De eenvoud van comfort
Kamer- en klokthermostaten

Zeven handige tips om eenvoudig te besparen op verwarming

Bewust stoken bespaart geld

Ga slim met verwarming om en verwarm uw huis zonder energie te verspillen maar met behoud van comfort.
Houd deuren in huis dicht, zet de thermostaat als u thuis bent een graadje lager, en ‘s nachts op 15 °C.
1. Sluit alle deuren in huis en verwarm alleen de ruimtes

Honeywell Home levert een breed portfolio
kamer- en klokthermostaten: innovatieve
comfortproducten die uitblinken in eenvoud
en efficiëntie. Zo geniet u van een aangenaam
warm huis, terwijl u tegelijkertijd bespaart
op energie. Wist u dat uw wooncomfort het
grootste potentieel biedt qua energiebesparing? Uit cijfers van Milieu Centraal blijkt
dat gemiddeld 55% van de energierekening
in Nederlandse huishoudens bestaat uit
verwarmingskosten. Door bewust te stoken,
kunt u dus al snel honderden euro’s per jaar
besparen. Zonder in te boeten op comfort!

5. Verwarm uw slaapkamer niet. Daarmee bespaart u

waar u veel bent. Met een deurdranger gaan deuren

gemiddeld 80 euro per jaar. Met een kruik of elektrische

automatisch dicht. Hiermee bespaart u gemiddeld

deken warmt u uw bed lekker op.

240 euro per jaar.
6. Als u de thermostaat een uur voordat u gaat slapen al
2. Zet de thermostaat ‘s nachts op 15 °C, daarmee

op 15 °C zet, bespaart u gemiddeld nog eens 20 euro

bespaart u gemiddeld 100 euro per jaar. Hebt u

per jaar.

vloerverwarming? Zet uw thermostaat dan op
17 of 18 °C, anders duurt het opwarmen te lang.

7. Gaat u in het stookseizoen een weekendje weg of met
vakantie? Zet de thermostaat dan op vorstvrij (5 tot

3. Zet de thermostaat als u thuis bent één graad lager dan
u gewend bent. Daarmee bespaart u 90 euro per jaar.

10 °C) en laat deuren in huis open zodat de temperatuur
in huis gelijk wordt.

Als u bezig bent, is 19 °C vaak warm genoeg.
4. Zet de thermostaat op 15 °C als er overdag niemand
thuis is. Hiermee bespaart u gemiddeld 160 euro per
jaar. Bij vloerverwarming is het advies 17 tot 18 °C.

Bron: Milieu Centraal

Drie manieren om uw wooncomfort te regelen
Gemiddeld energieverbruik in een
Nederlands huishouden

Goed - Klokthermostaat

Met een Honeywell Home-klokthermostaat in de woonkamer stelt u
snel het gewenste wooncomfort in. De verwarming wordt overdag en
’s nachts automatisch geregeld volgens uw comfortwensen. Bent u

21°

langere tijd van huis, dan kunt u een vakantieprogramma instellen.

Beter - Slimme thermostaat

Met een slimme thermostaat van Honeywell Home kunt u de
temperatuur regelen waar en wanneer u maar wilt. Kies een vooraf
ingesteld 7-daags programma en pas via smartphone of tablet de
temperatuur aan wanneer uw plannen veranderen. En met

21°

locatiegebaseerde temperatuurinstelling (geofencing) weet de
thermostaat wanneer u op huis aan gaat. Voor een warm welkom!

Best - Slimme zoneregeling

Met slimme zoneregeling van Honeywell Home geeft

12°

11°

u elk vertrek een eigen programma. Met de juiste
temperatuur, op het juiste moment en op de juiste plaats.

22°

17°

23°

19°

Slimme zoneregeling volgt uw levensstijl en u kunt het
eenvoudig aanpassen via de app. Zo geniet u niet alleen
van maximaal comfort, maar gebruikt u ook zo min mogelijk
energie. Elke kamer wordt alleen verwarmd wanneer u dat wilt.
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De comfortabelste
oplossingen voor
aan/uit-regelingen

Kamer- of klokthermostaten van Honeywell Home maken gebruik van slimme regeltechniek om uw verwarming
zo optimaal mogelijk aan te sturen. Zo bent u verzekerd van maximaal comfort en minimaal energieverbruik.

