
Inteligentny. Efektywny.  
Po prostu Twój.
Witaj w domu!



To Ty ustalasz zasady 
w swoim domu
Inteligentny i bezpieczny – Twój dom

Zdajemy sobie sprawę, że tempo życia bywa bardzo 
szybkie, a terminy nieprzewidywalne. Właśnie 
dlatego projektujemy nasze produkty, czerpiąc 
inspirację ze stylu życia ludzi. Oferta produktów dla 
inteligentnych domów powiększa się z dnia na dzień. 
Dlatego też we współpracy z głównymi partnerami 
nieustannie pracujemy nad nowatorskimi pomysłami 
i rozwiązaniami, które sprawdzą się w Twoim domu nie 
tylko dziś, lecz także i w przyszłości. 

Twój dom zawsze będzie dla Ciebie strefą komfortu, 
ponieważ nasze rozwiązania dla inteligentnych 
domów umożliwią dostosowanie do Twojego 
stylu życia. Aplikacje i usługi umożliwiające 
bezproblemową integrację z naszymi produktami 
zapewnią dodatkowe poczucie komfortu i wygody 
w Twoim inteligentnym domu.

W jaki sposób termostaty mogą poprawić Twój komfort życia?
Klienci ufają naszemu doświadczeniu od ponad 
100 lat. Teraz możesz wybrać nowatorskie termostaty, 
które dostosują się do Twojego planu dnia, ułatwią 
oszczędzanie energii i sprawią, że Twój dom stanie 
się bardziej inteligentny. Do opracowania termostatów 
Honeywell Home zatrudniliśmy najlepszych 
inżynierów. Teraz możesz zapewnić komfortowe 
warunki w domu niezależnie od tego, gdzie jesteś.

Inteligentne termostaty wiedzą, jak długo Twój dom 
nagrzewa się do właściwej temperatury. Zamiast 
się tym martwić, ciesz się niższymi rachunkami 
za energię. Inteligentne zarządzanie komfortowymi 
warunkami pomaga utrzymać żądaną temperaturę 
w określonej porze dnia. Niezależnie od pogody 
Twój dom będzie zawsze przytulny.

Inteligentne sterowanie strefowe do systemów ogrzewania dowolnego typu
Od teraz możesz zarządzać systemem ogrzewania 
domu niezależnie od tego, gdzie jesteś. Łatwe 
w obsłudze urządzenia sterujące ułatwiają ustawienie 
temperatury w każdym pomieszczeniu z dowolnego 
miejsca w Twoim domu. Mamy w ofercie bogaty wybór 
termostatów dostosowanych do każdego rodzaju 

nieruchomości. Zatem niezależnie od tego, czy 
korzystasz z ogrzewania podłogowego, ogrzewania 
grzejnikowego, instalacji do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej czy też z ogrzewania elektrycznego, 
znajdziesz optymalne rozwiązanie dla swojego domu.

Wszystko pod kontrolą
Nasze rozwiązania 
bezprzewodowe oraz inteligentne 
produkty uczynią Twój dom 
bezpieczniejszym, bardziej 
inteligentnym i wygodniejszym 
niż kiedykolwiek, a dodatkowo 
zachowasz nad wszystkim 
kontrolę, gdziekolwiek będziesz.

Inteligencja oznacza prostotę
Nieważne, czym w danej chwili 
się zajmujesz i jak dynamicznie 
zmieniają się Twoje plany. Produkty 
Honeywell Home z komunikacją 
mobilną pomogą Ci zatroszczyć się 
o dom. To przykład inteligentnej 
technologii, która jest jednocześnie 
łatwa w użyciu.

Technologia, której możesz 
zaufać
Ludzie na całym świecie od 
ponad 100 lat pokładają 
zaufanie w technologii  
Honeywell Home.
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Moduł sterujący 
evohome

Elektroniczne 
regulatory grzejnikowe

Regulator ogrzewania 
podłogowego

Inteligentny 
termostat

Termostat 
jednostrefowy

Moduł 
załączający 
(przekaźnikowy)

Regulator 
pogodowy
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Umożliwia sterowanie systemem ogrzewania w każdej chwili 
i z dowolnego miejsca
Jeszcze do niedawna włączenie ogrzewania 
wymagało obecności w domu. Od teraz, dzięki 
aplikacjom mobilnym, możesz o tym zapomnieć. 
Spóźniasz się lub wracasz dziś wcześniej? Dzięki 

termostatom Honeywell Home można włączyć 
lub wyłączyć ogrzewanie, a także zwiększyć lub 
zmniejszyć temperaturę z poziomu aplikacji 
zainstalowanej na smartfonie. 

Mądre oszczędzanie dzięki inteligentnym 
systemom ogrzewania strefowego
Nie chodzi jedynie o to, aby móc włączyć i wyłączyć 
ogrzewanie. Równie ważna jest możliwość ustawienia 
temperatury zależnie od pory dnia, dla każdej strefy 
i na cały tydzień. Stwórz własny harmonogram 
ogrzewania, dostosowany do Twojego stylu życia 
i sposobu, w jaki korzystasz ze swojego domu.

Rozsądnym rozwiązaniem jest ogrzewanie tylko tej 
części domu, której aktywnie używasz. Inteligentne 
termostaty pozwolą Ci na utworzenie inteligentnych 
stref w obrębie domu. Znając czas potrzebny 

do ogrzania nieruchomości, możesz ustawić 
dokładną godzinę włączenia ogrzewania, która 
pozwoli na uzyskanie idealnej temperatury wewnątrz 
pomieszczeń oraz temperatury ciepłej wody. 

Na noc można dostosować ustawienia termostatów 
Honeywell Home do godzin Twojego snu i cieszyć się 
optymalną temperaturą. Ustawienie optymalnego 
czasu włączenia ogrzewania w urządzeniu umożliwi  
Ci oszczędzanie, nawet gdy śpisz.
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Optymalny komfort w Twoim domu 
Zastanawiasz się, w których pomieszczeniach włączyć 
ogrzewanie? Jaką ustawić temperaturę i kiedy? Wszystko 
to staje się proste dzięki rozwiązaniom Honeywell 
Home zapewniającym komfort w domu. Inteligentne 
termostaty pomogą Ci zdalnie sterować ogrzewaniem. 
Gdy tylko wrócisz do domu po długim dniu pracy, 
od razu możesz cieszyć się optymalną temperaturą. 
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Twój inteligentny dom 
Świat, w którym żyjemy, jest pełen nowych wyzwań. 
Nadążanie za Twoim planem dnia może być jednym 
z nich. Dom to miejsce, które daje Ci poczucie 
bezpieczeństwa, komfortu i panowania nad sytuacją. 

