadovanou 
teplotu, kdykoli je potřeba. 

•  Rozhraní s dotykovým displejem usnadňuje plánování a změny nastavení 
teplot. 

•  Ovládání přes smartphone nebo tablet poskytuje plnou kontrolu nad 
systémem vytápění, ať jste kdekoli.

•  Automatická změna nastavené teploty na základě vaší polohy 
(geofencing) přináší zcela nový rozměr pro řízení vytápění vaší 
domácnosti. 

•  Přednastavené nebo vámi vytvořené časové rozvrhy umožňují volbu řízení 
vytápění odpovídající vašim potřebám.

• Optimalizační funkce umožňují efektivnější spolupráci termostatu a kotle.

Aplikace Honeywell Home – ovládání 
pomocí vzdáleného přístupu, které máte 
vždy na dosah 
Aplikace Honeywell Home poskytuje zákazníkům naprostou 
kontrolu nad vytápěním jejich domácnosti kdykoli a odkudkoli. 
Zapomeňte na složité nastavení při instalaci. S aplikací Honeywell 
Home je instalace snadná – pro prvotní nastavení potřebujete 
pouze smartphone nebo tablet. Jednoduchá kontrola na 
obrazovce a funkce pro nastavení zajišťují, že je zařízení správně 
nainstalované a připravené k bezproblémovému fungování. 

Plnohodnotné funkce, naprostá kontrola
• Jednoduché a intuitivní rozhraní
• Jednoduchá úprava nastavení a časových rozvrhů 
•  Jasné a přehledné zobrazení teploty vám vždy zajistí 

naprostou kontrolu.
•  Jednoduché nastavení ovládání teploty na základě vaší 

geografické polohy (geofencing). 
•  Aplikace obsahuje odkazy na plnou podporu při registraci 

a konfiguraci uživatele. 
•  Pravidelná automatická synchronizace mezi zařízením 

a aplikací zajišťuje stabilitu systému.

Počet podporovaných zón 1

Podpora kombinovaných kotlů Ano

Podpora kotlů OpenTherm Ano

Podpora tradičních kotlů Ano

Podpora zásobníků teplé vody Ne

Týdenní plánování a řízení
Ano, prostřednictvím aplikace 
Honeywell Home a řídící 
jednotky T6

Instalace

T6: Drátová nástěnná 
jednotka 
T6R: Bezdrátová jednotka 
se stojánkem na plochu

Podpora teplovodního 
podlahového vytápění

Ne

Displej
Dotykový displej 
s podsvícením

Vzdálený přístup

Integrované připojení přes 
Wi-Fi, vzdálené ovládání přes 
aplikaci Honeywell Home 
a Apple HomeKit

Uživatelské rozhraní Dotykový displej

Objednací číslo
T6: Y6H810WF1034 
T6R: Y6H910RW4055

IDEÁLNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ 
DOMY A BYTY

NEPŘETRŽITÉ VZDÁLENÉ 
OVLÁDÁNÍ POMOCÍ 

APLIKACE LYRIC

ÚSPORA PENĚZ 
ZA ENERGIE

Honeywell Home
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T3 drátový
Standardní drátové provedení 
pro možnost instalace namísto 
stávajícího drátového termostatu

T3R bezdrátový
Bezdrátová verze pro variabilní  
instalaci kdekoli v interiéru,  
se stojánkem na plochu nebo  
na stěnovou konzolu

První volba pro řízení vytápění.
Navržený pro řadu aplikací od sociálního bydlení přes rodinné domy až po instalace většího počtu termostatů 
v bytových domech. Termostaty série T3 jsou první volbou pro profesionály v oblasti řízení vytápění. Termostaty 
série T3 se velmi snadno instalují a jsou plně kompatibilní s celou řadou kotlů a systémů. Intuitivní ovládání 
a řízení vytápění na základě časového programu a teploty, včetně mnoha dalších funkcí, dělá řadu termostatů 
T3 oblíbenou také u koncových uživatelů. Série T3 je navržena tak, aby vám usnadnila život.Jednoduchá montáž 
nacvaknutím na konzolu šetří velké množství času a práce, zejména při větším počtu instalací.

•  Bezdrátová verze má již s výroby spárovanou spínací jednotku s termostatem, snadno se instaluje a je také 
jednoduše nastavitelná zákazníkem.

