
Meer controle, minder energie

Round Connected



Het vertrouwde ‘rondje’ van Honeywell Home is er ook in  

een slimme, connected-uitvoering. Deze Round is eenvoudig 

te bedienen, ook met uw smartphone. Via de Total Connect 

Comfort-app hebt u altijd en overal de controle over de 

verwarming. Dat geeft maximaal comfort tegen minimale 

energiekosten. De Round Connected is geschikt voor elk 

verwarmingssysteem: er is een type voor modulerende 

Open Therm-cv-ketels en een type voor aan/uit-ketels. 

De temperatuurinformatie op de Round Connected, die 

duidelijk wordt aangegeven op de thermostaat, is ook 

beschikbaar via de app. U kunt de gewenste temperatuur 

instellen op de thermostaat zelf of met uw smartphone 

of tablet. Op die manier kunt u ook een weekprogramma 

instellen, zodat de Round een klokthermostaat wordt. 

Round Connected
Profiteer van optimale controle

21°

Round Modulation Plus-thermostaat met internettoegang

Round Wireless-thermostaat, Aan/uit-ontvanger en internettoegang

Y87C2004

Round Connected Modulation

Y87RFC2032

Round Connected Wireless On/Off



Meer controle 
op afstand te bedienen via de app

De tijd dat u eerst naar huis moest om de verwarming aan te 

zetten, is voorgoed voorbij. Ook uw wooncomfort regelt u 

gewoon met uw smartphone. 

De Round Connected van Honeywell Home bedient u met de 

handige Total Connect Comfort-app. Een gratis app voor 

smartphone of tablet zónder abonnementskosten. Hiermee 

kunt u de verwarming vanaf een afstand bedienen, op elke 

willekeurige locatie: vanaf het werk, vanuit de auto of vanaf uw 

vakantieadres. Voortaan krijgt u bij thuiskomst altijd een warm 

welkom.

Minder energie 
de slimste manier om snel te besparen

Wist u dat tot 55% van de gemiddelde energie rekening uit 

verwarmingskosten bestaat? Honeywell Home helpt! Door 

met de Round Connected energie bewuster te stoken en de 

energiebesparende functies consequent toe te passen, kan 

een huishouden tot wel 22% op deze kostenpost besparen. 

Gewoonweg door alleen te verwarmen wanneer dat nodig is.  

Ook de Total Connect Comfort-app levert hier een behoorlijke 

bijdrage aan. U kunt immers nooit meer vergeten de 

verwarming uit te zetten. 

Programmeerbaar 
nog meer besparingspotentieel

De Round Connected kan geheel volgens uw persoonlijke 

leefritme worden geprogrammeerd. Voor zeven dagen per 

week tot zes perioden per dag. Gewoon via de app op uw 

smartphone of tablet. De app biedt ook eenvoudige 

sneltoetsen zoals ‘Besparing ECO’, ‘Verwarming UIT’ of 

‘Afwezig’. Zo kunt u de warmtevraag snel aanpassen en nog 

meer besparen. De Round Connected werkt ook in perfecte 

harmonie samen met Amazon Echo, Google Home en IFTTT: 

handige diensten waarmee u de verwarming van uw huis nog 

slimmer en zorgeloos aan kunt sturen.



Get connected!
Met de Round Connected van Honeywell Home krijgt ú de controle. Over de verwarming, 

over het comfort en over de energierekening. Deze klassiek ogende thermostaat is 

eenvoudig te bedienen en maakt uw huis slimmer. Kijk op de website voor meer informatie 

over de Round Connected en de Total Connect Comfort-app.
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Meer informatie:
energiebesparen.honeywellhome.be
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