Ponad 150 milionów właścicieli domów na całym 
świecie korzysta z produktów i narzędzi Honeywell 
Home dla inteligentnych domów. Rozumiemy 
znaczenie oszczędzania kosztów i energii, a także 
potrzebę stałego kontaktu z domem. Niezależnie od 
tego, czy jesteś w pracy, na wakacjach czy w podróży, 
nasze inteligentne produkty Honeywell Home 
umożliwią Ci stałą kontrolę nad domem, z dowolnego 
miejsca i o każdej porze. 
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evohome 
Odkryj swoją strefę komfortu

Dzięki evohome możesz kontrolować temperaturę pomieszczenie po pomieszczeniu. Podział na strefy sprawia, 
że ogrzewasz tylko te pomieszczenia, z których aktualnie korzystasz, zapewniając pełną kontrolę, oszczędność 
energii i tworząc idealną strefę komfortu.

Niezależne strefy komfortu dla Twojego domu
Odpowiednia temperatura bez względu na pogodę.

Evohome pozwala zdefiniować i kontrolować do 12 niezależnych stref grzewczych, dzięki czemu można 
utworzyć indywidualną strefę dla salonu, kuchni czy sypialni. Teraz możesz zapewnić sobie komfortowe 
warunki w pomieszczeniach, z których korzystasz i obniżyć temperaturę w tych, których nie używasz.

Pełna kontrola – gdziekolwiek się znajdujesz
Kontroluj ogrzewanie i ciepłą wodę w swoim domu, kiedy chcesz i gdziekolwiek jesteś korzystając 
z aplikacji Total Connect Comfort Intl, przeglądarki internetowej lub asystentów głosowych: w domu, 
w pracy czy w podróży.

Oszczędność energii
Czy wiesz, że około 82% wartości rachunków za energię w domu to koszty ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody? Dzięki evohome i zaawansowanemu podziałowi na strefy możesz ogrzewać tylko te części 
domu, z których faktycznie korzystasz, oszczędzając cenną energię i swoje pieniądze.

CZY WIESZ, ŻE…

…inteligentne ogrzewanie strefowe pozwala na ogrzewanie domu tylko w wybranych przez Ciebie 
pomieszczeniach i w określonym czasie? Dzięki temu możesz zmniejszyć rachunki za energię nawet o 40%*

*  Informacja wg źródła: Energy Saving Research Unit, Strathclyde University 2013 & TACMA 2013. Przytoczone wskaźniki oszczędności 
energii uzyskano na podstawie obliczeń wykonanych dla 2-kondygnacyjnego domu z 3 sypialniami w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem 
modelu 4-osobowej rodziny w ciągu tygodnia typowej aktywności, a następnie porównania systemu inteligentnego sterowania 
strefowego evohome, przy zalecanych ustawieniach, z systemem składającym się z prostego sterownika czasowego i pojedynczego 
nieprogramowanego termostatu pokojowego, ale bez termostatycznych zaworów grzejnikowych. Uzyskane oszczędności energii 
w konkretnym przypadku zależą od istniejących elementów sterowania, środowiska i trybu życia.
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Bardziej inteligentna kontrola 
temperatury
Nieustannie myślimy o tym, jak pomóc Ci sprawić, 
aby Twój dom był bardziej wydajny i przyjazny dla 
środowiska. W związku z tym wprowadziliśmy trzy 
zupełnie nowe funkcje, które pomogą Ci zaoszczędzić 
pieniądze i zrobić coś dobrego dla naszej planety. 

Sterowanie ogrzewaniem 
i chłodzeniem 
Odpowiednia temperatura bez względu na pogodę.
System evohome Wi-Fi oferuje teraz współpracę 
z pompą ciepła, dzięki czemu może być stosowany 
prawie w każdym domu teraz i w przyszłości. Kiedy 
Twój system zawiera źródło chłodzenia, takie 
jak pompa ciepła, możesz wygodnie przełączać 
pomiędzy trybem ogrzewania i chłodzenia, tak aby 
w idealny sposób kontrolować każdą strefę, osiągając 
maksymalny komfort w Twoim domu. W ten sposób 
zapewnisz przyjemne ciepło w zimie i chłód w lecie.

„Oszczędzaj w ciepłe dni”
Nadchodzą ciepłe dni. Zapewnij sobie komfort. 
W sytuacji, gdy zmieniają się pory roku, a pogoda 
bywa nieprzewidywalna, wyłączenie ogrzewania nie 
zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Nasza funkcja 
„Oszczędzaj w ciepłe dni” wykorzystuje informacje 
o pogodzie, automatycznie włączając ogrzewanie 
tylko wtedy, gdy temperatura na zewnątrz spadnie 
poniżej ustawionej przez Ciebie wartości. Ogrzewanie 
nie włączy się więc w pierwsze słoneczne dni wiosny, 
ale też nie zaskoczy Cię nadejście zimnego frontu. 
Dzięki temu evohome automatycznie oszczędza 
energię, zapewniając jednocześnie komfortowe 
warunki przez cały rok.

„Ekstra moc w zimne dni”
Idealna funkcja dla przytulnego domu.
Nowa funkcja evohome „Ekstra moc w zimne dni” 
uwzględnia fakt, że temperatura nie zawsze jest 
bezpośrednio związana z odczuwalnym ciepłem 
w pomieszczeniu. Poprzez aktywny odczyt temperatury 
zewnętrznej i wykrywanie takich czynników jak 
przeciągi, evohome zmienia wartość nastawy, 
utrzymując najlepszy dla Ciebie poziom komfortu.

NAJLEPSZY DLA ŚREDNICH 
I DUŻYCH DOMÓW ORAZ 

MIESZKAŃ

INDYWIDUALNA KONTROLA 
TEMPERATURY W 12 STREFACH

RACHUNKI ZA ENERGIĘ 
NIŻSZE NAWET O 40%*

Liczba stref 1–12

Współpraca z kotłami 
dwufunkcyjnymi Tak (sterowanie ogrzewaniem)

Współpraca z kotłami 
OpenTherm

Tak (wymagany mostek 
OpenTherm)**

Współpraca z kotłami 
tradycyjnymi (on/off)  
oraz pompami ciepła

Tak, przez moduł BDR91T 
(w zestawie)

Współpraca z zasobnikiem 
ciepłej wody

Tak (dotyczy kotłów 
jednofunkcyjnych)

Współpraca z ogrzewaniem 
podłogowym (wodnym) Tak

Program tygodniowy 
i sterowanie

Tak, bezpośrednio na module 
sterującym lub przez Aplikację 
Total Connect Comfort

Sposób montażu Zasilacz stojakowy (w zestawie) 
lub naścienny

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz dotykowy

Dostęp zdalny
Wbudowane Wi-Fi, zdalne 
sterowanie przez aplikację  
Total Connect Comfort

Interfejs użytkownika Ekran dotykowy

Nr katalogowy ATP921R3052

**  sprawdź z producentem kotła, czy dopuszcza montaż termostatu  
do komunikacji OpenTherm innych producentów
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Termostat jednostrefowy 
Round

Proste i wydajne sterowanie ogrzewaniem 
Umożliwiając sterowanie harmonogramem ogrzewania z dowolnego miejsca, w którym się znajdujesz, 
termostat jednostrefowy dba o Twój komfort i pomaga obniżyć rachunki za energię.

