
Έξυπνες λειτουργίες 

Ο Θερµοστάτης ξέρει πόσο χρόνο 

χρειάζεται το σπίτι σας, για να φθάσει 

στην σωστή θερµοκρασία ακριβώς. Ο 

διαρκής έξυπνος έλεγχος  που κάνει 

κρατά τη θερµοκρασία στα επίπεδα 

άνεσης που του έχετε υποδείξει. Έτσι 

το σπίτι σας θα είναι άνετο και  

ευχάριστο, ανεξάρτητα από τι καιρό 

έχει έξω, γλυτώνοντας τον οικονοµικό 

σας προγραµµατισµό από περιττά 

έξοδα.

Προγραµµατιζόµενο, ρυθµιζόµενο, 
προσαρµόσιµο 

Όπως έναν συνηθισµένο θερµοστάτη, 

µπορείτε να προγραµµατίσετε τον έξυπνο 

θερµοστάτη T6 και T6R να ενεργοποιείται και 

να απενεργοποιείται τις ώρες που θέλετε. Αν 

προτιµάτε να τον ελέγξετε χειροκίνητα, 

µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον θερµοστάτη 

στον τοίχο,  ή να συνδεθείτε µε την εφαρµογή 

Honeywell Home ή να ελέγξετε µέσω µιας 

από τις συµβατές εφαρµογές έξυπνων οικιών 

που συνεργάζονται µε τους βοηθούς και τις 

συσκευές αναγνώρισης οµιλίας. Θα 

προσαρµοστεί ακόµη και στον τρόπο ζωής 

σας, ανταποκρινόµενος στην τοποθεσία σας. 

Ό, τι κι αν επιλέξετε, θα χρησιµοποιήσετε 

λιγότερη ενέργεια. Αυτό σηµαίνει 

χαµηλότερους λογαριασµούς.

Απλό στη ρύθµιση και εύκολο 

στη χρήση
Η εγκατάσταση του θερµοστάτη είναι 

εύκολη. Η εφαρµογή µας θα σας 

καθοδηγήσει σε κάθε βήµα και θα 

βρείτε έναν εύκολο να ακολουθήσετε 

οδηγό χρήστη στο διαδίκτυο.

Ο Θερµοστάτης που προσαρµόζεται σε σας

T6, T6R ΚΑΙ T6R HW 
ΕΞΥΠΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ.
Γυρίζετε σπίτι νωρίτερα; Είστε µε φίλους και θα 
αργήσετε; Ελέγξτε τον θερµοστάτη σας, όπου κι αν 
είστε µε την εφαρµογή Honeywell Home app, ή 
από κάποια άλλη έξυπνη εφαρµογή όπως: Apple 
HomeKit*, Amazon Alexa,  Google Home ή IFTTT.

Συνεργάζεται µε Apple HomeKit, 

Amazon Alexa, Google Home και IFTTT
Το Apple HomeKit είναι µια κοινή γλώσσα που οι 

έξυπνες συσκευές µπορούν να κατανοήσουν, να 

υποστηρίξουν και να ελέγξουν µέσω του SiriΒ®, του 

βοηθού φωνής της Apple. Με το Amazon Echo 

µπορείτε επίσης να ελέγξετε τις ανέσεις του σπιτιού 

σας χρησιµοποιώντας απλές φωνητικές εντολές 

µέσω της φωνητικής υπηρεσίας που βασίζεται στο 

cloud, Alexa. Το Google Home λειτουργεί µε τον ίδιο 

τρόπο χάρη στον Βοηθό Google που ενεργοποιείται 

µε φωνή. Με το IFTTT, µπορείτε να συνδέσετε και να 

διαχειριστείτε αυτόµατα τον έξυπνο θερµοστάτη T6 

δηµιουργώντας απλές µικροεφαρµογές. Αυτά 

µπορούν να ενεργοποιηθούν και να 

απενεργοποιηθούν και να συνδέσουν πολλές 

έξυπνες συσκευές, προσφέροντάς σας ευελιξία και 

άπειρες δυνατότητες.

Αυτοί όλοι, είναι οι αποτελεσµατικοί τρόποι 

διαχείρισης του έξυπνου σπιτιού σας, αντί να 

χρησιµοποιείτε πολλές εφαρµογές που κάνουν 

µόνο ένα πράγµα. 

Έλεγχος θερµοκρασίας βάσει τοποθεσίας 
(Geofencing)

Όταν συνδέετε τον θερµοστάτη σας στην 

εφαρµογή Honeywell Home, χρησιµοποιεί την 

τοποθεσία του smartphone σας για να 

γνωρίζει πού βρίσκεστε. Ξέρει αυτόµατα πότε 

επιστρέφετε στο σπίτι και διασφαλίζει ότι η 

θέρµανση σας είναι ενεργοποιηµένη όταν 

φτάσετε, απενεργοποιώντας την όταν φύγετε 

ξανά, εξοικονοµώντας χρήµατα.

Αριθµός υποστηριζόµενων ζωνών 1

Υποστήριξη Combi Boiler ΝΑΙ 

Υποστήριξη Opentherm Boiler ΝΑΙ 

Υποστήριξη απλού Boiler ΝΑΙ

Υποστήριξη Ζεστού νερού χρήσης ΟΧΙ

Εβδοµαδιαίος έλεγχος & προγρ/µός ΝΑΙ (µέσω WiFi ή θερµοστάτη)

Εγκατάσταση
T6:  Επιτοίχια 
T6R: Ανεξάρτητο     
ασύρµατη βάση  

Υποστήριξη ενδοδαπέδιας 
θέρµανσης

ΟΧΙ

Οθόνη Οθόνη αφής µε οπίσθιο 
φωτισµό

Αποµακρυσµένη διαχείριση
Ενσωµατοµένο Wi-Fi, 
αποµακρυσµένος έλεγχος µέσω  
Honeywell Home app

Περιβάλλον χρήσης Οθόνη επαφής

Θερµοστάτης T6R Wireless SmartΘερµοστάτης T6 Smart

Λειτουργεί µε
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