•  Bezdrátová verze má silný radiový signál pro bezdrátovou komunikaci a integrovanou kontrolu spojení.

•  U drátové verze pouze nainstalujete stěnovou konzolu a připojíte kabely. Termostat nastavíte dle požadavků 
zákazníka, nacvaknete na konzolu a máte hotovo.

•  Obě verze vás snadno provedou krok za krokem základním nastavením. Můžete si vybrat z přednastavených 
časových programů a cyklů pro různé typy kotlů.

•  Všechny termostaty lze uzamknout, aby se předešlo nevhodné změně nastavení zákazníkem.

•  Nastavení horního a dolního limitu pro požadovanou teplotu, znemožňuje změnu teploty mimo zvolený 
interval.

Nová vylepšená spínací jednotka.
Vysoce kvalitní spínací jednotka byla navržena tak, aby byl proces instalace ještě snadnější.

• Popis na svorkovnici pro snadnou orientaci.

• Jednoduchá instalace pro kotel nebo zónový ventil.

• Jasná identifikace stavu pomocí LED diod.

• Snadnější zapojení kabelů díky většímu prostoru pro práci.

Dokonalý termostat pro vaše zákazníky.
Série T3 byla navržena tak, aby usnadnila život i vašim zákazníkům. Intuitivní 
uživatelské rozhraní usnadňuje programování a řízení vytápění na základě 
času a teploty.

•  Nastavená požadovaná a aktuální teplota místnosti je jasně zobrazena.

•  Pět tlačítek z na dotek příjemného materiálu usnadňuje ovládání.

•  Termostaty T3 jsou ideálním řešením pro zákazníky, kteří vyžadují 
spolehlivé a přesné řízení komfortu domácnosti.

•  Termostaty T3 umožňují zvýšení účinnosti u celé řady kotlů a topných 
systémů.

Jednoduše stylový.
Moderní, minimalistický design je vhodným doplňkem pro každý typ 
domácnosti. 
Všechny modely jsou vybaveny:

•  Velkým segmentovým displejem s podsvícením se snadno rozpoznatelnými 
ikonami a přístupem do konfiguračních menu stiskem tlačítka.

•  Přednastavenými programy: Individuální program pro každý den v týdnu 
nebo kombinovaný program 5/2 (pracovní dny/víkend).

•  Možností nastavení 4 nezávislých časových úseků pro každý den v týdnu 
pro dosažení maximálního komfortu.

•  Funkcí dočasné změny teploty nezávisle na aktuálně zvoleném programu, 
která umožní vašim zákazníkům provést rychle a jednoduše změnu teploty 
dle jejich potřeb.

Počet podporovaných zón 1

Podpora kombinovaných kotlů Ano

Podpora kotlů OpenTherm Ano, typ T3H310A0045

Podpora tradičních kotlů Ano

Podpora zásobníků teplé vody Ne

Týdenní plánování a řízení Ano, přímo v termostatu

Instalace
Na stěnovou konzolu 
(T3,T3R) nebo stojánek na 
rovnou plochu (T3R)

Podpora teplovodního 
podlahového vytápění

Ne

Displej
Velký segmentový 
snadno čitelný displej 
s podsvícením.

Vzdálený přístup Ne

Uživatelské rozhraní
5 tlačítek z na dotek 
příjemného materiálu

Objednací číslo
T3: T3H110A0081 
T3R: Y3H710RF0072 
T3M: T3H310A0045

IDEÁLNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ 
DOMY A BYTY

SPRÁVA ČASOVÉHO 
PLÁNU VYTÁPĚNÍ

ÚSPORA PENĚZ ZA ENERGIE

T3 a T3R 
Programovatelné termostaty
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Jednozónový 
termostat

VÍTE, ŽE…?

Jednozónový termostat dokáže zajistit přesné ovládání teploty kotle. Použitím poslední generace kotlů 
s komunikací OpenTherm zvýšíte pohodu vaší domácnosti a ušetříte peníze. 

Jednoduché a efektivní ovládání vytápění 
Jednozónový termostat se stará o vaše pohodlí a pomáhá šetřit peníze za energie. Díky vzdálenému přístupu 
máte nad termostatem kontrolu, ať jste kdekoli.

• Snadné ovládání a plánování vytápění domácnosti

• Časové rozvrhy pomáhají dosáhnout úspor energií a nákladů.

