
Programuojamas T3 serijos termostatas 

Puikus pasirinkimas – 
įvairiapusiškai  
pritaikomas prietaisas



T3 serijoje yra 4 modeliai, pritaikyti skirtingoms naudojimo situacijoms.

Termostatas kiekvienai situacijai
Skirtas naudoti įvairiuose objektuose, įskaitant socialinius 
būstus, naujas statybas ir visuomeninius pastatus.  
T3 serijos termostatus renkasi šildymo profesionalai.

T3 serijos termostatus ne tik paprastai  

montuojamas, bet ir gerai suderinamas su  

įvairiais katilų ir šildymo sistemų modeliais.

Intuityvus šildymo laiko ir temperatūros  

valdymas bei kitos naudingos funkcijos atnešė 

T3 serijos termostatams didelį populiarumą.

Teisingas termostatas darbui

Belaidis modelis T3R
Variantas be laido leidžia patogiai 

pereiti nuo jau esamo belaidžio  

imtuvo prie naujo. 

Galima įsigyti su įdiegta „OpenTherm“.

Laidinis modelis T3
Standartinis variantas su laidu,  

skirtas montuoti vietoj esamų 

termostatų. 

Galima įsigyti su įdiegta „OpenTherm“. 



Naujas, patobulintas, kokybiškas imtuvas
Sukurtas taip, kad jį būtų dar paprasčiau montuoti.

•  Visiškai sužymėti terminalai ir

„Earth Park“ sistema.

• Lengvai įdiegiama katilo ar zonos

vožtuvo sąsaja.

• Aiškūs nurodymai LED ekrane.

• Paprastas laidų tiesimas, dėl to sutaupoma

vieta darbo patalpose.

Tiesiog stilingas
T3 modeliai turi ypač šiuolaikišką lengvų formų dizainą,  

puikai tinkantį bet kuriam interjerui ir būsto tipui.

Visi modeliai turi:
•  Didelį skaitmeninį ekraną su lengvai atpažįstamomis

piktogramomis, taip pat konfigūravimo meniu, 

valdomą liečiamais mygtukais. 

• 7 dienų ar 5/2 dienų planavimą bei iš anksto

sukonfigūruotą standartinį grafiką.

• Galimybę pasirinkti iki 4 laikotarpių per dieną, 

naudojant funkciją „Copy day“ (kopijuoti dieną).

• Perjungimo funkciją, padedančią klientams greitai

ir paprastai atlikti pakeitimus.

Tobulas termostatas jums

T3 serijos termostatai skirti palengvinti jūsų gyvenimą. 

Paprastas montavimas naudojant sukabinamus tvirtinimus 

leidžia sutaupyti daug pinigų, laiko ir pastangų, ypač jei  

reikia sumontuoti didelį termostatų kiekį.

Belaidį termostatą paprastai sumontuosite naudodami  

iš anksto sukurtą ryšį tarp imtuvo ir termostato. 

Termostato montavimas bus paprastas ir Jūsų klientams.

Belaidis termostatas turi stiprų radijo signalą bei 

įmontuotą signalo tikrintuvą.

Montuojant laidinį termostatą, belieka tik pritvirtinti 

prie sienos atraminę plokštę ir prijungti termostatą. 

Nustatymų tvarkymas pas klientą taip pat užima  

nedaug laiko.

Tiek belaidis, tiek laidinis variantas turi intuityvios  

diegimo sekos funkciją, palengvinančią iš anksto 

suprogramuotų grafiku pasirinkimą ir ciklo trukmės 

nustatymą įvairių rūšių katilams.

Visus termostatus galima užrakinti, taip apsisaugoma  

nuo nenumatyto įsikišimo į prietaiso darbą.

Didžiausios ir mažiausios vertės ribojimai neleidžia 

pasirinkti pernelyg aukštą ar pernelyg žemą temperatūrą.

Tobulas termostatas jūsų klientams

T3 serija skirta palengvinti gyvenimą jūsų klientams.  

Intuityvi sąsaja užtikriną patogumą programuojant ir  

nustatant šildymo laiką.

•  Aiškiai matomi indikatoriai „In use” („Veikia“) ir „Target

set-points“ („Tiksliniai nustatymai“).

• Penki liečiami mygtukai patogiam termostato valdymui.

• T3 puikiai tinka būstams, kuriuose reikalingas aukšto

lygmens automatinis valdymas.

• Didėja katilų ir sistemų energijos vartojimo efektyvumas.

UŽSAKYMO SPECIFIKACIJOS

Prekė Gaminio kodas

Laidinis modelis T3 T3H110A0081 

Belaidis modelis T3R Y3H710RF0072 

Laidinis modelis T3 OpenTherm T3H310A0045

Belaidis modelis T3R OpenTherm Y3H510RF0039 



Patogiau visiems 
Patikimas, lengvai montuojamas, tikrai kokybiškas prietaisas už prieinamą kainą.

Paklausus gaminys, todėl visada prieinamas sandėlyje.

Atitinka aukštus techninius standartus ir statybos projektų reikalavimus.

Intuityvus valdymas palengvins termostato naudojimą ir jūsų klientams.

Montuojamas įvairiuose 
objektuose. 
Be didelių rūpesčių.
„Honeywell Home“ T3 serijos programuojamas termostatas

Daugiau informacijos:
www.homecomfort.resideo.com/europe

Susisiekite su mumis:
Telefonas: +37052329561
Faksas: +37052136288

Klientų aptarnavimas
cc.ba@honeywellhome.com

Techninė pagalba
ecc.lt@resideo.com
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