
Számos alkalmazási lehetőség. 
Fennakadások nélkül.
Honeywell Home T3-sorozatú programozható szobatermosztátok

Minden alkalmazási területre 
kiváló választás
Megbízható, könnyen beüzemelhető, megfizethető és mégis kiváló 

minőségű.

Teljesíti a magas szintű műszaki elvárásokat, egyszerűen 

telepíthető és kezelhető, így mind a telepítő szakemberek, 

mind a felhasználók számára kitűnő választás. Vezetékes, 

rádiófrekvenciás változatban, OpenTherm kazánokhoz is.

ErP energiahatékonysági besorolások
Az ebben a brosúrában bemutatott energiahatékonysági 

besorolások biztosítják a szakemberek és a végfelhasználók 

számára az ErP energiacímke teljesítéséhez, valamint a helyszíni 

fűtési rendszer szempontjából a fűtési vezérlők előnyeinek 

felméréséhez szükséges információkat. Ezek a besorolások a 

szobatermosztátokra (például a programozható termosztátokra) 

vonatkoznak.

Tökéletes 
választás minden 
alkalmazáshoz
T3-sorozatú programozható 
szobatermosztátok

A tökéletes termosztát felhasználóknak
A T3-sorozat célja, hogy könnyebbé tegye az ügyfelek életét. 

A felhasználóbarát felületnek köszönhetően egyszerűen 

beprogramozható, könnyedén beállítható a fűtési időprogram és 

a kívánt hőmérséklet. 

•  Jól láthatóan jelzi a kívánt értékeket és üzemmódot.

•  Öt nyomógomb segíti a termosztát könnyű használatát.

•  A T3 tökéletesen megfelel az olyan otthonok számára, 

ahol magas szintű automatikus vezérlésre van szükség. 

• Kedvező hatást gyakorol számos kazán és rendszer 

energiahatékonyságára.

Egyszerűen elegáns

A T3 modellek modern, szemet gyönyörködtető megjelenése 

a legtöbb lakókörnyezetbe jól illeszkedik.

Minden modellben megtalálható:

•  Nagy méretű, digitális kijelző, jól látható ikonokkal és könnyen 

használható nyomógombokkal a konfigurációs menü 

megnyitásához.

•  7 napos vagy 5/2 napos gyárilag előre beállított időprogram.

•  Maximum napi 4 kapcsolási pont állítható be, „Nap másolása” 

funkció.

• Az éppen aktuális időprogram könnyen felülbírálható.

MEGRENDELÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

Termék Termékkód

T3 vezetékes programozható szobatermosztát T3H110A0081

T3R vezeték nélküli szobatermosztát készlet Y3H710RF0072 

T3 vezeték nélküli szobatermosztát, csak szobai egység T3H700RF009

T3R OpenTherm programozható szobatermosztát T3H310A0045 

Er
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A négyféle változatban kapható T3-sorozat minden  

alkalmazási területet lefed.

Bármilyen ingatlanban helyt áll
Legyen szó bérbe adott ingatlanról, új építésű 
lakásról vagy házról, a T3 sorozatú termosztátok 
mindenhol helyt állnak. 

A telepítése és használata egyszerű, így nem 
csoda, hogy mind a telepítő szakemberek, mind  
a felhasználók számára kitűnő választás.  

 
Az alkalmazási területnek  
megfelelő termosztát

T3 vezetékes szobatermosztát
Szabványos vezetékes verzió a meglévő 

termosztátok helyére könnyen 

telepíthető.

OpenTherm változatban is.

T3R rádiófrekvenciás 
szobatermosztát
Könnyen, vezetékezés nélkül 

telepíthető.

OpenTherm változatban is.

A tökéletes termosztát telepítőknek
A T3-sorozat célja, hogy megkönnyítse mindennapjait. A gyors 

üzembe helyezéssel rengeteg időt és energiát spórolhat meg, 

különösen tömeges beszerelés esetén.

A vezeték nélküli változat egy egyszerűen beszerelhető, 

könnyen üzembe helyezhető, gyárilag összetanított 

kazánvezérlő modullal érkezik.

A vezeték nélküli változat erős RF vezeték nélküli jelet 

alkalmaz beépített jelellenőrzéssel.  

A vezetékes változatnál csak a fali szerelőkeretet kell 

felhelyezni, bekötni a vezetékeket és már működik is.

Mindkét változat egyértelmű üzembe helyezési beállításokat 

tartalmaz, így könnyedén kiválaszthatja az előre 

beprogramozott időprogramot és ciklus számot a különböző 

kazántípusokhoz.

A véletlen beállítások elkerülése érdekében minden 

termosztát zárolható. 

A felső és az alsó beállított határértékek biztosítják a 

fagyvédelmet és hogy ne lehessen szélsőséges hőmérséklet 

értékeket beállítani.

Új, továbbfejlesztett kazánvezérlő modul.
A kiváló minőségű vevőegységnek köszönhetően még egyszerűbb 

az üzembe helyezés.

• Felcímkézett csatlakozók és egy földeléscsatlakozó.

• Könnyen beszerelhető kazán- vagy zónaszelep-csatlakozó.

• Egyértelmű LED-jelzések.

• Egyszerű bekötés, nagyobb munkafelület.