• Łatwe sterowanie i możliwość planowania pracy systemu ogrzewania w Twoim domu.

• Funkcja tworzenia harmonogramów pozwala uzyskać oszczędność energii oraz kosztów.

•  Dzięki aplikacji Total Connect zdalne sterowanie za pomocą smartfona lub tabletu, przez aplikację 
Total Connect.

Kontrola i oszczędność energii 
Chcesz zarządzać systemem ogrzewania w trakcie podróży? Nic prostszego. Wystarczy, że skonfigurujesz 
termostat z bramką internetową, a dzięki aplikacji Total Connect Comfort można sterować ogrzewaniem 
w domu z dowolnego miejsca. Dzięki temu w domu zawsze będą panowały komfortowe warunki, a dodatkowo 
możesz zaoszczędzić na rachunkach za energię.

Brak ograniczeń 
Instalacja i konfiguracja systemu jest bardzo łatwa. Dzięki wyeliminowaniu przewodów między kotłem 
a termostatem montaż naścienny jest możliwy w dowolnym miejscu w domu. Prosty wyświetlacz z pokrętłem 
nastawczym i podświetleniem zapewnia łatwość obsługi. Wystarczy obrócić pokrętło w prawo, aby zwiększyć 
temperaturę lub w lewo, aby ją obniżyć. Dzięki estetycznemu wzornictwu bezprzewodowy termostat łatwo 
wpasuje się w wystrój każdego domu.
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CZY WIESZ, ŻE…

…dzięki aplikacji można ustawić program 7-dniowy na każdy dzień? Ponadto posiadając jedną bramkę 
internetową można połączyć dwa termostaty Round, co jest idealnym rozwiązaniem np. w domach 
dwurodzinnych.

Liczba stref
1 (możliwość rozbudowy do 
dwóch stref, patrz tekst w ramce 
na dole strony)

Współpraca z kotłami 
dwufunkcyjnymi

Tak (sterowanie grzaniem)

Współpraca z kotłami 
OpenTherm

Tak, wyłącznie w specjalnej 
wersji przewodowej T87M

Współpraca z tradycyjnymi 
kotłami (on/off)

Tak

Współpraca z zasobnikiem 
ciepłej wody

Nie

Program tygodniowy 
i sterowanie

Tak, wyłącznie za pośrednictwem 
aplikacji (nie dotyczy wersji  
przewodowej T87M)

Typ montażu

Łatwy i niewymagający 
przewodów (poza wersją T87M) 
montaż na ścianie  
(zasilanie: dwie baterie AA)

Współpraca z ogrzewaniem 
podłogowym (wodnym)

Tak, jako moduł 
pomieszczeniowy do współpracy 
z regulatorem strefowym HCE80

Wyświetlacz
Wyświetlacz monochromatyczny 
z podświetleniem do obsługi 
w trybie nocnym

Dostęp zdalny

Zdalne sterowanie przez 
bramkę internetową i aplikację 
Total Connect Comfort  
(nie dotyczy wersji T87M)

Interfejs użytkownika Pokrętło nastawcze

Nr katalogowy
Bezprzewodowy: T87RF2083 
Przewodowa OpenTherm: 
T87M2036

NAJLEPSZY DLA MAŁYCH 
I ŚREDNICH DOMÓW ORAZ 

MIESZKAŃ

ZDALNE STEROWANIE  
PRZEZ APLIKACJĘ  

TOTAL CONNECT COMFORT

ZARZĄDZANIE HARMONOGRAMEM 
OGRZEWANIA
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T6 i T6R 
Inteligentne termostaty

CZY WIESZ, ŻE…

…funkcja geofencing działa na zasadzie połączenia termostatu z Twoim smartfonem? W ten sposób 
na podstawie lokalizacji inteligentny termostat otrzymuje informację, gdy wychodzisz z domu lub 
wracasz, odpowiednio dostosowując temperaturę i zapewniając oszczędność energii oraz kosztów.

Odpowiednia temperatura przez cały rok
Inteligentne termostaty analizują, jak długo nagrzewa się Twój dom do 
właściwej temperatury. Zamiast się nad tym zastanawiać, ciesz się niższymi 
rachunkami za energię. Inteligentne zarządzanie komfortem pomaga 
utrzymać żądaną temperaturę w określonej porze dnia. 

•  Przyjazny dotykowy ekran pozwala na łatwe tworzenie harmonogramu, 
zmianę lub nadpisanie temperatury. 

•  Sterowanie za pomocą smartfona lub tabletu daje Ci pełną kontrolę nad 
systemem ogrzewania bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

•  Geofencing – programowanie na podstawie lokalizacji tworzy obszar 
automatycznej kontroli, dostosowując ogrzewanie domu zależnie od 
miejsca, w którym przebywasz w danym momencie. 

•  Fabrycznie skonfigurowane harmonogramy oraz funkcje tworzenia 
własnych harmonogramów użytkownika zapewniają szeroką gamę 
ustawień, umożliwiających dopasowanie systemu do Twoich potrzeb.

•  Funkcje optymalizacji, w tym sterowanie z optymalnym włączaniem 
i wyłączaniem kotła, zapewniają bardziej efektywną współpracę między 
termostatem a kotłem.

Honeywell Home
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T6 – Y6H810WF1034

T6R – Y6H910RW4055

Aplikacja Honeywell Home – całodobowe 
zdalne sterowanie na wyciągnięcie ręki
Aplikacja Honeywell Home pozwala użytkownikom jednym przyciskiem 
przejąć pełną kontrolę nad ogrzewaniem domu, w każdym miejscu 
i o dowolnej porze. Zapomnij o skomplikowanych ustawieniach związanych 
z instalacją. Aplikacja Honeywell Home ułatwia proces instalacji. Do 
wykonania wstępnej konfiguracji potrzebujesz jedynie smartfona lub 
tabletu. Funkcje umożliwiające proste wprowadzenie i sprawdzenie 
ustawień, dostępne na ekranie, gwarantują prawidłową instalację 
urządzenia i przygotowanie do bezproblemowej pracy. 

Pełen zestaw funkcji. Pełna kontrola
• Prosty w obsłudze i intuicyjny interfejs.

• Łatwy sposób dostosowania harmonogramu i nastaw. 

• Czytelne wskazania temperatury zapewniają ciągłą kontrolę.

•  Prosta konfiguracja i synchronizacja sterowania temperaturą na 
podstawie lokalizacji (geofencing). 

