
První volba pro řízení vytápění
Programovatelné termostaty série T3



Termostaty T3 jsou dostupné ve 3 provedeních.

Termostat pro každou situaci
Navržený pro řadu aplikací od sociálního bydlení přes rodinné  
domy až po instalace většího počtu termostatů v bytových domech. 
Termostaty série T3 jsou první volbou pro profesionály  
v oblasti řízení vytápění.

Termostaty série T3 se velmi snadno instalují a jsou  

plně kompatibilní s celou řadou kotlů a systémů.

Intuitivní ovládání a řízení vytápění na základě časového 

programu a teploty, včetně mnoha dalších funkcí, 

dělá řadu termostatů T3 oblíbenou také u koncových 

uživatelů.

Správný termostat pro každou aplikaci

T3R bezdrátový
Bezdrátová verze pro variabilní  

instalaci kdekoli v interiéru,  

se stojánkem na plochu nebo  

na stěnovou konzolu

T3 drátový
Standardní drátové provedení 

pro možnost instalace namísto 

stávajícího drátového termostatu

Také k dispozici ve variantě 

OpenTherm



Nová vylepšená spínací jednotka
Vysoce kvalitní spínací jednotka byla navržena tak, aby byl proces instalace ještě snadnější.

• Popis na svorkovnici pro snadnou orientaci.

• Jednoduchá instalace pro kotel nebo zónový 

ventil.

• Jasná identifikace stavu pomocí LED diod.

• Snadnější zapojení kabelů díky většímu 

prostoru pro práci.

Jednoduše stylový
Moderní, minimalistický design je vhodným doplňkem pro 

každý typ domácnosti.

Všechny modely jsou vybaveny:
• Velkým segmentovým displejem s podsvícením se snadno 

rozpoznatelnými ikonami a přístupem do konfiguračních 

menu stiskem tlačítka.

• Přednastavenými programy: Individuální program pro každý 

den v týdnu nebo kombinovaný program 5/2 (pracovní dny/

víkend).

• Možností nastavení 4 nezávislých časových úseků pro každý 

den v týdnu pro dosažení maximálního komfortu.

• Funkcí dočasné změny teploty nezávisle na aktuálně 

zvoleném programu, která umožní vašim zákazníkům 

provést rychle a jednoduše změnu teploty dle jejich potřeb.

Dokonalý termostat pro vás
Série T3 je navržena tak, aby vám usnadnila život.

Jednoduchá montáž nacvaknutím na konzolu šetří velké 

množství času a práce, zejména při větším počtu instalací.

Bezdrátová verze má již s výroby spárovanou spínací 

jednotku s termostatem, snadno se instaluje a je také 

jednoduše nastavitelná zákazníkem.

Bezdrátová verze má silný radiový signál pro 

bezdrátovou komunikaci a integrovanou kontrolu 

spojení.

U drátové verze pouze nainstalujete stěnovou konzolu 

a připojíte kabely. Termostat nastavíte dle požadavků 

zákazníka, nacvaknete na konzolu a máte hotovo.

Obě verze vás snadno provedou krok za krokem 

základním nastavením. Můžete si vybrat z 

přednastavených časových programů a cyklů pro 

různé typy kotlů.

Všechny termostaty lze uzamknout, aby se předešlo 

nevhodné změně nastavení zákazníkem.

Nastavení horního a dolního limitu pro požadovanou 

teplotu, znemožňuje změnu teploty mimo zvolený 

interval.

Dokonalý termostat pro vaše zákazníky
Série T3 byla navržena tak, aby usnadnila život i vašim 

zákazníkům. Intuitivní uživatelské rozhraní usnadňuje 

programování a řízení vytápění na základě času a teploty.

• Nastavená požadovaná a aktuální teplota místnosti  

je jasně zobrazena.

• Pět tlačítek z na dotek příjemného materiálu usnadňuje 

ovládání.

• Termostaty T3 jsou ideálním řešením pro zákazníky, kteří 

vyžadují spolehlivé a přesné řízení komfortu domácnosti.

• Termostaty T3 umožňují zvýšení účinnosti u celé řady kotlů  

a topných systémů.

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Popis Objednací číslo

T3 drátový termostat T3H110A0081

T3R bezdrátový termostat Y3H710RF0072

T3 drátový termostat s OpenTherm T3H310A0045



Řešení vašich instalací  
bez kompromisů
Programovatelné termostaty Honeywell Home série T3

Více informací naleznete na:
homecomfort.resideo.com

Ademco CZ s.r.o. – o.z. Praha
V Parku 2326/18,

148 00, Praha 4

Telefon +420 242 442 111

consumersupportcz@honeywellhome.com

homecomfort.resideo.com
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Jednodušší pro všechny
Spolehlivý, cenově dostupný a přesto vysoce kvalitní.

Rychlá montáž, intuitivní ovládání a snadné nastavení.

Jasná první volba pro vás i vaše zákazníky.

ErP hodnocení energetické účinnosti
Hodnoty energetické účinnosti ErP uvedené v této brožuře poskytují 

montážním technikům a koncovým uživatelům informace potřebné pro 

vytvoření energetického štítku ErP a k posouzení přínosů regulačních 

prvků na topný systém. Tyto jmenovité hodnoty platí pro pokojové 

termostaty (včetně programovatelných termostatů).


