
Najlepszy wybór,  
wiele zastosowań
Programowalne termostaty serii T3



W serii T3 dostępne są 2 modele dla wielu zastosowań:

Uniwersalne termostaty
Zaprojektowane do wielu zastosowań m.in.  
do istniejących budynków mieszkalnych, nowego  
budownictwa wielorodzinnego czy komercyjnego. 

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.

Termostat odpowiedni  
do potrzeb

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 Ciebie
Seria T3 została zaprojektowana po to, by ułatwić Twoje życie. 
Prosty montaż termostatu przewodowego poprzez uchwyty 
zatrzaskowe ułatwia i przyspiesza instalację, co ma znaczenie, 
zwłaszcza podczas instalacji na dużej inwestycji.

Montaż wersji bezprzewodowej z modułem załączającym jest 
niezwykle prosty. Oba elementy są już wstępnie powiązane, więc 
instalacja jest łatwa również dla klienta.

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

W wersji przewodowej wystarczy zamontować płytkę naścienną 
i podłączyć termostat, a następnie skonfigurować go dla klienta.

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, które znalazły uznanie użytkowników. 

Termostat można zablokować, aby zapobiec niepotrzebnej 
ingerencji klienta.

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

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

• Dobrze oznakowane terminale i uziemienie.
• Łatwy montaż modułu załączającego kocioł lub napędu 

zaworu strefowego.
• Wyraźne wskaźniki LED.
• Łatwość podłączenia i większa swoboda pracy.



Idealny termostat dla Twoich klientów
Seria T3 została zaprojektowana, aby ułatwiać życie także 

Twoim klientom. Intuicyjny panel użytkownika pozwala 

na łatwe programowanie oraz kontrolowanie czasu ogrzewania 

i temperatury docelowej.

•  Przejrzysty układ ekranu.

•  Pięć przycisków funkcyjnych pozwala na szybką zmianę 

najczęściej używanych funkcji, takich jak: temperatura, 

wyłączanie i włączanie urządzenia, czy trybu działania 

(automatyczny/ręczny).

•  Termostat ma funkcję częściowej lub całkowitej blokady 

ustawień, która zapobiega niepowołanej zmianie ustawień.

• Gwarancja wzrostu efektywności energetycznej wielu rodzajów 

kotłów i systemów grzewczych.

Stylowy wygląd
Modele serii T3 mają neutralną kolorystykę, a ich nowoczesne 

wzornictwo sprawia, że idealnie wpasują się w styl każdego domu.

Wszystkie modele wyposażone są w:

• duży podświetlany ekran 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” oraz możliwość czterech nastaw 

temperatury w ciągu doby;

• funkcję nadpisania temperatury pozwalającą klientom  

od czasu do czasu wprowadzać zmiany w łatwy i szybki sposób.

DANE DO ZAMÓWIENIA

Produkt Kod produktu

T3 Termostat przewodowy T3H110A0081

T3R Zestaw bezprzewodowy  
(termostat bezprzewodowy + moduł załączający)

Y3H710RF0072



Niezawodny i łatwy montaż.

Dobra relacja ceny do jakości.

Nowoczesny wygląd.

Wysokie standardy techniczne spełniające wymagania instalatorów  

i użytkowników.

Intuicyjne ustawienia ułatwiające klientom obsługę.

Ocena efektywności energetycznej ErP
Ocena efektywności energetycznej ErP zawarta w broszurze służy 

osobie montującej i użytkownikowi końcowemu jako informacja 

wymagana do wypełnienia etykiety energetycznej oraz w celu 

oceny korzyści płynących z korzystania z urządzeń do sterowania 

ogrzewaniem w stosunku do ogólnego systemu grzewczego 

w budynku. Ocena ta dotyczy termostatów pokojowych  

(włącznie z termostatami programowalnymi).

Klasa ErP

Rozwiązanie polecane  
dla każdego
Programowalne termostaty Honeywell Home serii T3
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