•  Rejestracja i konfiguracja konta użytkownika wraz z kompleksowym 
wsparciem technicznym dostępnym z poziomu aplikacji. 

•  Zaplanowana automatyczna synchronizacja między urządzeniem 
a aplikacją gwarantuje stabilność pracy systemu.

Liczba stref 1

Współpraca z kotłami 
dwufunkcyjnymi Tak (sterowanie grzaniem)

Współpraca z kotłami 
OpenTherm Tak

Współpraca z tradycyjnymi 
kotłami (on/off) Tak

Współpraca z zasobnikiem 
ciepłej wody Nie

Program tygodniowy 
i sterowanie

Tak, za pomocą aplikacji 
Honeywell Home lub 
Termostatu

Instalacja
T6: montaż naścienny 
T6R: bezprzewodowy, 
wolnostojący

Współpraca z ogrzewaniem 
podłogowym (wodnym) Nie

Wyświetlacz Ekran dotykowy 
z podświetleniem

Dostęp zdalny

Wbudowane Wi-Fi, zdalne 
sterowanie przez aplikację 
Honeywell Home i Apple 
HomeKit

Interfejs użytkownika Ekran dotykowy

Nr katalogowy T6: Y6H810WF1034
T6R: Y6H910RW4055

NAJLEPSZY DLA MAŁYCH 
I ŚREDNICH DOMÓW ORAZ 

MIESZKAŃ

APLIKACJA HONEYWELL HOME 
ZAPEWNIA ZDALNE STEROWANIE 

PRZEZ CAŁĄ DOBĘ

NIŻSZE RACHUNKI ZA ENERGIĘ
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T4 i T4R
Termostat programowalny serii T4

CZY WIESZ, ŻE…

…termostaty serii T4 mogą pracować w trybie chłodzenia?

T4
Wersja przewodowa idealna 

do montażu naściennego 
jak również do wymiany 
istniejącego termostatu.

T4R
Wersja bezprzewodowa z dostępną opcją 

sterowania OpenTherm za pośrednictwem 
modułu załączającego, z podstawą 

stojakową zapewniającą swobodę instalacji.

Klasa ErPKlasa ErP

Satysfakcja z uproszczonej obsługi
Miliony ludzi wciąż używa przestarzałych, skomplikowanych, nieefektywnych energetycznie termostatów 
do sterowania swoimi kotłami i systemami grzewczymi. Zaprojektowane dla budynków mieszkalnych i małych 
obiektów komercyjnych, programowalne termostaty z serii T4 upraszczają planowanie harmonogramu 
czasowego, oferując poziom użyteczności i automatyczną kontrolę, których klienci oczekują od nowoczesnej 
technologii. Dzięki standardowej zabudowie i okablowaniu, seria T4 upraszcza również proces instalacji.
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Prosta kontrola temperatury
Seria T4 działa przy minimalnej interakcji z użytkownikiem, dzięki szeregowi kluczowych funkcji.

•  Przejrzysty, przyjazny dla użytkownika wyświetlacz cyfrowy z czytelnymi ikonami i prostym dostępem do menu 
konfiguracyjnego za pomocą przycisków.

•  7-dniowy, 5/2-dniowy lub jednodniowy harmonogram z możliwością wyboru 4 lub 6 niezależnych nastaw 
temperatury, daje klientom harmonogram dostosowany do ich potrzeb.

•  Łatwa funkcja „Nadpisanie”, pozwala klientom szybko wprowadzać okazjonalne zmiany bez żadnych trudności.

•  Ustawienie temperatury w „Tryb wakacyjny” z możliwością zmiany liczby dni.

•  Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego dla efektywnej całorocznej kontroli.

•  Tryb czuwania z ochroną przed mrozem dla większego spokoju (opcjonalnie dostępny jest czujnik zewnętrzny).

• Funkcja „Grzanie/chłodzenie” zwiększa zakres możliwości zastosowania termostatu.

Jeden termostat do każdej instalacji
Seria T4 wykorzystuje standardowe mocowania i okablowanie, oferując instalatorom łatwy i tani wybór, jeśli chodzi 
o wymianę starego termostatu.

•  Kompatybilny z urządzeniami włącz/wyłącz (ON/OFF) 24-230V, takimi jak kotły gazowe i zawory strefowe.

•  Idealny do sterowania kotłami dwufunkcyjnymi przez dwuprzewodowe połączenie beznapięciowe.

•  Odpowiedni dla systemów Sundial S i Y Plan lub dla dodatkowych stref w systemie S Plan Plus.

•  Uniwersalna płyta ścienna, ułatwiająca podłączenie przewodów zasilających oraz pokrywa zatrzaskowa 
mocowana na płycie ściennej, upraszczają instalację i zwiększają efektywność.

•  Po zamontowaniu, termostaty serii T4 są gotowe do użycia, co wymaga minimalnego wysiłku w celu objaśnienia 
funkcji użytkownikowi.

Liczba stref 1

Współpraca z kotłami 
dwufunkcyjnymi Tak

Współpraca z kotłami 
OpenTherm Tak (T4R)

Współpraca z tradycyjnymi 
kotłami (on/off) Tak

Współpraca z zasobnikiem 
ciepłej wody Nie

Program tygodniowy Tak, na 7 dni, na 1 dzień lub 5+2 dni

Instalacja T4: montaż naścienny
T4R:  bezprzewodowy, wolnostojący

Wyświetlacz Duży wyświetlacz z podświetleniem

Dostęp zdalny Nie

Interfejs użytkownika 5 przycisków

Nr katalogowy T4: T4H110A1081 
T4R: Y4H910RF4072

Moduł załączający
Model bezprzewodowy jest dostarczany 
z nowym modułem załączającym, który 
został przeprojektowany z odchylaną 
listwą zaciskową w celu ułatwienia 
procesu instalacji.

INTUICYJNY INTERFEJS 
UŻYTKOWNIKA OFERUJE ŁATWĄ 

I OPTYMALNĄ REGULACJĘ 
OGRZEWANIA

TRYB GRZANIE/CHŁODZENIE

FUNKCJE OPTYMALIZACYJNE 
UCZĄ SIĘ JAK OGRZEWAĆ 

POMIESZCZENIE, WYMAGAJĄCY 
NIEWIELKIEJ OBSŁUGI  

ZE STRONY UŻYTKOWNIKA
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Najlepszy wybór, wiele zastosowań
Zaprojektowane do wielu zastosowań m.in. do istniejących budynków mieszalnych, nowego budownictwa 
wielorodzinnego czy komercyjnego. Termostaty serii T3 to najlepszy wybór dla profesjonalistów działających 
w branży grzewczej. Termostaty serii T3 są nie tylko łatwe w montażu, ale również współpracują z wieloma 
rodzajami kotłów i systemów grzewczych. Uznanie klientów zdobyły m.in. takie funkcje termostatów T3, jak 
intuicyjny czas ogrzewania czy kontrola temperatury. Seria T3 została zaprojektowana po to, by ułatwić Twoje 
życie. Prosty montaż przez uchwyty zatrzaskowe pozwala oszczędzić czas i siły, zwłaszcza podczas instalacji 
na dużej inwestycji.