• Vzdálené ovládání přes mobilní zařízení prostřednictvím naší aplikace Total Connect Comfort

Ovládání a úspora energií 
Chcete ovládat vytápění své domácnosti, když jste na cestách? Nic není snazšího. Jednoduše propojte svůj 
termostat se vzdálenou bránou Honeywell Home a vytápění svého domova budete moci ovládat pomocí naší 
aplikace Total Connect Comfort, ať jste kdekoli. Váš domov tak vždy bude mít příjemnou teplotu a vy ušetříte 
peníze na účtech za energie.

Bez omezení 
Instalace je snadná – díky bezdrátovému propojení s kotlem můžete termostat umístit na libovolnou stěnu 
ve své domácnosti. Ovládání se provádí zcela snadno pomocí otočného prstence s podsvíceným displejem. 
Pro zvýšení teploty jednoduše otočíte prstencem po směru hodinových ručiček, zatímco otočením proti směru 
teplotu snížíte. Jeho elegantní, moderní design v bezdrátovém provedení se hodí do jakéhokoli stylu domácnosti.

Počet podporovaných zón 1

Podpora kombinovaných kotlů Ano

Podpora kotlů OpenTherm
Ano (vyžaduje jednotku 
OpenTherm)

Podpora tradičních kotlů Ano

Podpora zásobníků teplé vody Ne

Týdenní plánování a řízení Ano, pouze přes aplikaci

Instalace
Nástěnná bezdrátová 
jednotka (napájení 
2 bateriemi typu AA)

Podpora teplovodního 
podlahového vytápění

Volitelná, pouze 
v kombinaci s řídicí 
jednotkou evohome

Displej
Monochromatický displej 
s podsvícením pro noční 
zobrazení

Vzdálený přístup
Vzdálené ovládání přes 
bránu a aplikaci Total 
Connect Comfort

Uživatelské rozhraní Otočný prstenec

Objednací číslo Y87RFC2074

IDEÁLNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ 
DOMY A BYTY

VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ 
APLIKACE TOTAL CONNECT

SPRÁVA ČASOVÉHO 
PLÁNU VYTÁPĚNÍ
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HR90 
Elektronická radiátorová hlavice 

HR90 je elektronická termostatická radiátorová hlavice se třemi přednastavenými časovými programy. Vybírat 
můžete z různých provozních režimů a funkcí pro konkrétní dny. K dispozici jsou například funkce Eco a režimy 
Dovolená, Párty nebo Den volna. U časových programu lze nastavit až 6 teplotních změn denně pro optimální 
ovládání každé místnosti. Pomocí elektronické radiátorové hlavice můžete nastavit teplotu místnosti přesně 
podle vašich požadavků a zároveň uspořit energii.

*UPOZORNĚNÍ: TENTO PRODUKT NENÍ KOMPATIBILNÍ S VÍCEZÓNOVÝM REGULÁTOREM EVOHOME.

• Časový program lze individuálně přizpůsobit vašim každodenním zvyklostem.

• Optimální ovládání teploty se snadným nastavením různých teplotních změn 

• Různé provozní režimy a funkce : Eco, Dovolená, Párty a Den volna. 

•  Úspora energie díky funkci automatického rozpoznávání otevřeného okna, která během větrání místnosti 
uzavře ventil radiátoru

• Funkce protizámrzové ochrany pro váš klid

• Přehledný, dobře čitelný, podsvícený displej

• Rychlá a snadná instalace

VÍTE, ŽE…?

Radiátorová hlavice funguje okamžitě po instalaci na základě programu přednastaveného z výroby? 

Upozornění: Radiátorová hlavice HR90 nedokáže přímo zapínat a vypínat kotel. Zajišťuje pouze místní ovládání teploty v místnosti za 
provozu kotle. Kotel se musí vypínat prostřednictvím dalších ovládacích prvků, například časovače, termostatu apod. 