TH8200G1004

Chronotherm Touch
Met de handige touchscreenbediening van de Chronotherm Touch stelt
u op eenvoudige wijze uw eigen comfortprogramma in. Voor zeven dagen
in de week tot zes perioden per dag. Het grote, verlichte display licht duidelijk
op bij elke aanraking. Eenmaal ingesteld doet de klokthermostaat geheel zelfstandig zijn

Een aan/uit-thermostaat is vergelijkbaar
met een lichtschakelaar, maar dan voor uw
cv-ketel. De thermostaat kan alleen ‘aan’ en
‘uit’. Is de temperatuur in de kamer lager dan
de ingestelde temperatuur, dan schakelt
de thermostaat op ‘aan’ en gaat uw cv-ketel
direct branden. Maak kennis met het
uitgebreide portfolio aan/uit-thermostaten
van Honeywell Home. Stuk voor stuk
zijn het betrouwbare comfortproducten
die bekendstaan om hun eenvoudige
bediening en efficiënte werking.

werk. Met speciale functies voor overwerk, vakantie of vrije dag
en optimale start als ‘finishing touch’.

T4H110A1023

T4 Programmeerbare thermostaat
De T4 Programmeerbare klokthemrostaat heeft een duidelijk, gebruiksvriendelijk display met
herkenbare iconen en simpele toetsbediening die het instellen, bedienen en aanpassen van het
wooncomfort eenvoudig en overzichtelijk maken. Het vooraf ingestelde 7-daags programma
met tot zes perioden per dag voorziet in een algemene behoefte. Specifiek geeft de
vakantiemodus de flexibiliteit om het aantal dagen te veranderen en ook de automatische
omschakeling tussen zomer- en wintertijd beantwoordt aan de vraag naar eenvoud.
Ook verkrijgbaar in draadloze variant: T4R (Y4H910RF4004)

CMT907G1003

Chronotherm
De Chronotherm heeft dezelfde functies als de Chronotherm Touch, maar wordt bediend via
toetsen in plaats van schermaanraking. Door de filosofie van één functie per toets is deze
net zo eenvoudig te bedienen en te programmeren. Met de optimale startfunctionaliteit
van deze slimme klokthermostaat bent u verzekerd van de gewenste temperatuur op het
ingestelde moment.
Ook verkrijgbaar in draadloze variant: Chronotherm Wireless (CMT927A1019)

T87G2014-E

Round On/Off
Het ‘rondje’ van Honeywell Home is de meest toegepaste thermostaat in Nederland. Het is
een beproefd en betrouwbaar comfortproduct, dat eenvoudig te bedienen is, compleet
onderhoudsvrij is en altijd werkt. Zonder batterijen! Met de draairing stelt u het comfort in
een handomdraai per halve graad nauwkeurig in. De actuele en ingestelde temperatuur
worden duidelijk weergegeven op het verlichte scherm.
Ook verkrijgbaar in draadloze variant: Round Wireless On/Off (Y87RF2012)
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Thermostaten die werken met het OpenTherm-protocol blinken uit in intelligente communicatie en zorgen voor

De energiezuinigste
oplossingen voor
modulerende regelingen

een stabielere en comfortabele verwarmingsregeling en een efficiënter gasverbruik. Dat betekent een nog lagere
energierekening en minder CO 2 -uitstoot.

TH8210M1003

Chronotherm Touch Modulation
De Chronotherm Touch is er ook in een versie voor modulerende cv-ketels. Dit model werkt
zonder batterijen en haalt de benodigde voeding gewoon uit het ketelcircuit. Het duidelijk
leesbare display licht op bij aanraking. Het 7-daagse programma is eenvoudig in te
stellen tot zes perioden per dag. Optioneel voorzien van weersafhankelijke regeling.

T4H310A3032

Een modulerende thermostaat stuurt behalve
het aan/uit-signaal ook andere signalen naar uw
cv-ketel. Bijvoorbeeld dat wanneer de warmtevraag
laag is, het cv-systeem niet opwarmt tot onnodig
hoge temperaturen. Deze communicatie verloopt
via het OpenTherm-protocol. Verreweg de meeste
cv-ketels kunnen OpenTherm gebruiken in
combinatie met een modulerende thermostaat
van Honeywell Home.

