Ідеальний термостат для ваших клієнтів
Серія T3 полегшить життя вашим клієнтам.
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача спрощує
програмування та керування часом роботи системи й
заданими значеннями.

Масове встановлення
без жодних клопотів
Програмований термостат Honeywell Home серії T3

• Чітка візуалізація фактичної та заданої температури.
• П’ять кнопок із м’яким покриттям дають змогу легко
керувати термостатом.
• T3 ідеально підходить для будинків, які потребують
високого рівня автоматичного керування.
• Це підвищує енергоефективність широкого діапазону
котлів і систем.

Простіше для всіх

Стильний дизайн
Моделі T3 приємні на вигляд і мають ультрасучасний
стиль, завдяки чому ідеально вписуються в інтер’єр будь-

Надійний, легкий у налаштуванні, доступний за ціною та
високоякісний.
Завжди в наявності завдяки високій популярності серед
фахівців і продавців.

якого житлового приміщення.
Усі моделі мають:
• великий цифровий дисплей із розбірливими піктограмами
й зручними кнопками для доступу до меню налаштування;
• попередньо налаштований стандартний графік: на
7 днів або на 5 робочих днів і 2 вихідні;

Високі технічні стандарти, що відповідають вимогам
керівників будівельних проектів.
Інтуїтивно зрозумілі елементи керування спрощують
експлуатацію для клієнтів.
Оцінка енергоефективності ErP

• можливість запрограмувати до 4 часових проміжків на
день із функцією „Копіювати день“;
• функцію коригування, що дає клієнтам змогу швидко й
легко вносити окремі зміни.

Наведені в цій брошурі оцінки енергоефективності ErP
дають змогу монтажникам і користувачам заповнити
маркування енергоефективності ErP та оцінити
переваги керування опаленням для всієї системи опалення
будинку. Ці оцінки стосуються кімнатних термостатів
(зокрема програмованих).
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T3 Wired

T3H110A0066

T3R Wireless

Y3H710RF0053

T3 Wired OpenTherm
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T3R OpenTherm

Y3H510RF0039
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Оптимальне рішення
для різних варіантів
застосування
Програмований термостат серії T3

Термостат на кожен випадок

Новий поліпшений приймач
Конструкція високоякісного приймача додатково спрощує
процес інсталяції.

Фахівці надають перевагу термостату серії T3,
що підходить для різноманітних варіантів
використання, зокрема індивідуального або масового
встановлення в новобудовах і соціальному житлі.

•
•
•
•

Термостат серії T3 просто встановлюється та
повністю сумісний із багатьма котлами й системами.

Повністю позначені клеми й заземлення.
Зручне підключення до котла, помпи чи клапана.
Чіткі світлодіодні індикатори.
Просте підключення зі зручним доступом.

Ідеальний термостат для ваших потреб
Серія T3 створена для полегшення вашого життя.
Просте защіпне кріплення значно заощаджує час і зусилля,
особливо під час масового встановлення.

Інтуїтивно зрозуміле керування графіком роботи
системи опалення, температурою та багатьма
іншими функціями робить термостат серії T3
улюбленцем споживачів.

Бездротову версію просто розмістити завдяки
зручному встановленню приймача (попередньо
пов`язаний із термостатом). Користувачам також
легко її налаштувати.
Бездротова версія забезпечує надійний бездротовий
РЧ-сигнал і оснащена вбудованою перевіркою сигналу.

Справді ефективний
термостат

Для дротової версії потрібно лише встановити
настінну панель і підключити термостат.
Налаштування для клієнта відбувається за лічені
хвилини.

Серія T3 представлена 4 моделями
для різноманітних сфер застосування.

T3 Wired

T3R Wireless

Стандартна дротова версія,
яку можна використовувати для
заміни наявного термостата

Бездротова версія, яку можна встановити
навіть після завершення оздоблювальних
робіт в оселі в будь-який момент

Доступна також із протоколом
OpenTherm

Доступна також із протоколом
OpenTherm

Обидві версії забезпечують інтуїтивно зрозумілу
послідовність встановлення, завдяки чому ви можете
легко вибрати попередньо запрограмовані графіки та
параметри тривалості циклу роботи для різних типів
котлів.
Усі термостати можна заблокувати, щоб запобігти
зайвим діям користувача.
Налаштування максимальних та мінімальних
значень температур запобігають установленню
екстремальних температур.