•  Montaż wersji bezprzewodowej z modułem załączającym jest niezwykle prosty. Oba elementy są już 
wstępnie powiązane.

•  Wersja bezprzewodowa z wbudowanym testem sygnału gwarantuje stabilne połączenie bezprzewodowe RF. 

•  W wersji przewodowej wystarczy zamontować płytkę naścienną i podłączyć termostat, a następnie 
skonfigurować i gotowe. 

•  Obie wersje cechuje intuicyjny proces instalacji, który ułatwia wybór fabrycznie ustawionych programów 
i cykli dostosowanych do różnych kotłów.

•  Doskonale wpisuje się w wysokie standardy rodziny termostatów Honeywell Home, które znalazły uznanie 
użytkowników. 

•  Termostat można zablokować, aby zapobiec niepowołanej ingerencji. 

•  Ustawienie limitu górnej i dolnej wartości temperatury zapobiega nieumyślnej nastawie granicznych 
temperatur.

Nowy, ulepszony moduł załączający
Wysokiej jakości moduł załączający został tak zaprojektowany, aby jego montaż był wyjątkowo prosty.

• Dobrze oznakowane zaciski i uziemienie.

• Łatwy montaż modułu załączającego kocioł lub napędu zaworu strefowego.

• Wyraźne wskaźniki LED.

• Łatwość podłączenia i większa swoboda pracy.

T3 i T3R 
Termostaty programowalne
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Przewodowy T3
Łatwa wymiana starego 
termostatu na nową wersję 
przewodową

Bezprzewodowy T3R
W wersji bezprzewodowej 
łatwo wymienić stary moduł 
załączający na nowy

Idealny termostat dla każdego
Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika seria T3 pozwala na łatwe 
programowanie oraz kontrolowanie czasu ogrzewania i temperatury 
docelowej.

•  Widoczne opcje „Załączenie” i „Docelowa temperatura”.

•  Pięć przycisków ułatwiających sterowanie termostatem.

•  Termostaty serii T3 to idealny wybór dla domów, w których wymagany jest 
wysoki poziom automatycznej kontroli.

•  Gwarancja wzrostu efektywności energetycznej wielu rodzajów kotłów 
i systemów grzewczych.

Stylowy wygląd
Modele serii T3 mają neutralny wygląd, a ich nowoczesne wzornictwo sprawia,  
że idealnie wpasują się w styl każdego domu.  
Wszystkie modele wyposażone są w:

•  duży podświetlany wyświetlacz cyfrowy z czytelnymi ikonami i menu 
ustawień obsługiwanym za pomocą przycisków;

•  standardowe fabrycznie ustawione programy na 7 dni lub 5 i 2 dni;

•  funkcję „Kopiowanie dnia” pozwalającą wybrać 4 okresy w ciągu doby;

•  funkcję nadpisania temperatury pozwalającą od czasu do czasu 
wprowadzać zmiany w łatwy i szybki sposób.

Liczba stref 1

Współpraca z kotłami 
dwufunkcyjnymi Tak (sterowanie grzaniem)

Współpraca z kotłami 
OpenTherm Nie

Współpraca z tradycyjnymi 
kotłami (on/off) Tak

Współpraca z zasobnikiem 
ciepłej wody Nie

Program tygodniowy Tak, do wyboru program 
7-dniowy lub 5 + 2 dni

Instalacja
T3: montaż naścienny 
T3R: bezprzewodowy, 
wolnostojący

Wyświetlacz Wyświetlacz  
z podświetleniem

Dostęp zdalny Nie

Interfejs użytkownika 5 przycisków

Nr katalogowy T3: T3H110A0081
T3R: Y3H710RF0072

NAJLEPSZY DLA MAŁYCH 
I ŚREDNICH DOMÓW ORAZ 

MIESZKAŃ

ZARZĄDZANIE HARMONOGRAMEM 
OGRZEWANIA

NIŻSZE RACHUNKI ZA ENERGIĘ
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HR90 
Elektroniczny regulator grzejnikowy 

HR90 to elektroniczny termostatyczny regulator grzejnikowy, który umożliwia realizację programu czasowego 
w trzech różnych poziomach temperatury. Dzięki różnym trybom działania oraz funkcjom regulatora dostosuj 
regulator do swoich potrzeb i oczekiwań. Regulator oferuje funkcje „eko”, „wakacje” i „dzień wolny”, a programy 
czasowe mają sześć punktów ustawień, co optymalizuje sterowanie temperaturą każdego pomieszczenia. 
Dzięki elektronicznemu regulatorowi grzejnikowemu można dopasować temperaturę pomieszczenia dokładnie 
do swoich wymagań, jednocześnie oszczędzając energię.

UWAGA: PRODUKT NIE JEST KOMPATYBILNY Z REGULATOREM WIELOSTREFOWYM EVOHOME

• Program czasowy można indywidualnie dopasować do codziennego harmonogramu.

• Optymalna regulacja temperatury z łatwym wprowadzaniem danych i licznymi punktami ustawień. 

• Różne tryby działania tj. funkcje „eko”, „wakacje” i „dzień wolny”. 

• Oszczędzaj energię z funkcją automatycznego zamykania zaworu grzejnika podczas wietrzenia pokoju.

• Ochrona przed mrozem zabezpiecza grzejnik przed zamarznięciem.

• Przyjazny użytkownikowi duży, podświetlany wyświetlacz.

• Szybka i łatwa instalacja.

CZY WIESZ, ŻE…

…regulator grzejnikowy działa od razu po zamontowaniu i wykonuje fabrycznie ustawiony program? 

Uwaga: Regulator grzejnikowy HR90 nie wpływa bezpośrednio na włączanie i wyłączanie kotła. Zapewnia lokalną regulację temperatury 
w pomieszczeniu podczas pracy kotła. Kocioł jest wyłączany poprzez inne regulatory, takie jak regulator czasowy, termostat itp. 
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Liczba stref 1

Współpracuje 
z najpopularniejszymi 
grzejnikami

Tak, typ M30x1,5 (dodatkowo 
zestaw adapterów)

Funkcje oszczędzania 
energii

Tak (funkcja automatycznego 
wyłączania ogrzewania po 
otwarciu okien, tryb eko, funkcja 
optymalizacji Startu/Stopu)

3 wstępnie ustawione 
standardowe programy 
czasowe

Wakacje, Przyjęcie i Dzień wolny

Sposób montażu

Łatwy mechanizm blokujący 
mocuje urządzenie do zaworu 
grzejnika (zasilanie:  
2 baterie AA)

Wyświetlacz

Uchylny podświetlany 
wyświetlacz umożliwiający 
łatwiejszy i wyraźniejszy odczyt 
tekstu

Dostęp zdalny
Nie, ustawienia wykonywane 
bezpośrednio na regulatorze.

