Interfața intuitivă simplifică programarea și controlul duratelor de
încălzire și al temperaturilor setate.
• Indicațiile pentru temperatura măsurată și temperatura setată
sunt perfect vizibile.

Instalări multiple.
Efort minim.
Seria T3 de termostate programabile Honeywell Home

• Cinci butoane soft touch facilitează utilizarea termostatului.
• Seria T3 este perfectă pentru locuințele care necesită un nivel
ridicat de automatizare.
• T3 asigură o creștere a eficienței energetice pentru o gamă
largă de cazane și sisteme.

Pur și simplu elegant
Plăcute la vedere, modelele T3 au un stil ultramodern, care le face
ideale pentru orice loc din orice tip de locuință.

Mai ușor pentru toată lumea

Toate modelele dispun de:
• un ecran digital mare, cu pictograme familiare și acces simplu

Fiabile și ușor de montat, de înaltă calitate și la prețuri accesibile.
Întotdeauna în stoc, reprezintă prima opțiune a instalatorilor și a

prin butoane la meniurile de configurare;

distribuitorilor.
• programare pentru 7 zile sau pentru 5/2 zile, cu un program
preconfigurat inclus ca standard;

Standarde tehnice ridicate, care îndeplinesc condițiile de aprobare
în proiecte.

• opțiunea de a alege până la 4 perioade de timp pe zi,
cu o caracteristică de „Copy day” (Copiere zi);

Ușor de utilizat datorită meniului intuitiv.

• o funcție de suprascriere care permite ușor modificări
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Clase de eficiență energetică ErP
Clasele de eficiență energetică ErP prezentate în această broșură
vor furniza instalatorilor și utilizatorilor finali informațiile necesare
atât pentru a completa eticheta energetică ErP, cât și pentru a
evalua avantajele sistemelor de control al încălzirii la sistemul de
încălzire global al proprietății. Aceste clase se aplică termostatelor
de cameră (inclusiv termostatelor programabile).

SPECIFICAȚII DE COMANDĂ
Articol

Cod produs

T3 cu fir

T3H110A0081

T3R wireless

Y3H710RF0072
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Seria T3 de termostate
programabile
Prima opțiune pentru mai multe aplicații

Un termostat pentru orice situație

Receptor nou și îmbunătățit

Proiectat pentru o varietate de scenarii, inclusiv pentru locuințe
sociale, construcții noi și proiecte imobiliare, termostatul din
Seria T3 este prima opțiune pentru profesioniștii din domeniul
instalațiilor termice.

mai mult procesul de instalare.

Seria T3 este simplu de instalat, este compatibilă
cu numeroase sisteme și cazane.

• Simplu de cablat, cu mai mult spațiu de lucru.

Receptorul de înaltă calitate a fost proiectat pentru a simplifica și

• Fișe complet etichetate și conector pentru legare la pământ.
• Interfață care permite instalarea ușoară a unei vane de zonă
sau a unui cazan.
• Indicații clare cu LED.

Termostatul perfect pentru dvs.

Controlul intuitiv al programului de încălzire și al temperaturii,
împreună cu o mulțime de alte caracteristici, fac ca Seria T3
să fie populară în rândul utilizatorilor.

Seria T3 este proiectată pentru a vă ușura viața. Instalarea
simplă economisește timp și efort, mai ales în cazul proiectelor
imobiliare.
Varianta wireless este ușor de instalat și configurat;
receptorul și termostatul sunt împerecheate din fabrică.
Varianta wireless beneficiază de un semnal RF puternic și de
verificarea integrată a semnalului.

Termostatul potrivit

Pentru versiunea cu fir, este suficientă instalarea unei plăci

Seria T3 este disponibilă în 4 modele, pentru a acoperi toate aplicațiile.

rapidă.

de perete și conectarea termostatului. Configurarea este

Ambele versiuni oferă o secvență de instalare intuitivă, astfel
încât puteți selecta cu ușurință programele prestabilite și

T3 cu fir

T3R wireless

Versiune standard cu fir pentru cablare în

Versiune wireless care oferă o

locul termostatelor existente

tranziție ușoară de la un receptor

Toate termostatele pot fi blocate pentru a preveni accesul

fără fir existent

persoanelor neautorizate.

Disponibil și cu OpenTherm

Posibilitatea de limitare a valorilor maxime și minime ale

Disponibil și cu OpenTherm

parametrii pentru diferite tipuri de cazane.

setpointurilor împiedică setarea temperaturilor extreme.