T4M Programmeerbare thermostaat
De T4-klokthermostaat heeft een duidelijk, gebruiksvriendelijk display met herkenbare iconen
en simpele toetsbediening die het instellen, bedienen en aanpassen van het wooncomfort
eenvoudig en overzichtelijk maken. Specifiek geeft de vakantiemodus de flexibiliteit om het
aantal dagen te veranderen en ook de automatische omschakeling tussen zomer- en
wintertijd beantwoordt aan de vraag naar eenvoud.
Ook verkrijgbaar in draadloze variant: T4R (Y4H910RF4004)

CMT937M1003

Chronotherm Modulation
De Chronotherm werkt net zo als de Chronotherm Touch, maar wordt bediend via toetsen
in plaats van schermaanraking. Met de optimale startfunctionaliteit van deze slimme
klokthermostaat bent u verzekerd van de gewenste temperatuur op het ingestelde moment.
Handig zijn de extra functietoetsen voor het snel instellen van vakantie, vrije dag of
overwerk.
Ook verkrijgbaar in draadloze variant: Chronotherm Wireless Modulation (CMT957M1011)

T87M2018

Round Modulation
Deze eenvoudige kamerthermostaat voor modulerende cv-toestellen is onderhoudsvrij
en werkt zonder batterijen. De voeding wordt gewoon uit het ketelcircuit gehaald. Met de
draairing stelt u het comfort per halve graad nauwkeurig in. Fijn is dat elke nieuwe Round
Modulation op de grondplaat van de voorgaande versie past. En dat betekent
geen beschadigingen aan de muur bij vervanging!
Ook verkrijgbaar in draadloze variant: Round Wireless Modulation (Y87RF2008)

T87C2055

Round Modulation Plus
De Round Modulation Plus is gelijk aan de Round Modulation, maar kan op elk moment worden
uitgebreid met de internet gateway voor bediening via smartphone of tablet. Net als de Round
Modulation kent deze thermostaat een Optimaal Comfort-stand, die regelt dat er bij een klein
verschil tussen de gewenste en actuele temperatuur water met een hogere temperatuur
door de leidingen stroomt. Ideaal voor verwarmingssystemen met verouderde radiatoren.
De eenvoud van comfort
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Eenvoudig de verwarming
regelen via telefoon of tablet

evohome slimme zoneregeling
De innovatieve evohome slimme klokthermostaat kan uitgebreid worden tot
compleet zoneregelsysteem. Door aan elke ruimte in huis een eigen programma toe te
kennen, geniet u van nóg meer comfort en controle en bespaart u nóg meer op energie.
• Vanaf elke willekeurige plek in te stellen
• Gratis app voor iOS en Android
• Full colour-bedieningsinterface met
verwisselbare front covers

Comfort en energiebesparing regelt u
gewoon via uw smartphone of tablet.
Vanaf elke denkbare locatie houdt u altijd
de controle over uw verwarming. Het enige
wat u daarvoor hoeft te doen is de gratis
apps downloaden: de Honeywell Home-app
(T6) en de Total Connect Comfort-app
(Round Connected en evohome).
Slimme producten van Honeywell Home
zijn compatibel met diverse toonaangevende
smart home-merken, zoals Apple HomeKit,
Apple Watch, Google Home, Amazon Alexa
en IFTTT.

• De draadloze regeling kan worden
uitgebreid tot 12 zones
• Geschikt voor elk verwarmingssysteem
• Kan worden uitgebreid met evohome
beveiliging

T6H600WF1003 / T6H700RW4011

T6 en T6R Slimme thermostaat
Programmeerbare thermostaat. Gemaakt voor comfort.
Zowel de bedrade als de draadloze T6 zijn in het zwart en het wit verkrijgbaar.
• Controle via smartphone/tablet

• Geofencingtechnologie

• Ingebouwde wifiverbinding

• 7-daags klokprogramma, 6 perioden

• Touchscreentechnologie

• Zelflerend, optimaliserend

Y87RFC2032

Round Connected Wireless On/Off
Met smartphone of tablet te bedienen aan/uit-thermostaat.
• Vanaf elke willekeurige plek in te stellen
• Gratis app voor iOS en Android

Werkt met

• Duidelijk en verlicht uitleesvenster
• Werkt op 2 AA-batterijen

• Bij spanningsuitval blijft de instelling
gehandhaafd
• Draadloos, dus geen hak- of
breekwerk!