Interfejs użytkownika Przyciski i pokrętło nastawcze

Ochrona przed ingerencją Tak

Nr katalogowy HR90EE

NAJLEPSZY DLA  
MAŁYCH DOMÓW

ZARZĄDZANIE HARMONOGRAMEM 
OGRZEWANIA

OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ  
I PIENIĄDZE
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Twój bezpieczny dom 

Chcesz dobrze nadzorować wszystko, co dla Ciebie ważne. Jeśli chodzi o dom i rodzinę, bezpieczeństwo 
zawsze ma pierwszeństwo. Produkty Honeywell Home zwiększają bezpieczeństwo w domu i pomagają strzec 
tego, co dla Ciebie najważniejsze – zawsze i wszędzie. 

Niezależnie od tego, czy chcesz chronić swój dom, czy zapobiegać niebezpieczeństwu w domu, czy zdalnie 
zarządzać instalacją grzewczą, bezpieczne rozwiązania Honeywell Home oferują Ci całkowitą kontrolę nad 
domem teraz i w przyszłości.

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo
Gdy jesteś w domu, rozwiązania Honeywell Home dbają o bezpieczeństwo całej rodziny. A gdy Cię nie ma, 
otrzymujesz powiadomienia na telefon w dowolnym miejscu.

Ochrona. Dzisiaj i jutro 
Zdajemy sobie sprawę, że każdy dom jest inny. Z tego powodu część naszych rozwiązań bezpieczeństwa jest 
w pełni modułowa. Wybierz po prostu te z naszych produktów, które pozwolą Ci stworzyć odpowiedni system 
i dodawaj nowe, gdy potrzebujesz zmiany. 

Zaprojektowane do Twojego domu.
Dzięki łatwemu montażowi i obsłudze nasze rozwiązania bezpieczeństwa są dostosowane do Twojego stylu 
życia i Twoich potrzeb – łatwo zapewnić dostęp członkom rodziny i sąsiadom. Możesz usiąść wygodnie 
i zrelaksować się, gdziekolwiek jesteś, bo masz pewność, że ktoś czuwa nad Twoim domem. 
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Inteligentne zabezpieczenia
Aplikacje pomagają zarządzać zabezpieczeniami i komfortem domu – wystarczy nacisnąć przycisk. Nasze 
rozwiązania bezpieczeństwa zapobiegają szkodom, wykrywają zagrożenia i niebezpieczne wycieki. Teraz mogą 
pomóc i Tobie w zarządzaniu codziennym zużyciem energii. 

Informacje na bieżąco
Aplikacje dokładnie informują Cię, co się dzieje w domu – nie ma znaczenia, czy jesteś w miejscu oddalonym 
o kilka kilometrów czy na drugim końcu świata. Aplikacje uwzględniają wszystkie kwestie bezpieczeństwa –  
od wykrycia intruza lub dymu po obecność czadu. 

Łatwy montaż. Łatwa rozbudowa
Wszystkie produkty Honeywell Home są łatwe w montażu i użyciu dla całej rodziny. Biorąc pod uwagę, że wiele 
naszych rozwiązań jest całkowicie bezprzewodowych, możesz zapomnieć o dodatkowych kablach i zmianach 
wystroju domu. Nasze systemy doskonale pasują do wystroju i są łatwe do rozbudowy. Dodaj tyle akcesoriów, 
ile chcesz, i wybierz to, co jest potrzebne, aby system spełniał Twoje oczekiwania. 

21TWÓJ BEZPIECZNY dOm



Detektory tlenku węgla i dymu
Seria-X z funkcją Alarm Scan

Podwójne bezpieczeństwo 
Czujniki dymu zaprojektowano tak, by zapewnić bezpieczeństwo w przypadku pożaru. Wczesne ostrzeżenie 
daje czas na ucieczkę, biorąc pod uwagę, że dym i śmiercionośne gazy rozchodzą się dalej i szybciej niż 
ciepło. Większość pożarów z ofiarami śmiertelnymi zdarza się wtedy, gdy rodzina śpi, ponieważ ludzie nie są 
świadomi zagrożenia. Czujnik XS pozwala spać spokojnie – nasze produkty zapewniają bezpieczeństwo dniem 
i nocą. Najskuteczniejsza metoda szybkiego ostrzegania ludzi o zagrożeniu to dwa oddzielne domowe alarmy 
bezpieczeństwa.

Czujniki dymu i czadu można ze sobą połączyć, a to pozwala na uruchomienie wszystkich alarmów 
w przypadku wykrycia zagrożenia. Użycie dwóch alarmów zamiast jednego zapewnia najlepszą ochronę 
domu i rodziny. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę podwójnych czujników dymu i czadu (CO) na rynku, ważne 
jest, by wybrać odpowiedni typ ochrony. Szybka ewakuacja z budynku w przypadku wykrycia zagrożenia 
stanowi podstawę bezpieczeństwa rodziny. Odpowiednie rozwiązanie we właściwym miejscu może znacząco 
zmniejszyć liczbę zgonów w wyniku ognia i zatrucia czadem.
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NAJLEPSZY DLA DOMÓW, 
MIESZKAŃ, KWATER 

TURYSTYCZNYCH ORAZ ŁODZI

NAJLEPSZE ZABEZPIECZENIE 
DZIĘKI 2 OSOBNYM ALARMOM

WIELE CZUJNIKÓW OZNACZA 
2X SZYBSZE WYKRYCIE

Zalety zastosowania dwóch różnych czujników
• Lepsza wydajność i czas reakcji.

• Lepsza wykrywalność i mniej fałszywych alarmów.

• Ochrona życia i zdrowia.

•  Podwojenie szansy wcześniejszego wykrycia dzięki 
czujnikom temperatury i czujnikom optycznym.

• Szybkie wykrycie nawet najniższych poziomów czadu i dymu.

Co to jest czad (tlenek węgla – CO)?
Czad (CO) to niewidzialny, bezzapachowy gaz, który jest silnie toksyczny 
dla ludzi i zwierząt. Często mówi się o nim „cichy zabójca”, ponieważ nie 
wykrywa go żaden z ludzkich zmysłów. Czad powstaje przy niepełnym 
spalaniu paliw, takich jak drewno, węgiel drzewny lub kamienny, olej 
opałowy, parafina, benzyna, gaz ziemny czy propan butan.

