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TECHNICKÉ PARAMETRY
ELEKTRO

Napájení (pokojové termostaty)
: T87RF(nástěnný termostat)–2xAA (LR6) 1,5 V alkalické baterie
: BDR91 (spínací jednotka)–napájení z kotle nebo 230VAC
: RFG100 (internetová brána) –5V DC (přes adaptér 230 VAC, součást sady)

Připojení vodičů : T87RF / Y87RF sady –připojení do bezdrátového přijímače

SPECIFIKACE BEZDRÁTOVÉ PROVEDENÍ

Frekvenční pásmo : ISM (868,0 –868,6) MHz, 1% pracovní cyklus

Dosah signálu : 30 m v běžných obytných budovách

Komunikace : 2-cestná bezdrátová s krátkým intervalem přenosu signálu pro minimální čas přenosu a zabránění kolize 
signálu

Ochrana proti blokování : přijímač třídy 2 (ETSI EN300220-1)

PROVOZNÍ POSTŘEDÍ A NORMY

Provozní teplota : 0°C … +40°C

Skladovací teplota : -20°C … +55°C

Vlhkost : rozsah přípustné relativní vlhkosti 10% …90% bez kondenzace

Třída krytí : IP20 pro prostorový termostat T87 (IEC144)
: IP40 pro BDR91, RFG100

Schválení a shoda

: CE značka, ve shodě s normami
: LVD EN60730-1 (2011), EN60730-2-9 (2010)
: EMC EN61000-6-2 (2005), EN61000-6-3 (2007 + A1:20011)
: R&TTE EN300 220-1 (2012), EN300 220-2 (2012)
: WEEE & RoHS shoda

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Materiál : plast se zpomalovačem hoření

Rozměry : T87 Ø 83 mm, hloubka 33 mm

Hmotnost : 133 g (T87RF) bez balení a přiložené dokumentace

Jednozónový termostat

Jednoduchá, cenově
dostupná regulace 
pro vaší domácnost.

Více informací naleznete na:
homecomfort.resideo.com

Ademco CZ s.r.o. – o.z. Praha
Visionary, Plynární 10,

170 00, Praha 7

Telefon +420 296 243 801

consumersupportcz@honeywellhome.com

homecomfort.resideo.com
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Bezdrátový jednozónový nástěnný termostat se snadným 
ovládáním, velkým čitelným podvíceným displejem a 
v estetickém retro provedení. Slouží k jednoduchému 
nastavení požadované vnitřní teploty ručním otáčením 
obvodového prstence na tělese nástěnné jednotky.  
Z ní se vysílá signál do spínací jednotky kotle.

Pro ty, kteří chtějí mít domácí vytápění pod kontrolou 
kdykoliv a kdekoliv. Prostřednictvím internetové brány 
a stažením bezplatné mobilní aplikace Honeywell Total 
Connect Comfort na GooglePlay (Android) nebo AppStore 
(iOS) získáte mobilní přístup přes váš chytrý telefon nebo 
tablet. Současně tím získáte možnost sedmidenního 
programování až s šesti časově teplotními úseky pro každý 
den. S jednou internetovou bránou lze navíc spárovat 
dva prostorové termostaty, což je ideální řešení např. pro 
dvougenerační rodinné domy.

1.  Nakupte sadu Round Connected u našich smluvních 
prodejců. Jejich seznam naleznete na  
www.getconnected.honeywellhome.com.

2.  Instalujte zařízení. Vždy doporučujeme použít služeb 
oprávněných osob, jejichž seznam rovněž naleznete na  
www.getconnected.honeywellhome.com.

3.  Interentovou bránu zapojte do svého domácího routeru 
ethernetovým kabelem, který je součástí sady.

4.  Registrujte se a vytvořte si účet na  
international.mytotalconnectcomfort.com,  
možnost přístupu rovněž  
z www.getconnected.honeywellhome.com přes menu 
„Připojte se“.

5.  Stáhněte bezplatně aplikaci Honeywell na GooglePlay 
nebo AppStore (kompatibliní s verzemi Android 4.4 nebo 
iOS 8.0 a vyššími)

6.  Spusťte aplikaci, zadejte podle návodu internetovou 
adresu a heslo a ovládejte svoje vytápění kdykoliv a 
kdekoliv!

Spoustu dalších užitečných informací, návodů, tipů, seznam 
prodejců a doporučených instalatérských firem, často 
kladených dotazů a stránku pro registraci vašeho systému 
naleznete na našich interaktivních internetových stránkách  
www.getconnected.honeywellhome.com.  
Neváhejte je navštívit. Budete skutečně překvapeni, jak 
snadné to s námi je.

www.getconnected.honeywellhome.com

• Ovládejte odkudkoliv vaše vytápění přes mobilní zařízení

• Spravujte více termostatů a lokací

• Monitorujte a měňte nastavení teploty a časový rozvrh

• Aktivujte rychlé volby a systémové režimy

• Aktuální venkovní teplota a 5-denní předpověď počasí

• Upozornění na chyby připojení

• Automatické aktualizace SW 

Round (obj. č. Y87RF2024) Round Connected (obj. č. Y87RFC2074)

Nastavení teploty Programování Rychlé volby

Round Round Connected

Round Connected – 
instalace a zprovoznění

Hlavní rysy  
Total Connect Comfort

Není nic jednoduššího