Y87C2004

Round Connected Modulation
Met smartphone of tablet te bedienen OpenTherm-thermostaat.
Werkt met

• Vanaf elke willekeurige plek in te stellen

• Geen batterijen nodig

• Gratis app voor iOS en Android

• Past op de bestaande grondplaat

• Duidelijk en verlicht uitleesvenster

• Met Optimaal Comfort-stand

HCE80 Zone- en vloerverwarmingsregelaar
• Intelligente, draadloze zone- en
vloerverwarmingsregelaar
• Geschikt voor zowel verwarmen
als koelen

• Tot acht onafhankelijk instelbare
temperatuurzones
• Te combineren met evohome voor een
compleet individuele ruimteregeling
De eenvoud van comfort
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De websites van
Honeywell Home
Get Connected

Kijk, voel, beleef

Alles over onze appbedienbare producten

Al onze
comfortproducten

Keuzewijzer
Bedraad of draadloos? Geschikt voor vloerverwarming? Met een app te bedienen of juist niet? In een oogopslag
ziet u wat elke thermostaat te bieden heeft en welk typenummer u nodig hebt.

Programmeerbaar
Draadloos
Aan/Uit

www.kijkvoelbeleef.nl

✓

Y87RF

✓

Y87RF

✓

✓

Y87RF
T87G

✓

✗

✗

✗

Optimaliserend en
zelfdenkend

✓

✗

✗

✓

Bedienbaar via app

✓

✓

✗

Geofencing

✗

✗

Geschikt voor
vloerverwarming

✓

Geschikt voor
stadsverwarming

✓

Tot maximaal
12 zones

✓
✓

Ook op
220Vvoeding

✓

✓

T6R

✓

Batterij-gevoed

✓

✓

Y87RF

✓

✓

Vakantiefunctie

getconnected.honeywell.com

✓

✗

T87M / T87C
Y87RF

Meer dan één zone

Een compleet overzicht van al onze comfort
producten, van thermostaat tot zoneregeling.
En u kunt eenvoudig bekijken voor welke
thermostaten uw cv-ketel geschikt is.

✓

✓

Via app

Y87C

Modulerend

Een website speciaal voor het connected-portfolio
van Honeywell Home. De online-productpresentatie
laat u uitgebreid zien wat smart home-mogelijkheden
zijn voor uw woning.

✓

✓

Y87RF

✓

✓

✗

T4R

✓

T4R
T4

✓

✓

TH8200

✓

✓
✓

CMT927
CMT957

✓

CMT907
CMT927

✓

TH8210M

CMT937
CMT957

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✗

✓

✗

✗

✗

✓

✓

Y87RF
T87G

✓

✓

✗

✗

✓

✓

✗

Y87RF

T4R / T4
T4M

✓

T4R

T4

Y87RF
T87G

✓

✓

T4R
T4M

Y87RF

Y87RF

✓

✓

✓

TH8200

✓

✓

CMT907
CMT927

✓

T4R
T4

TH8200

CMT907
CMT927

✓

✓

✓

T4R / T4
T4M

✓

T4R

✓

TH8200

✓

CMT927
CMT957

Praktische hulp

Honeywell Home op YouTube
Op ons YouTube-kanaal staan vele instructievideo’s
die antwoord geven op veelgestelde vragen: van het
instellen van programma’s tot en met het vervangen
van batterijen. 24/7 beschikbaar. Da’s handig van
Honeywell Home!

youtube.com/user/honeywellhome
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Comfort. Controle. Energiebesparing.
Honeywell Home garandeert het u.
Comfort
Wooncomfort gaat verder dan alleen de woonkamer. Voor elke ruimte
in huis biedt Honeywell Home de geschiktste temperatuurregeling.
Zo bent u altijd verzekerd van een aangenaam verwarmde woning.
Op de juiste tijd en op het juiste moment.
Controle
Met de slimme producten van Honeywell Home regelt u de
verwarming vanaf nu snel en simpel via uw smartphone of tablet.
Gewoon via de gebruiksvriendelijke gratis Total Connect Comfort-app.
Waar en wanneer u maar wilt stelt u de juiste temperatuur in.
Energiebesparing
Door bewust te zijn van uw stookgedrag en de thermostaat optimaal
in te stellen, kunt u per jaar honderden euro’s op energie besparen.
Zonder in te boeten op comfort! Bijvoorbeeld door alleen die ruimtes
te verwarmen die daadwerkelijk in gebruik zijn.

Kies uw vertrouwde Honeywell Home-thermostaat of
vraag uw installateur om advies.

Meer informatie:
www.kijkvoelbeleef.nl
getconnected.honeywellhome.com/nl

Resideo
Postbus 12020
1100 AA Amsterdam
Tel.: 020- 5656392
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