Czujnik czadu to najskuteczniejsza metoda wykrycia czadu przed 
pojawieniem się pierwszych objawów zatrucia. Czad może przeniknąć 
również przez szczeliny ścienne do sąsiadujących pomieszczeń, tak więc 
zalecane jest zastosowanie czujników czadu nawet w pomieszczeniach, 
w których nie ma potencjalnego źródła zagrożenia tlenkiem węgla.

Czujnik optyczny Tak, modele XS100, XS100T

Czujnik ciepła Tak, modele XH100, XS100T

Autotest Tak, automatyczny

Sposób sygnalizacji 
Alarmu

XC70, XS, XH alarm diodowy 
i dźwiękowy; XC100, XC100D 
komunikat tekstowy i alarm dźwiękowy

Alarm Scan
Aplikacja mobilna do odczytu 
danych z urządzenia

Instalacja
Szybka instalacja, okablowanie 
niewymagane

Opcje montażu
Wolnostojący, na ścianie przy 
pomocy wkrętów lub gwoździa, na 
suficie za pomocą wkrętów

Połączenie 
bezprzewodowe

Wszystkie czujniki z serii X można 
połączyć ze sobą bezprzewodowo 
za pomocą modułu XW100

Zabezpieczenie 
przed ingerencją

Bateria w zamkniętej komorze, 
Automatyczne mocowanie czujnika 
do płyty montażowej – demontaż 
wyłącznie z użyciem narzędzia

Czas eksploatacji 
i gwarancja

10 lat (XC100, XC100D, XH100, 
XS100) lub 7 lat (XC70)

Nr katalogowy

XC70-PL-A 
XC100-PL-A 
XC100D-PL-A 
XH100-PL 
XS100-PL 
XS100T-PL
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Kocioł na paliwo stałe:  
drewno, węgiel, gaz ziemny 
lub olej opałowy

Kuchenka  
gazowa

Piecyk gazowy

Podgrzewacz ciepłej wody 
i kocioł dwufunkcyjny

Urządzenia zasilane benzyną 
w garażu przydomowym

Kominek

Urządzenia potencjalnie niebezpieczne

Nie pozwól zdrowiu pójść z dymem
Dym często obezwładnia tak szybko, że ludzie nie są w stanie dotrzeć do wyjścia, które w innym przypadku 
byłoby łatwo dostępne. Szalejący w budynku ogień pochłania większość dostępnego tlenu i spowalnia proces 
spalania. Skutkiem tego „niepełnego spalania” są toksyczne gazy. Wdychanie dymu przez krótki czas może 
spowodować niebezpieczne i natychmiastowe skutki. Dym drażni oczy, nos i gardło, a jego zapach może 
powodować mdłości.

Czujnik dymu ratuje życie
Jeśli w domu jest pożar, ogień roznosi się szybko, a czujnik dymu daje szansę szybkiego opuszczenia strefy 
zagrożenia. Poprawnie działający czujnik dymu zmniejsza niebezpieczeństwo śmierci w pożarze o połowę. 
Czujniki dymu to niezależne urządzenia, które potrafią wykryć ogień i przekazać ostrzeżenie – to właśnie 
dlatego mają duże znaczenie w ograniczeniu ofiar śmiertelnych i poszkodowanych w wyniku pożaru.

Czujnik dymu, wykrywający płonący i tlący się ogień jest potrzebny w każdej sypialni. Co najmniej jeden czujnik 
powinien znajdować się na każdym piętrze, wliczając w to strych i piwnicę. Przy wyborze lokalizacji czujnika dymu 
należy pamiętać, aby umieścić go w odległości co najmniej 3 m od urządzenia, które może wywołać fałszywe 
alarmy. Aby zapewnić poprawną pracę czujnika, należy unikać bliskiego montażu przy oknach i drzwiach.

Najlepsze praktyki dotyczące lokalizacji czujnika dymu lub czujnika tlenku węgla
Naukowo udowodniono, że umieszczenie czujnika dymu lub czujnika wykrywającego czad w odpowiednim 
miejscu ma olbrzymie znaczenie dla zwiększenia poziomu wykrywalności oraz redukcji fałszywych alarmów. 
Dym jest cieplejszy od powietrza, więc unosi się w górę, w kierunku sufitu – w związku z tym umieszczenie 
czujnika dymu na suficie przyspiesza wykrywanie. W przypadku tlenku węgla najlepszym rozwiązaniem 
jest zamontowanie czujnika w każdym pomieszczeniu, w którym znajdują się urządzenia emitujące spaliny. 
Zdecydowanie zaleca się montaż detektorów w sypialniach i we wszystkich pokojach, w których spędza się 
dużo czasu.

Aplikacje
Seria X zapewnia większe bezpieczeństwo i wyjątkową łatwość użycia w warunkach domowych, w mieszkaniach, 
w miejscach zakwaterowania turystycznego, na łodziach i w przyczepach (ruchomych lub nieruchomych) czy 
w środowiskach, gdzie korzysta się z urządzeń stanowiących potencjalne źródło tlenku węgla.

Aplikacja Alarm Scan
Umożliwia bezprzewodowe pobieranie danych odnośnie zarejestrowanych zdarzeń alarmów i usterek oraz 
ogólnego stanu urządzenia ze wszystkich detektorów serii X na urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android.
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CZY WIESZ, ŻE…

…czujniki należy montować z dala od okien i drzwi? Czujniki zamontowane w nieodpowiednich 
miejscach mogą nie działać prawidłowo.

COCO
CO

CO

CO CO
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CO
CO

COCO
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CO

CO

CO
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CO
CO

CO

CO

CO
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CO

CO

CO

COCO

CO

Pomieszczenie biurowe

Łazienka

Kuchnia

Sypialnia

Sypialnia

Salon

Czujnik tlenku 
węgla

Czujnik 
dymu

Na każdej kondygnacji domu • •

We wszystkich sypialniach oraz w ich 
pobliżu w korytarzach.

• •

W pobliżu urządzeń spalających 
paliwa (1–3 m w poziomie).

• •

Na sufitach, zawsze z dala od okien, 
drzwi i kanałów.

•

Co najmniej 3 m od urządzenia 
do gotowania w celu uniknięcia 
fałszywych alarmów (zamiast tego 
można zastosować także czujnika 
ciepła XH100).

•

Na ścianie, co najmniej 15 cm od 
sufitu, nad drzwiami i oknami.

•
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Dzwonki
Serie 3 / 5 / 9

Innowacja u Twoich drzwi

Zestaw dzwonka drzwiowego zapewni Ci całkowity spokój.
Dzwonki należą do nowej generacji rozwiązań dla obiektów mieszkalnych. Te niewielkie urządzenia są łatwe do 
zainstalowania, a niezwykle estetyczna stylistyka sprawia, że będą odpowiednie do każdego rodzaju wystroju.