Počet podporovaných zón 1

Možnost instalace na 
většinu běžných radiátorů

Ano, typ M30×1,5 
(navíc se sadou adaptérů)

Funkce pro úsporu energie

Ano (funkce automatického 
rozpoznání otevřeného okna, 
režim ECO, optimalizace 
zapínání a vypínání)

Tři přednastavené 
časové programy

Dovolená, Party 
a Den volna

Instalace

Jednoduchý uzamykací 
mechanismus pro instalaci 
hlavice na ventil radiátoru 
(napájení 2 bateriemi typu AA)

Displej
Výklopný displej 
s podsvícením s vynikající 
čitelností a zobrazením textu

Vzdálený přístup
Ne, nastavení se provádí 
přímo na hlavici

Uživatelské rozhraní
Tlačítka a otočný prstenec pro 
nastavení

Ochrana proti manipulaci Ano

Objednací číslo HR90EE

IDEÁLNÍ PRO 
MALÉ DOMÁCNOSTI

ČASOVÉ PROGRAMY 
PRO VYTÁPĚNÍ

ÚSPORA PENĚZ 
ZA ENERGIE
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Vaše bezpečná domácnost 

Je samozřejmé, že chcete pečlivě sledovat vše, co je pro vás důležité. Bezpečnost je vždy na prvním místě, 
od vašeho domu po vaši rodinu. Produkty Honeywell Home posilují úroveň zabezpečení vaší domácnosti 
a pomáhají vám chránit to nejdůležitější, kdykoli a kdekoli. 

Zabezpečovací řešení Honeywell Home vám poskytují plnou kontrolu nad vaším domem bez ohledu na to, zda 
chcete chránit svůj majetek, předcházet nehodám, nebo na dálku ovládat nastavení domu.

Zajištění bezpečí a ochrany
Když jste doma, postarají se zabezpečovací řešení Honeywell Home o bezpečí a ochranu vás i celé vaší rodiny. 
A když jste na cestách, obdržíte upozornění na svůj telefon, ať jste kdekoli.

Ochrana dnes i do budoucna 
Ve společnosti Honeywell Home víme, že každá domácnost je jiná. Proto jsou naše zabezpečovací řešení plně 
modulární. Jednoduše si vyberete z naší řady příslušenství a vytvoříte si systém, který nejlépe vyhoví vašim 
aktuálním potřebám. Podle toho, jak se později budou vaše potřeby měnit, můžete si do systému doplňovat další 
součásti. 

Navrženo pro váš domov 
Naše zabezpečovací řešení jsou navržena tak, aby se přizpůsobila vašemu životnímu stylu a potřebám. Díky 
snadné instalaci a ovládání můžete jednoduše umožnit přístup členům rodiny nebo třeba sousedům. Můžete 
být v klidu a bez obav s vědomím, že bez ohledu na to, kde se právě nacházíte, máte svůj domov pod kontrolou. 

Chytré zabezpečení 
Aplikace Honeywell Home vám pomáhají jednoduše ovládat bezpečnost, zabezpečení a pohodlí vaší 
domácnosti. Naše zabezpečovací řešení umožňují předcházet škodám, reagovat na ohrožení, detekovat 
nebezpečné úniky a nyní dokonce řídit každodenní spotřebu energií. 

Vždy v obraze 
Naše aplikace vás přesně informují, co se děje u vás doma, ať jste od domova pár kilometrů, nebo na druhém 
konci světa. Aplikace Honeywell Home rozptýlí všechny vaše bezpečnostní obavy, ať jde o nezvané hosty, kouř, 
oxid uhelnatý, nebo otevřené okno. 

Snadná instalace i rozšíření
Všechny zabezpečovací produkty Honeywell Home nabízejí snadnou instalaci i jednoduché používání pro 
každého člena rodiny. Protože celá řada našich řešení je plně bezdrátová, můžete s klidem pustit z hlavy 
tahání kabelů nebo změny bytových doplňků. Naše systémy se snadno rozšiřují a dokonale splynou s vaším 
interiérem. Můžete je doplnit o libovolné příslušenství a zvolit si přesně ty funkce, které potřebujete. 
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Detektory CO a kouře
Řada X-Series

 

Dvojnásobné zabezpečení 
Detektory kouře Honeywell Home zajišťují vaši bezpečnost v případě požáru. Pro únik do bezpečí je nutné 
včasné varování, protože kouř a jedovaté plyny se obvykle šíří dále a rychleji než žár ohně. K většině požárů 
se smrtelnými následky dochází v noci, kdy spící obyvatelé domácnosti netuší hrozící nebezpečí. Díky řešení 
Honeywell Home můžete být v klidu, protože naše alarmy vám zajistí bezpečí ve dne i v noci. Nejúčinnějším 
způsobem rychlého varování před nebezpečím je instalace dvou samostatných domovních bezpečnostních 
alarmů.

