Kijk, voel en beleef...

Round Clock Deluxe

… de zeer eenvoudige bediening
De eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vertrouwde wijze van instellen van de
temperatuur door verdraaiing van de instelring.

… het Nederlandstalige, verlichte scherm
De tijd en temperatuur zijn duidelijk zichtbaar, ook in het donker.

… het 5+2-daagse programma
Tot vier tijd-/temperatuurinstellingen naar wens instelbaar, afzonderlijk voor de
werkdagen en voor de weekenddagen.

Round Clock Deluxe

… de eenvoudige programmering
Dankzij het menugestuurde programma wordt alleen die informatie weergegeven,
die noodzakelijk is voor het invoeren van de gewenste instelling.

… de CombiContact functie
De thermostaat detecteert automatisch of hij wordt aangesloten op een 24V aan/uit-,

En… zo eenvoudig te bedienen!

of een OpenTherm® gestuurd cv-toestel.

Ervaar nu direct het eenvoudige

… de zorg voor het milieu

bedieningsgemak via de interactieve

Geen batterijen nodig. De voeding van de Round Clock Deluxe vindt plaats via het

internet demo en lees meer over de

cv-toestel.

uitmuntende mogelijkheden van de
Round Clock Deluxe.

Surf nu naar
www.kijkvoelbeleef.nl

… en nog veel meer
• Bevestiging van wijzigingen: via het scherm wordt aangegeven dat uw wijzigingen
worden opgeslagen en bewaard
• Vakantieprogramma: de temperatuur kan tot maximaal 99 dagen ingesteld worden op
de gewenste besparingwaarde

Of bel de Honeywell Infolijn:

• Volledig inpasbaar in Honeywell Hometronic systeem

020 - 56 56 392

• Geheugenchip voor het bewaren van de instellingen

Uw installateur:

Moderne techniek in
een tijdloos design
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Round Clock Deluxe

Zo eenvoudig kan comfort zijn
Wie kent niet de Honeywell Round? Deze bekende ronde kamerthermostaat hangt in
miljoenen huiskamers over de hele wereld en is een begrip in Nederland. Omdat de tijd
niet stil staat en een bedrijf als Honeywell altijd op zoek is naar innovatieve oplossingen
voor een optimale en energiezuinige temperatuurregeling, hebben ook de moderne
digitale versies van de klassieke Honeywell Round hun entree gemaakt in miljoenen
woningen.
Met de Round Clock Deluxe is de vertrouwde en gebruiksvriendelijke ronde kamerthermostaat ook als klokthermostaat beschikbaar. Net als alle Honeywell Round thermostaten is de temperatuur zeer eenvoudig in te stellen via de bekende instelring. Bovendien
is het programma, dankzij de menugestuurde bediening, door iedereen op zeer eenvoudige wijze en geheel naar wens in te stellen. Tot wel 4 perioden voor de weekdagen en 4
perioden voor weekenddagen.
De Round Clock Deluxe biedt u alle informatie die u wenst op een overzichtelijk,
Nederlandstalig scherm. De actuele temperatuur, de actieve periode en de tijd zijn
eenvoudig van het scherm af te lezen. Ook in het donker, want bij bediening wordt
het scherm voor enkele seconden verlicht. Dat is nog eens mooi, aangenaam en
ongelooflijk gebruiksvriendelijk van Honeywell.

Uniek en milieuvriendelijk
De geavanceerde Round Clock Deluxe heeft in vergelijking met andere thermostaten een
unieke functie. De thermostaat is namelijk geschikt voor zowel aan/uit als modulerende,
OpenTherm® gestuurde cv-toestellen. Hiermee is de Round Clock Deluxe de eerste
universele thermostaat ter wereld met een automatisch correcte werking op vrijwel elk
type cv-toestel.
Door het ontbreken van batterijen is ook deze klokthermostaat uit de Round-familie
geheel onderhoudsvrij. De benodigde voeding wordt gewoonweg uit het ketelcircuit
gehaald. Een energiezuinige en milieuvriendelijke oplossing!

HET vertrouwde gezicht van comfort

Met de Round Clock Deluxe combineert Honeywell het vertrouwde bedieningsgemak van
de bekende ronde kamerthermostaat met een zeer eenvoudig in te stellen klokprogramma.
Wanneer u wilt genieten van optimaal wooncomfort en een zeer eenvoudige bediening,
dan is de Round Clock Deluxe dé thermostaat voor u!
Kijk naar het unieke design, voel de hoge mate van comfort en beleef de vertrouwde
gebruiksvriendelijkheid…

Kijk, voel en beleef...

Round Clock Deluxe

… de zeer eenvoudige bediening
De eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vertrouwde wijze van instellen van de
temperatuur door verdraaiing van de instelring.

… het Nederlandstalige, verlichte scherm
De tijd en temperatuur zijn duidelijk zichtbaar, ook in het donker.

… het 5+2-daagse programma
Tot vier tijd-/temperatuurinstellingen naar wens instelbaar, afzonderlijk voor de
werkdagen en voor de weekenddagen.

Round Clock Deluxe

… de eenvoudige programmering
Dankzij het menugestuurde programma wordt alleen die informatie weergegeven,
die noodzakelijk is voor het invoeren van de gewenste instelling.

… de CombiContact functie
De thermostaat detecteert automatisch of hij wordt aangesloten op een 24V aan/uit-,

En… zo eenvoudig te bedienen!

of een OpenTherm® gestuurd cv-toestel.

Ervaar nu direct het eenvoudige

… de zorg voor het milieu

bedieningsgemak via de interactieve

Geen batterijen nodig. De voeding van de Round Clock Deluxe vindt plaats via het

internet demo en lees meer over de

cv-toestel.

uitmuntende mogelijkheden van de
Round Clock Deluxe.

Surf nu naar
www.kijkvoelbeleef.nl

… en nog veel meer
• Bevestiging van wijzigingen: via het scherm wordt aangegeven dat uw wijzigingen
worden opgeslagen en bewaard
• Vakantieprogramma: de temperatuur kan tot maximaal 99 dagen ingesteld worden op
de gewenste besparingwaarde

Of bel de Honeywell Infolijn:

• Volledig inpasbaar in Honeywell Hometronic systeem

020 - 56 56 392

• Geheugenchip voor het bewaren van de instellingen

Uw installateur:

Moderne techniek in
een tijdloos design

De eenvoud van comfort
Meer weten?
www.kijkvoelbeleef.nl
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392
E-mail: infolijn@honeywell.nl
Environmental & Combustion Controls
Honeywell B.V.
Postbus 12683
1100 AR Amsterdam Z.O.
www.honeywell.nl

NL3P-1326NL01 R0408
© 2008 Honeywell Nederland. Wijzigingen voorbehouden.