Już nigdy nie przegapisz odwiedzin ani dostawy.
• Podczas prac w domu i w ogrodzie przenośny dzwonek możesz mieć zawsze przy sobie.
•  Nie ma znaczenia, gdzie go położysz – bezprzewodowe połączenie o zasięgu 200 m sprawi, 

że zawsze zadziała.

• Łącząc dwa dzwonki, możesz zwiększyć zasięg połączenia z 200 m do 400 m.

Czujny i aktywny
Teraz możesz mieć dzwonek zawsze przy sobie. 
Wstępnie połączone zestawy dzwonków drzwiowych są wygodne w użyciu i łatwe w montażu, dlatego to 
idealne rozwiązanie poprawiające komfort Twojego domu. Dzięki odpowiednim zestawom domownicy będą 
poinformowani, że ktoś jest pod drzwiami, ponadto, że ktoś wchodzi lub wychodzi z mieszkania. Nasze zestawy 
są zaprojektowane tak, aby realizować swoją misję: od tej chwili już nie przegapisz gościa sprzed Twoich drzwi.

Cały dzień bez zakłóceń
•  W trybie uśpienia można wyciszyć dźwięki dzwonka na 3, 6, 9 lub 12 godzin,  

co pozwala na relaks bez przeszkód.
• W trybie wyciszenia dźwięk dzwonka jest wyłączany do czasu jego ponownego aktywowania.
• Poziom dźwięku łatwo dopasujesz do nastroju i wymagań domowników.
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Przyciski i akcesoria
Przyciski na drzwi to doskonałe rozwiązanie dla domu, które łączy 
świetne wzornictwo z najwyższym poziomem funkcjonalności. 
Wszystkie one są wyposażone w lampkę lokalizacyjną LED i nowatorską 
funkcję sekretnego pukania. Umożliwia ona odtworzenie alternatywnej 
melodyjki po trzykrotnym naciśnięciu przycisku, co stanowi dodatkowe 
zabezpieczenie i umożliwia powiadomienie domowników, że przy 
drzwiach czeka ktoś z rodziny lub znajomych. Wszystkie przyciski 
i akcesoria wykorzystują technologię Honeywell Home ActivLink, która 
umożliwia zwiększenie dystansu działania, wydłuża czas pracy baterii 
i zapewnia odporność połączenia na zakłócenia sygnału.

Kompaktowa budowa. Duża gama dźwięków
•  Kryształowo czysty dźwięk alarmu dotrze do każdego zakątka 

domu i ogrodu.

•  Maksymalna głośność sięga 90 dB, co zapewnia słyszalność 
na dystansie do 100 m.

• 8 melodii do wyboru.

• Możliwość użycia własnych melodii*

 * Tylko w modelu DC917NG.

Nasza oferta
Oferta dzwonków obejmuje trzy serie: 3, 5 i 9. Opcjonalnie mogą one 
być montowane bez użycia wkrętów. Kupując konwerter, dzwonki 
można zastosować także do przerobienia istniejącego systemu 
dzwonka przewodowego na bezprzewodowy – to rozwiązanie sprawdzi 
się doskonale podczas modernizacji starych domów i mieszkań. 

NAJLEPSZY DLA ŚREDNICH 
I DUŻYCH DOMÓW

PRZENOŚNY. 
 ZASIĘG DO 200 M

SILNY I WYRAŹNY  
DŹWIĘK ALARMU

Model/kolor Mobilność Bezprzewodowy/
przewodowy Dźwięk Alarmy wizualne Zasilanie Zawartość zestawu
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DC915E Biały • • 200 • 100 90 8 • • • • 5 • 1 1

DC915EG Szary • • 200 • 100 90 8 • • • • 5 • 1 1

DC915ECV Biały • • • 200 • 100 90 8 • • • • 5 • 1 1 1

DC515E Biały • • 150 80 84 6 • • • • 2 1 1

DC515EG Szary • • 150 80 84 6 • • • • 2 1 1

DC515EP2 Biały • • 150 80 84 6 • • • • • 1 1

DC313E Biały • • 150 80 84 6 • • 2 1 1

DC313EP2 Biały • • 150 80 84 6 • • 1 1

DC311E Biały • • 150 60 84 6 2 1 1

DC311EP2 Biały • • 150 60 84 4 1 1
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Produkty i rozwiązania Resideo dla całego domu
Resideo oferuje szeroką gamę produktów zapewniających komfort, bezpieczeństwo i czystą wodę w Twoim domu.

Nowa globalna firma o 130-letniej tradycji 
w innowacjach
Resideo, należąca wcześniej do Honeywell, 
a następnie wydzielona jako samodzielny podmiot, 
jest pionierem kolejnych inteligentnych technologii 
dla domu, które pomogą Ci poczuć się komfortowo, 
bezpiecznie i pewnie. Markę Honeywell Home 
wybrało 5,6 mln klientów. Honeywell Home to marka 

innowacyjna, której produkty mają wieloletnią 
tradycję. Oferując zawory Resideo Braukmann 
i asortyment Honeywell Home, proponujemy 
naszym klientom idealne produkty i rozwiązania 
odpowiadające ich obecnym i przyszłym potrzebom.

Nasze produkty, uznawane za jedne z najlepszych na świecie, są wykorzystywane w 150 milionach domów na 
całym świecie, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa, komfortu i wydajności energetycznej.

Zawory Braukmann 
Rozwiązania dla wody pitnej są cennym uzupełnieniem infrastruktury domowej w zakresie uzdatniania wody 
i bezpieczeństwa.

Nasze marki i rodziny produktów

O Resideo
Resideo dzięki swoim inteligentnym i bezpiecznym rozwiązaniom technicznym pozwala stworzyć świat 
bardziej zrównoważony.

Resideo jest wiodącym światowym dostawcą 
rozwiązań w zakresie komfortu i bezpieczeństwa, 
głównie w środowiskach mieszkalnych oraz 
dystrybutorem urządzeń niskonapięciowych 
i zabezpieczających. Asortyment produktów 
obejmuje armaturę grzewczą i wodną, produkty do 
sterowania ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją, 
a także kompletną automatykę domową. Budowana 
w oparciu o 130-letnie dziedzictwo firma jest już 
obecna w ponad 150 milionach domów, każdego 
roku instalując 15 milionów systemów. Resideo 

posiada 40-letnią, wyłączną licencję na użytkowanie 
marki produktowej Honeywell Home i będzie nadal 
obsługiwać ponad 100 tys. wykonawców poprzez 
spółkę zależną ADI Global Distribution, która 
eksportuje do ponad 100 krajów i posiada ponad 200 
obiektów magazynowych na całym świecie. Resideo 
to firma o globalnym zasięgu, o wartości 4,8 mld USD, 
łącznie zatrudniająca około 14,5 tys. pracowników. 
Więcej informacji na temat Resideo można znaleźć na 
stronie www.resideo.com.


