
Termostate programabile 
Seria T4
Control fără efort al temperaturii



O singură soluție pentru  
orice aplicație
Seria T4 este disponibilă în două modele pentru a acoperi  
toate aplicațiile.

T4
Versiune standard cu fir ideală pentru 

montarea în locul unui termostat existent

T4R
Versiune wireless cu control opțional OpenTherm 

prin intermediul receptorului, care facilitează 
trecerea de la un receptor wireless existent

Placa posterioară 
a receptorului

Receptor
Modelul wireless este furnizat cu un receptor nou, reconceput cu 
un conductor-bară care se ridică pentru a simplifica procesul de 
instalare.

Controlul simplu al temperaturii
Seria T4 funcționează cu interacțiune minimă din partea 
utilizatorului, datorită mai multor caracteristici cheie.

Afișaj digital clar și simplu de utilizat cu pictograme ușor 
identificabile și butoane de acces usor către meniurile de 
configurare

Programare pe 7 zile, 5/2 zile sau pentru o singură zi, 
cu o gamă de opțiuni cu 4 sau 6 setări de temperatură 
independente, care permite clienților să își configureze un 
program potrivit nevoilor lor

Funcție de suprascriere a valorii temperaturii setate care 
permite clienților să facă rapid modificări ocazionale

Setarea temperaturii în modul Away (Plecat) cu flexibilitatea 
de a modifica numărul de zile

Trecerea automată la ora de vară sau de iarnă pentru un 
control eficient pe parcursul întregului an

Modul Standby cu protecție reglabilă la îngheț pentru pentru 
un plus de liniște (este disponibil un senzor exterior opțional)

Funcționare încălzire/răcire

Clasa ErP

Clasa ErP

Satisfac nevoia de simplitate
Milioane de oameni folosesc încă termostate 
învechite, complicate și ineficiente din punct de 
vedere energetic pentru a-și controla cazanele și 
sistemele de încălzire. 

Concepută pentru imobile rezidențiale și comerciale 
mici, Seria T4 de termostate programabile simplifică 
programarea temperaturii, oferind nivelul de utilizare 
și control automat pe care clienții dvs. îl așteaptă 
acum de la tehnologia actuală. 

Beneficiind de accesorii și cablaje standardizate, 
Seria T4 simplifică și procesul de instalare.

Trei niveluri de inteligență
Seria T4 răspunde cerinței pentru un reglaj simplu, optimizat al 
sistemelor de încălzire, cu trei niveluri de control inteligent.

Interfața intuitivă a ecranului asigură reglarea facilă și 
optimă a căldurii

Controlul automat al modulației îmbunătățește eficiența 
energetică

Caracteristicile de optimizare învață modul în care este 
încălzită camera, necesitând o interacțiune minimă din 
partea utilizatorului



Un singur termostat pentru 
orice instalație
Seria T4 folosește accesorii și conexiuni standard, oferind 

instalatorilor o opțiune ușoară, accesibilă atunci când vine vorba 

de înlocuirea unui termostat vechi.

• Compatibil cu dispozitive on/of 24–230V, precum cazanele pe 

gaz, pompele de circulație și vanele de zonă

• Ideal pentru controlul cazanelor combi (încălzire + acm) cu 

conexiuni cu două fire, cu contact liber de potențial

• Placa universală de perete cu un traseu de cablu facil către 

conexiuni și carcasa cu clips aplicabilă pe placa simplifică 

instalarea și îmbunătățește rentabilitatea

• După montaj, termostatele din Seria T4 sunt gata de utilizare, 

necesită efort minim pentru explicarea funcțiilor către client

Afl ați mai multe:
homecomfort.resideo.com/ro

Ademco Supply SRL
Bd. Dimitrie Pompeiu 4-6

Cladirea GlobalWorth Campus A

Sector 2, Bucuresti, Romania

consumersupportro@honeywellhome.com

homecomfort.resideo.com/ro



Inteligent, simplu și eficient
Simplifică programarea temperaturii cu ajutorul meniului intuitiv.

Sporește eficiența energetică prin intermediul programării automate.

Simplifică procesul de instalare.

Funcționează cu orice sistem și orice cazan.

Coeficienți de eficiența energetică
Coeficienții de eficiența energetică prezentați în broșură vor oferi 

instalatorilor și clienților finali informațiile necesare atât pentru 

a finaliza eticheta energetică ErP, cât și pentru a evalua beneficiile 

asupra sistemului general de încălzire din incintă.

Clasa ErP

Clasa ErP
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