
Rôzne inštalácie,  
minimálna námaha
Programovateľný termostat série Honeywell Home T3

Jednoduchosť pre každého
Spoľahlivý a jednoducho upevniteľný, cenovo dostupný a pritom 

vysokokvalitný.

Vďaka vysokej obľube u obchodníkov a predajcov je vždy na sklade.

Spĺňa vysoké technické štandardy, vyhovuje požiadavkám 

manažmentu projektov a stavieb na schválenie.

Intuitívne ovládacie prvky, vďaka ktorým je jeho použitie pre 

zákazníkov jednoduché.

Hodnotenie energetickej účinnosti ErP
Hodnotenie energetickej účinnosti ErP uvedené v tejto brožúre 

poskytne inštalatérom a koncovým užívateľom informácie 

potrebné na dokončenie energetického štítku ErP a na posúdenie 

výhod ovládania vykurovania pre celkový systém vykurovania 

v danej nehnuteľnosti. Toto hodnotenie sa vzťahuje na izbové 

termostaty (vrátane programovateľných termostatov).

Prvá voľba pre  
viaceré aplikácie
Programovateľný termostat série T3

Dokonalý termostat pre vašich zákazníkov
Séria T3 je navrhnutá tak, aby vašim zákazníkom uľahčovala 

život. Intuitívne užívateľské rozhranie uľahčuje naprogramovanie 

a ovládanie časov vykurovania a nastavených hodnôt.

•  Nameraná a žiadaná hodnota je jasne viditeľná.

•  Päť dotykových tlačidiel umožňuje jednoduché 

ovládanie termostatu.

•  Séria T3 je ideálna pre domácnosti, ktoré potrebujú vysokú 

úroveň automatickej kontroly. 

• Umožňuje zvýšiť energetickú účinnosť rôznych kotlov 

a systémov.

Jednoducho štýlový
Modely T3 sú príjemné na pohľad a majú ultramoderný dizajn, 

vďaka ktorému sú ideálne pre akékoľvek miesto v akomkoľvek 

type domácnosti.

Všetky modely majú:

•  veľký digitálny displej s ľahko rozpoznateľnými ikonami 

a jednoduchým tlačidlom pre prístup do ponuky s konfiguráciou,

•  rozvrh na 7 dní alebo 5/2 dni s predvoleným programom je 

súčasťou štandardnej výbavy,

•  výber až 4 časových úsekov denne s funkciou „Kopírovať deň“,

• funkciu prepísania, ktorá umožňuje zákazníkom rýchlo 

a jednoducho vykonať príležitostné zmeny.

ŠPECIFIKÁCIE PRI OBJEDNÁVKE

Položka Kód produktu

T3 káblový T3H110A0066

T3R bezdrôtový Y3H710RF0053

T3 káblový OpenTherm T3H310A0045

T3R OpenTherm Y3H510RF0039
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Séria T3 je k dispozícii v 4 modeloch, ktoré sú vhodné pre všetky aplikácie.

Termostat pre každú aplikáciu
Termostat série T3 je určený pre rôzne aplikácie, 
hodí sa do každej domácnosti a je prvou voľbou 
odborníkov v oblasti vykurovania. 

Séria T3 sa nielenže jednoducho inštaluje, ale je 
úplne kompatibilná s viacerými kotlami a systémami. 

Vďaka intuitívnemu ovládaniu času vykurovania 
a teploty, ako aj mnohým ďalším funkciám, je séria 
T3 obľúbená aj u zákazníkov.

Ten správny termostat

T3 káblový
Štandardná káblová verzia je vhodná pri 

výmene za staré termostaty s káblovým 

pripojením.

K dispozícii aj pre kotly OpenTherm

T3R bezdrôtový
Bezdrôtová verzia ponúka jednoduché 

riešenie bez potreby káblov v obytnom 

priestore.

K dispozícii aj pre kotly OpenTherm

Dokonalý termostat pre vás
Séria T3 je navrhnutá tak, aby vám uľahčila život. Jednoduchá 

a rýchla inštalácia vám ušetrí veľa času a úsilia.

Bezdrôtová verzia sa jednoducho inštaluje a má vopred 

spárované prijímacie zariadenie s termostatom. Nastavenie je 

jednoduché aj pre zákazníka.

Bezdrôtová verzia je vybavená silným bezdrôtovým RF 

signálom a zabudovanou kontrolou signálu.   

Pri káblovej verzii treba nainštalovať len nástenný držiak 

a termostat pripojiť. Stačí už urobiť len rýchle nastavenie pre 

zákazníka. 

Obe verzie ponúkajú intuitívny postup inštalácie, takže 

môžete jednoducho vybrať predvolené rozvrhy a možnosti 

hodnôt cyklu pre rôzne typy kotlov.

Všetky termostaty je možné uzamknúť, aby sa predišlo 

nežiadúcim zásahom užívateľa. 

Obmedzenie najvyššej a najnižšej nastaviteľnej teploty 

zabráni nechcenému nastaveniu extrémnych hodnôt.

Nové a vylepšené prijímacie zariadenie
Vysokokvalitné prijímacie zariadenie bolo navrhnuté tak, aby bol 

proces inštalácie ešte jednoduchší.

• Úplne označené terminály a uzemňovacia jednotka.

• Jednoduchá inštalácia rozhrania kotla alebo zónového ventilu.

• Jasné označenia LED.

• Jednoduché zapojenie s väčším priestorom na prácu.


