
Jednoduchá inštalácia

Termostatickú hlavicu TheraPro HR90EE možno ľahko nainštalovať  
na všetky štandardné termostatické ventily s pripojením M30 x 1,5  
bez toho, aby ste museli vypustiť vodu z vykurovacieho systému.

Uvedenie do prevádzky: 
– vložte batériu
– nastavte jazyk, čas a dátum
– odstráňte pôvodnú hlavicu
– namontujte adaptér, ak je potrebný
– namontujte nadstavec ventilu
– nainštalujte termostatickú hlavicu TheraPro HR90EE

Vaša termostatická hlavica TheraPro HR90EE je pripravená na pre-
vádzku so štandardnými nastaveniami vo zvolenom programe.

Prednastavené časové programy
Termostatická hlavica TheraPro HR90EE začne ihneď po inštalácii  
pracovať so štandardnými nastaveniami vo zvolenom programe.  
Môžete ich jednoducho zmeniť tak, aby vyhovovali Vašim potrebám. 

Kopírovanie časových programov 
Pri použití viacerých termostatických hlavíc TheraPro HR90EE  
s rovnakým časovým programom stačí nastaviť jeden termostat,  
a do ostatných hlavíc nastavenia iba prekopírovať pomocou kábla.

Ak sa sťahujete, Vaša jednorazová investícia sa sťahuje  
s Vami!  
Ak sa presťahujete do iného domu, môžete si samozrejme svoju  
termostatickú hlavicu TheraPro HR90EE vziať so sebou.

Skúsenosti a záruka 
Honeywell sa opiera o viac ako 15 ročné skúseností v oblasti vývoja  
a výroby programovateľných termostatických hlavíc.
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Technické parametre

Krytie IP30

Napájanie
2 x Mignon, Type LR6, AA, AM3 
2 x Lithium, Type LR6, AA, AM3
2 x NiMH, Type LR6, AA, AM3

Pripojenie k termostatickému ventilu

Kompatibilné so všetkými  
termostatickými hlavicami M30 x 1.5 
Honeywell Braukmann, MNG, Heimeier, 
Oventrop

Pripojenie pomocou pribaleného adaptéru 
Adaptér súčasťou dodávky HR90EE

Kompatibilné so všetkými 
termostatickými hlavicami: 
M28 x 1.5 – HERZ, Comap. Danfoss RA

Okolitá teplota 0…50°C

Rozmery 96 x 54 x 60 mm

Vlhkosť 10 – 90 % relatívna vlhkosť

Obchodný zástupca západné Slovensko:
Peter Nadányi, +421 911 600 453
Obchodný zástupca stredné a východné Slovensko:
Radovan Kerekeš, +421 905 601 843
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➎  Detský/Bezpečnostný zámok 
Termostatickú hlavicu TheraPro HR90EE môžete uzamknúť.  
aby ste zabránili neoprávnenému prístupu.

➏  Úsporný režim ECO 
V režime ECO je požadovaná teplota znížená o 3°C,  
čo je ideálne pre šetrenie energiou.

➐  Funkcia OKNO 
Ak nie je vykurovacie teleso uzavreté, vetranie je vypúšťanie tepla,  
a teda Vašich peňazí oknom. S TheraPro HR90EE a funkciou OKNO  
to nie je žiadny problém. Hlavica automaticky zareaguje na prudké 
zníženie teploty a vykurovacie teleso uzatvorí. Táto funkcia je  
v menu podrobne nastaviteľná.

➑   Dodatočné režimy prevádzky 
Máte návštevu? Budete mimo domu? Jednoducho nastaviteľné  
režimy pre výnimočné dni a príležitosti ako „Párty“ „Voľný deň“  
alebo „Dovolenka“.

➒  Pohodlné programovanie  
Pre každý deň v týždni môžete nastaviť až 6 časových úsekov  
a priradiť im 3 rôzne úrovne požadovanej teploty.

Presvedčte sa sami

Termostatická hlavica TheraPro HR90EE sa postará o pocit pohodlia a 
príjemnej teploty vo vašom dome či byte. Jednoducho prenechajte re-
guláciu okolitej teploty termostatickej hlavici TheraPro HR90EE, ktorá ju 
bude udržiavať na Vami nastavenej ideálnej úrovni.

Najväčšie úspory nákladov na vykurovanie sa dajú dosiahnuť jednodu-
cho. Nastavte si správnu teplotu v správnom čase a v správnej miest-
nosti. Pomocou termostatickej hlavice TheraPro HR90EE je to hračka. 

Myslíme si, že budete spokojní aj s dizajnom našej TheraPro HR90EE, s 
jej jedinečným vyklápacím displejom, s jej kompaktným a moderným 
prevedením, intuitívnym ovládaním a potenciálnou úsporou nákladov 
až o 30 %.
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Jednoduché odčítanie informácií  

z displeja na rôznych miestach podľa 

umiestnenia vykurovacieho telesa.

Pre užívateľa – jednoducho a zrozumiteľne

➊   Nastaviteľný displej 
Vyklápateľný displej je ľahko čitateľný aj v menej dostupných miestach 
(napr. pod parapetmi okien).

➋    Podsvietenie displeja 
Vďaka podsvieteniu a veľkým písmenám sú všetky detaily zreteľne  
čitateľné.

➌  Jednoduché programovanie 
Termostatickú hlavicu TheraPro HR90EE možno odpojiť  
od vykurovacieho telesa pre pohodlnejšie programovanie.

➍  Protimrazová ochrana 
Ak teplota klesne pod 5°C, termostatická hlavica TheraPro HR90EE  
sa otvorí kým sa teplota nezvýši na 6°C, čím sa zabráni zamrznutiu  
vykurovacieho telesa.

Úspora nákladov na vykurovanie  
jednoducho

Termostatická hlavica TheraPro HR90EE Vám pomôže udržať Vaše nákla-
dy na vykurovanie pod kontrolou. Pomocou časových programov a 
Vami nastavenej požadovanej teploty automaticky reguluje termosta-
tický ventil, a tým aj teplotu v miestnosti. Pre jednoduché programova-
nie máte k dispozícii dve komfortné a jednu útlmovú teplotu, čím jed-
noducho naprogramujete požadovanú teplotu v miestnosti  
v správnom čase a podľa Vášho životného štýlu.

Znížením okolitej 
teploty o 1°C 

ušetríte okolo  
6 % energie!
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a moderný dizajn


