Chronotherm Touch

ZO EENVOUDIG
KAN COMFORT ZIJN!

Honeywell perfect geregeld

De finishing ‘touch’ voor uw wooncomfort!
Een modern design, eenvoudige bediening en energiezuinige werking. Dat zijn de drie kernelementen die uit marktonderzoek
onder consumenten naar voren komen. Met de Chronotherm Touch gaan deze drie wensen in één keer in vervulling. Dankzij

de economische en efficiënte verwarmingsregeling wordt energie besparen eenvoudiger dan ooit te voren. Net zo eenvoudig
als de bediening van deze intelligente klokthermostaat. Met de Nederlandse tekst op het duidelijk afleesbare scherm stelt

u snel en eenvoudig uw persoonlijke zevendaagse weekprogramma in. En dat alles in een mooi design dat thuis is in ieder
interieur. Kortom, slimme techniek in een strakke vormgeving.
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Chronotherm Touch: eenvoudig bedienen, eenvoudig besparen!
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Eenvoudig qua comfort
De Chronotherm Touch is
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Om alle vertrekken in de woning comfortabel na te regelen, kunt u radiatorthermostaten monteren. Een radiatorthermostaat
meet de temperatuur in de ruimte en past
de hoeveelheid warm water dat de radiator instroomt aan volgens de ingestelde
temperatuur. Hierdoor worden de stookkosten automatisch verlaagd, zonder
verlies aan comfort.

Kijk, voel en beleef...
… de eenvoudige programmering
Dankzij de menugestuurde program-

mering en tekstregel wordt u stap voor
stap door het programmeren geleid.
Gewoon in de Nederlandse taal!
… de zeer eenvoudige bediening

We gaan bij Honeywell altijd uit van één
functie per toets, zodat u eenvoudig al
uw comfortwensen kunt instellen én wijzigen via het overzichtelijke touchscreen.

Chronotherm Touch
- geschikt voor elke 24V aan/uit cv-ketel
- voeding door 2x AA batterijen

Chronotherm Touch Modulation
- geschikt voor alle OpenTherm®-toestellen
- voeding vanuit OpenTherm®-ketel: geen
batterijen nodig

… het grote, helder verlichte scherm
Bij elke tip op het touchscreen licht het
grote scherm blauw op. Zo zijn tijd,
temperatuur en ingestelde waarden altijd
duidelijk zichtbaar. Ook in het donker!

… en de extra voordelen:

• Mogelijkheid tot het instellen van een vrije dag, vakantieperiode of wisseldienst
• Eenvoudig in te stellen overwerktimer

… de zelflerende, optimaliserende

• Zelflerende en optimaliserende software voor een zuinige regeling

De Chronotherm Touch bepaalt precies

• Afneembaar voor eenvoudig programmeren in uw stoel

aanwarming

• Scherm schoonmaakmogelijkheid zonder per ongeluk instellingen te wijzigen

wanneer de ketel moet beginnen met
aanwarmen om op het ingestelde tijdstip

Extra bij OpenTherm® variant:

de gewenste temperatuur te bereiken,

• Optionele buiten- en of binnentemperatuurvoeler

zodat u altijd comfortabel opstaat of

• Te gebruiken als volledige weersafhankelijke regeling

thuiskomt. En in de nacht wordt de

• Geschikt voor HCE20-vloerverwarmingsregeling van Honeywell

temperatuur automatisch verlaagd.
Dat noemen wij pas energie-efficiënt!
… het 7-daagse comfortprogramma
Voor elke dag van de week kunt u

afzonderlijke tijd- en temperatuurinstellingen invoeren. Tot maar liefst 6 perioden per dag!

Surf nu naar www.kijkvoelbeleef.nl
of bel Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392

… de automatische zomer-/wintertijdaanpassing

Ook hier hebt u geen omkijken meer naar:

Uw Chronotherm Touch installateur:

op het juiste moment wordt de klok automatisch één uur voor- of achteruit gezet.

Meer weten?

www.kijkvoelbeleef.nl

Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392
E-mail: infolijn@honeywell.com
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