Detektory kouře a CO je možné propojit, díky čemuž se v případě ohrožení spustí oba alarmy. Instalace dvou 
alarmů namísto jednoho nabízí nejvyšší úroveň ochrany vaší domácnosti i rodiny. S ohledem na rostoucí počet 
duálních detektorů kouře a oxidu uhelnatého (CO) na trhu je velmi důležité zvolit správný typ ochrany. Pro 
bezpečnost rodiny v případě zjištěného nebezpečí je nutný co nejrychlejší únik. Správný typ řešení na vhodném 
místě může významně omezit riziko ztrát na životech z důvodu požáru nebo otravy oxidem uhelnatým.

Bezúdržbové provedení Ano

Hlasitost poplachu
85 dB, včetně optické 
signalizace

Různé možnosti 
detekce požáru

Ano 
Opticko teplotní detekce – 
XS100T 
Optická detekce – XS100 
Teplotní detekce – XH100

Automatická vlastní kontrola Ano, každých 10 vteřin

Alarm Scan
Mobilní aplikace pro odečítaní 
dat z detektoru

Ovládání
Velké tlačítko na krytu 
detektoru pro snadné stisknutí

Možnosti instalace
Instalace na zeď nebo strop  
pomocí vrutů či hřebíků

Bezdrátové připojení

Všechny detektory Honeywell 
Home X-Series je možné 
bezdrátově propojit pomocí 
zásuvného modulu XW100.

Ochrana proti 
nežádoucí manipulaci

Integrovaná baterie bez 
možnosti vyjmutí, aretace do 
montážní desky – možnost 
uvolnění pouze s pomocí 
nástroje

Životnost a záruka
10 let (XC100, XC100D, XH100, 
XS100) nebo 7 let (XC70)

Objednací číslo

CO alarmy: 
XC70-CSSK-A 
XC100-CSSK-A 
XC100D-CSSK-A 
Požární hlásiče: 
XH100-CSSK-A 
XS100-CSSK-A 
XS100T-CSSK-A

IDEÁLNÍ PRO DOMY, BYTY, 
REKREAČNÍ OBJEKTY A LODĚ

NEJLEPŠÍ OCHRANU ZAJISTÍ DVA 
SAMOSTATNÉ DETEKTORY

DVOJNÁSOBNÁ 
PRAVDĚPODOBNOST VČASNÉ 

DETEKCE DÍKY VĚTŠÍMU 
POČTU SENZORŮ

Přínosy instalace dvou samostatných alarmů
• Vyšší účinnost a rychlejší reakce

• Vyšší přesnost detekce a nižší počet planých poplachů

• Omezení rizika zranění a smrti

•  Dvojnásobná pravděpodobnost včasné detekce díky tepelným a optickým senzorům

• Rychlá detekce i při nízké úrovni CO a kouře

Co je oxid uhelnatý (CO)?
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu, vysoce toxický pro lidi i zvířata. Často se mu říká „tichý zabiják“, 
protože je nezjistitelný lidskými smysly. CO vzniká nedokonalým spalováním dřeva, dřevěného uhlí, uhlí, 
topného oleje, parafínu, benzínu, zemního plynu či propan-butanu.
Detektor CO představuje nejspolehlivější způsob detekce oxidu uhelnatého ještě před výskytem prvních příznaků 
otravy. Tento plyn dokáže prostupovat dutinami ve zdech i mezi sousedícími nemovitostmi, a proto se doporučuje 
nainstalovat detektor CO, i když se ve vaší domácnosti jeho žádný přímý potenciální zdroj nenachází.
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VÍTE, ŽE…?

Detektory je nutné nainstalovat mimo blízkost dveří a oken. 
Instalace na nevhodné místo může zapříčinit nesprávné fungování.

