
Θερµοστάτης ενιαίας ζώνης
Ο τέλειος θερµοστάτης χώρου. Είναι η πρώτη επιλογή ελέγχου θερµοκρασίας χώρου 

εάν σκοπεύετε στην αντικατάσταση παλαιού.

• Ασύρµατος ψηφιακός θερµοστάτης χώρου που είναι ιδανικός για αναβαθµίσεις
• Για οποιοδήποτε σύστηµα, οποιοδήποτε λέβητα
• Εύκολος και απλός στη χρήση
• ∆ηµιουργήστε ένα σύστηµα 2 ζωνών S Plan Plus ελεγχόµενο µέσω της εφαρµογής
• (και οι δύο ζώνες σε µία εφαρµογή)
• Συνδεθείτε εύκολα σε οποιοδήποτε υπάρχον ασύρµατο ρελέ Honeywell
• (χρησιµοποιήστε τον εφεδρικό θερµοστάτη T87RF2024 χωρίς ασύρµατο ρελέ)
• Τροφοδοτείται από µπαταρία µε ένδειξη χαµηλής µπαταρίας. προσδεδεµένο στο κουτί του

ασύρµατου δέκτη

• Χρησιµοποιήστε τον για έλεγχο θερµοκρασίας δωµατίου µε συνδυασµένο λέβητα ή συνδέστε
τη µονάδα στο διαδίκτυο και προγραµµατίστε τον µέσω της εφαρµογής

• Κατάσταση µπαταρίας στην οθόνη και έλεγχος σήµατος RF
• Τηλεχειριστήριο µέσω smartphone ή tablet (απαιτείται κιτ κινητής πρόσβασης RFG100)
• Χρήση ως προγραµµατιζόµενος θερµοστάτης: Μόλις συνδεθείτε, µπορείτε επίσης να τον

χρησιµοποιήσετε
• Η εφαρµογή στο κινητό Total Connect Comfort App παρέχει ένα συνδυασµένο προφίλ

χρόνου και θερµοκρασίας 6 χρονικών περιόδων την ηµέρα µεταβαλλόµενο ανά ηµέρα για
κάθε 7 ηµέρες

• Το εύρος καθορισµένων σηµείων είναι 5–35 βαθµοί C σε προσαυξήσεις 0,5 µοίρες
• Έλεγχος TPI εξοικονόµησης ενέργειας
• Χαρακτηριστικά ασφαλείας: προγραµµατισµένη λειτουργία διακοπής εύρους
• Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί: ως συσκευή ανίχνευσης θερµοκρασίας στο evohome
• σύστηµα πολλαπλών ζωνών
• Θα συνδεθεί µε το σύστηµα ασφαλείας evohome - θέρµανση και έλεγχος ασφαλείας σε µία

εφαρµογή
• Λειτουργεί µε προϊόντα Smart Home όπως Apple HomeKit, IFTTT και Amazon Alexa

Κιτ εξωτερικής πρόσβασης RFG100
Απλή εγκατάσταση ασύρµατου µόντεµ για να επιτρέψετε στον θερµοστάτη µιας ζώνης να 
επικοινωνεί µε το Honeywell Home Total Connect Comfort App - Συνδέεται µέσω καλωδίου 
Ethernet (παρέχεται) στον οικιακό ρούτερ. 

• Σύνδεση µε ένα κουµπί
• Τροφοδοσία 240V (παρέχεται)
• Η εφαρµογή Honeywell Total Connect Comfort διατίθεται δωρεάν από το App Store ή το 

Google Play Store. ∆ωρεάν λογαριασµός Honeywell TCC 
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