Parametrii Electrici
COMPONENTA ELECTRICĂ
Alimentarea
(termostate
de cameră)

: T87RF (termostat fixat pe perete)–2xAA (LR6) 1,5 V baterie
alcalină
: BDR91 (modul wireless)–alimentarea de la cazan sau 230VAC
: RFG100 (cale de acces internet) –5V DC (prin adaptorul de
230 VAC, componentă a setului)

Conectare

: T87RF / Y87RF set –conectare la un receptor wireless

Termostate
de cameră wireless

Round şi Round Connected
SCHEMĂ DE CONECTARE – 1 ZONĂ

COMUNICATIE FĂRĂ FIR
Banda de
frecvenţă

: ISM (868,0 –868,6) MHz, 1% ciclu de lucru
DOMA

Controlul încălzirii
simplu și convenabil pentru
locuinţa dumneavoastră.

Raza de
acţiune
a semnalului

: 30 m în clădirile obişnuite de locuit

Comunicarea

: fără fir RF

Protecţia
la blocare

: receptor clasa 2 (ETSI EN300220-1)
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MEDIU DE LUCRU ŞI NORME

Aﬂați mai multe:

Temperatura
de lucru

: 0°C … +40°C

Temperatura
de depozitare

: -20°C … +55°C

Umiditatea

: intervalul umidităţii relative admise 10% …90% fără condens

Clasa
de acoperire

: IP20 pentru termostatul de cameră T87 (IEC144)
: IP40 pentru BDR91, RFG100

Aprobare şi
conformitate

: marca CE în conformitate cu normele
: 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)
: conformitatea WEEE & RoHS
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INTERFAŢĂ UTILIZATOR
Material

: material plastic ignifug

Dimensiuni

: T87 Ø 83 mm, adâncimea 33 mm

Sector 2, Bucuresti, Romania
consumersupportro@honeywellhome.com
homecomfort.resideo.com
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Greutate

: 133 g (T87RF) fără ambalaj şi documentaţia ataşată
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Bd. Dimitrie Pompeiu 4–6
Cladirea GlobalWorth Campus A

SCHEMĂ DE CONECTARE – 2 ZONE
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Termostate
de cameră
wireless
round şi round
connected
Total Connect Comfort

Round Connected –
instalare şi punere în
funcţiune
1. Achiziţionaţi setul Round Connected de la dealerii noştri
autorizaţi.
Găsiţi lista lor pe www.getconnected.honeywellhome.com

Caracteristici principale
Total Connect Comfort
• C
 ontrolaţi de oriunde încălzirea din spaţiul dorit prin
dispozitivul mobil
• Gestionaţi mai multe termostate şi locaţii
• M
 onitorizaţi şi măsuraţi reglarea temperaturii şi intervalul
de timp

2. Instalaţi dispozitivul. Vă recomandăm să folosiţi
întotdeauna serviciile unor persoane autorizate;
lista o găsiţi de asemenea pe www.getconnected.
honeywellhome.com

• Activaţi tasta rapidă şi moduri de operare

3. P
 entru a accesa internetul vă puteţi conecta la routerul de
acasă prin cablul Ethernet, inclus în kit.

• Avertizări cu privire la erorile de conectare

• C
 unoaşteţi temperatura exterioară de moment şi prognoza
vremii pe 5 zile

4. Înregistraţi-vă şi creaţi-vă un cont pe
international.mytotalconnectcomfort.com, cu posibilitate
de acces şi din www.getconnected.honeywellhome.com
selectând „Conectare“.
5. Descărcaţi aplicaţia gratuită Honeywell din GooglePlay sau
AppStore (compatibilă cu versiunile Android 4.4 sau iOS 8.0
sau variantă superioară).

Round
Termostat unizonal wireless de perete cu comandă simplă,
display mare, uşor lizibil şi cu estetică retro. Serveşte la
reglarea cu uşurinţă a temperaturii dorite în interior prin
rotirea manuală a inelului de pe circumferinţă. Termostatul
comunica cu modulul wireless conectat la cazan.

Round Connected

Cu comandă prin internet
Pentru cei care doresc să aibă încălzirea locuinţei sub control
oricând şi oriunde. Prin descărcarea aplicaţiei mobile
gratuite Honeywell Total Connect Comfort pe GooglePlay
(Android) sau AppStore (iOS) obţineţi accesul de pe
smartphone sau tabletă. În acelaşi timp, aveţi posibilitatea
programării a 6 intervale de temperatură, timp de şapte zile.
Printr-o conexiune la internet se pot dispune două termostate
de cameră, ceea ce constituie soluţia ideală pentru casele
familiale unde convieţuiesc două generaţii.

6. P
 orniţi aplicaţia, introduceţi conform instrucţiunilor adresa
de internet şi parola şi veţi controla încălzirea oricând şi de
oriunde.
Numeroase alte informaţii utile, instrucţiuni, lista dealerilor
şi a firmelor de instalaţii recomandate, întrebările frecvente
şi pagina pentru înregistrare le găsiţi pe pagina noastră
interactivă de internet
www.getconnected.honeywellhome.com
Nu ezitaţi s-o vizitaţi. Veţi fi cu adevărat surprinşi de cât de
uşor este totul cu noi.

Reglarea temperaturii

Programare

Aplicaţie TCC

Nimic mai simplu
www.getconnected.honeywellhome.com

Round (cod nr. Y87RF2024)

Round Connected (cod nr. Y87RFC2074)