Kotle ústředního topení na dřevo, 
uhlí, plyn nebo topný olej

Sporák, ohřívač vody v kuchyni 
či koupelně

Závěsné kotle v domácnosti

Ohřívač vody nebo topidlo 
na propan-butan

Garáž – motory spalující 
benzín nebo naftu

Krb

Potenciálně nebezpečná zařízení

COCO
CO

CO

CO CO

CO

CO

CO
CO

COCO

CO

CO

CO

CO

CO

CO
CO

CO
CO

CO

CO

CO

CO
CO

CO

CO

COCO

CO

Pracovna

Koupelna

Kuchyně

Ložnice

Ložnice

Obývací pokoj

Detektor 
CO

Detektor 
kouře

Na každé podlaží domu • •

Do každé ložnice a každé chodby 
u ložnic

• •

Do blízkosti spalovacích zařízení 
(vodorovná vzdálenost 1–3 m)

• •

Na stěny či stropy, nikdy do blízkosti 
oken, dveří či ventilačních otvorů

•

Na strop (alespoň 30 cm od stěny), 
na stěnu (alespoň 15 cm od stropu)

•

Do vzdálenosti alespoň 3 metrů od 
vařiče, sporáku či trouby z důvodu 
zabránění planým poplachům, nebo 
lze použít detektor XH100 s teplotním 
čidlem pro zabránění planých poplachů.

•

Blízko stropu, nad okny a dveřmi •

Nenechte si otrávit život
Kouř dokáže působit velice rychle, takže lidé se často přiotráví a nejsou schopni se přesunout ani k blízkému 
východu. Jak se oheň rychle šíří, obvykle spotřebuje veškerý dostupný kyslík, čímž se zpomalí proces hoření. 
A právě toto „nedokonalé“ hoření produkuje toxické plyny. Již krátkodobé vdechování kouře může způsobit 
nebezpečné a okamžité následky. Kouř dráždí oči, nos a dýchací cesty a jeho zápach způsobuje nevolnost.

Detektory kouře zachraňují životy
Pokud ve vaší domácnosti vypukne požár, kouř se šíří rychle a jen detektor kouře vám poskytne dostatek času 
k úniku. Fungující detektor kouře snižuje riziko smrti při požáru na polovinu. Detektory kouře jsou nezávisle 
instalovaná zařízení schopná zjistit požár a spustit alarm, proto hrají důležitou roli v prevenci úmrtí či zranění 
způsobených požárem.

Pro zajištění včasné detekce požáru i doutnajících ložisek je, nutné detektor nainstalovat do každé ložnice, 
alespoň jeden pak také na každé podlaží včetně půdy a sklepa. Při instalaci je nutné detektor kouře umístit 
do vzdálenosti nejméně 3 metrů od spotřebiče, který by mohl vyvolat planý poplach. Funkci detektorů muže 
také negativně ovlivnit umístění v blízkosti oken či dveří.

Doporučení pro instalaci detektorů CO a kouře
Je vědecky dokázáno, že správné umístění detektoru kouře a CO je rozhodujícím faktorem pro jeho spolehlivé 
fungování a zamezení planým poplachům. Kouř je teplejší než vzduch, a proto stoupá ke stropu. Instalace 
detektoru kouře na strop tedy zajistí rychlejší detekci kouře. Oproti tomu oxid uhelnatý se mísí se vzduchem, 
a proto je vhodnější detektor umístit na stěnu.

Použití
Produkty řady X–Series zajišťují vyšší úroveň bezpečí a nabízejí mimořádně jednoduché používání v domech, 
bytech, rekreačních objektech, na lodích či v karavanech (stacionárních i mobilních) a v prostředích, kde se 
používají spalovací motory.

Aplikace – Alarm Scan
Hlásiče a alarmy jsou vybaveny bezdrátovým odečtem dat o proběhlých událostech a stavu detektoru přímo 
do mobilní aplikace vašeho telefonu. Máte tak dokonalý přehled o stavu zařízení.
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O společnosti Resideo
Společnost Resideo buduje chytřejší, bezpečnější a udržitelnější svět.

Společnost Resideo je s obratem 4,8 miliardy dolarů 
a 14 500 zaměstnanci předním světovým výrobcem 
a distributorem systémových řešení komfortu 
a bezpečnosti v obytných budovách. Resideo může 
stavět na více než 130 letech zkušeností a vývoje. 
Naše výrobky jsou instalovány a používány ve více než 

150 milionech domácností po celém světě a každým 
rokem přibývá dalších 15 milionů instalací. Skrze naši sít 
ADI Global Distribution dodáváme výrobky pro 100 000 
našich partnerů do 100 zemí celého světa z více než 
200 skladových lokací. Pro více informací o společnosti 
Resideo prosím navštivte www.resideo.com.
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