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Jaký termostat je ten správný 
pro Vašeho zákazníka?

Při výměně starého kotle  
za nový, nezapomeňte 
nabídnout i novou regulaci!

Zákazník požaduje 

prostorový termostat

Požaduje nízkonapětový? 

Preferuje digitální displej? 

Chce snížit náklady za energie?

Usnadnila by bezdrátová 

verze instalaci?

Programovatelné termostaty 

kombinují řízení vytápění na 

základě časového programu 

a teploty. Mají vyšší účinnost 

a přináší větší uživatelský komfort.

Inteligentní ovládání umožňuje 

vzdálený přístup pro řízení 

vytápění prostřednictvím 

mobilního telefonu. Můžete 

přidat další příslušenství pro 

vytvoření chytré domácnosti.

T6360A1079
drátový, 230 Vac
mechanický prostorový 
termostat

DT90A1008
drátový nízkonapětový
prostorovýtermostat 
s displejem základní

Y87RF2024
bezdrátový prostorový 
termostat ROUND

Pro vzdálený přístup 
je možné dokoupit 
internetovou bránu 
RFG100

Y3H710RF0072
bezdrátový programovatelný 
prostorovýtermostat T3R

Nástupce oblíbené řady CM

Y6H810WF1034
drátový Smart Wi-Fi 
termostat T6

Y6H910RW4055
bezdrátový Smart Wi-Fi 
termostat T6R

dotykový displej vzdálený 
přístup

T6360A1012
drátový, 230 Vac 
mechanický prostorový 
termostat sindikátorem sepnutí

DT90E1012
drátový nízkonapětový
prostorovýtermostat 
sdisplejema ECO tlačítkem

DT92A1004
bezdrátový prostorový 
termostatzákladní

DT92E1000
bezdrátový prostorový 
termostat s ECO tlačítkem

T3H110A0081
drátový programovatelný 
prostorovýtermostat T3

T3H310A0045
drátový termostat T3 
s komunikací OpenTherm

ATP921R3052
více zónový regulátor evohome se 
vzdáleným přístupem a barevným 
dotykovým displejem

Systém evohome lze rozšířit o další 
komponenty jako například regulátor 
podlahového topení, regulátory 
pro radiátory, řízení zásobníku TUV, 
OpenTherm jednotku a další.

Přepínací SPDT kontakty, 24…230 Vac – vám umožní použití pro jakýkoliv 
druh kotle. Termostat můžete mít stále na svém skladě pro okamžité použití. 
Pro instalaci potřebujete pouze dvoužilový kabel.
TPI regulace výkonu – umožňuje udržet kotel po delší dobu v kondenzačním 
režimu a díky tomu provozovat systém vytápění s vyšší účinností.
Velký podsvícený displej – pro snadný odečet hodnot za všech světelných 
podmínek.

Řízení vytápění na základě časového programu a teploty – instalace 
programovatelného termostatu je vždy dobrou volbou. Je efektivnější, protože 
můžete měnit teplotu tak, aby odpovídala vašemu požadavku v závislosti na 
denní době.
Optimalizace (optimální zapnutí, optimální vypnutí a opožděný start kotle) 
– jedná se o inteligentní funkci, která se dokáže učit, jak je místnost vytápěna, 
aby bylo dosaženo požadované teploty pouze v nastaveném čase a tím 
významně šetří spotřebu energie.

Integrovaná Wi-Fi komunikace – umožnuje zákazníkům díky vzdálenému 
přístupu efektivně řídit systém vytápění pomocí mobilní aplikace Honeywell 
Home, kdykoliv a kdekoliv.
Geofencing – automatické řízení změny nastavené teploty na základě polohy 
přináší zcela nový rozměr pro řízení vytápění.
OpenTherm – kompatibilita se zdroji tepla vybavenými komunikací 
OpenTherm pro dosažení optimální účinnosti a snížení spotřeby energie.
Připraveno pro chytrou domácnost – Termostat T6, Wi-Fi bezpečnostní 
kameru C1 nebo C2 a detektor zamrznutí a úniku vody W1 lze ovládat 
pomocí stejné aplikace Honeywell Home. Uživatelé mohou také ovládat svůj 
termostat T6 přes Apple HomeKit, Amazon Alexa nebo Google Asistent.

Honeywell home T3
Jednozónová regulace

Honeywell home T6
Jednozónová regulace se 
vzdáleným přístupem

evohome
Vícezónová regulace se 
vzdáleným přístupem

Průvodce termostaty

T6330 DT90

DT90 T3, T3R

T3, T3R

evohome

T6, T6R

změna z analogové na digitální

z digitální na programovatelnou

z programovatelné na inteligentní



Průvodce pro náhradu 
termostatu řady CM  
za nový typ

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

Ademco CZ s.r.o.
Tuřanka 1236/96

627 00 Brno-Slatina

consumersupportcz@resideo.com

homecomfort.resideo.com/cz

JAKÝ TERMOSTAT 
V SOUČASNOSTI 
POUŽÍVÁM?

CHCI NADÁLE 
POUŽÍVAT TRADIČNÍ 
PROGRAMOVATELNÝ 
TERMOSTAT

ZVOLTE  
TERMOSTAT  
T3 / T3R

CHCI ZAČÍT POUŽÍVAT 
INTELIGENTNÍ 
PROGRAMOVATELNÝ 
TERMOSTAT SE 
VZDÁLENÝM 
PŘÍSTUPEM

ZVOLTE  
TERMOSTAT  
T6 / T6R

CM707 T3H110A0081

objednací čísla pro T3

Y6H810WF1034

objednací čísla pro T6

CM727 Y3H710RF0072 Y6H910RW4055

CM907 T3H110A0081 Y6H810WF1034

CM927 Y3H710RF0072 Y6H910RW4055

Termostat T3 s komunikací OpenTherm: drátové provedení termostatu T3 je také 
k dispozici ve verzi s komunikací OpenTherm pod objednacím číslem T3H310A0045.

Termostaty T3R a T6/T6R jsou dodávány s vylepšenou spínací jednotkou s nástěnnou 
konzolí, která usnadňuje a urychluje montáž díky výklopné svorkovnici s popisem a většímu 
prostoru pro práci při zapojování kabelů.

OpenTherm – kompatibilita se zdroji tepla vybavenými komunikací OpenTherm pro 
dosažení optimální účinnosti a snížení spotřeby energie.

Termostaty řady T3 a T6 jsou jednozónové regulátory – pro vícezónové systémy a větší 
uživatelský komfort zvolte regulátor evohome.
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