
SERVIS A VÝKON  |

Honeywell evohome - zónová regulácia
Vykurovanie so vzdialeným prístupom

WWW.GIENGER.SK

Znižujte svoje 
faktúry za 
vykurovanie! 

Začnite 
rozumne 
ovládať vaše 
vykurovanie!

evohome prináša
komfort i úsporu... Majte pod kontrolou 

spotrebu energie !

evohome je ideálnym riešením zónovej regulácie…
• Riadi až 12 miestností, 7-denný program
• So vzdialeným prístupom prostredníctvom mobilnej aplikácie
• Bezdrôtový systém jednoducho vytvorí zóny 
• Prispôsobí sa každému typu vykurovania
• WIFI jednotka s dotykovým displejom
• Intuitívna komunikácia v slovenskom jazyku 
• Obsahuje záložné dobíjacie batérie

+ 5 % energetickej 
účinnosti vykurovacieho 

systému

Informačný portál v slovenskom jazyku: getconnected.honeywell.sk

Sada Evohome /termostat pre jednu zónu/
HONATP921R3052 
Sada obsahuje bezrôtový zónový regulátor Evohome so zabudovaným WiFi modulom, stojan na stôl 
s napájaním a reléovú jednotku BDR91 pre ovládanie zdroja tepla.
DPC: 282,00 €   |   Akciová cena: 199,90 €      (platí do 31.12.2016)
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Platí len pre registrovaných partnerov GC SKUPINY. Ceny sú uvedené bez DPH. Obrázky sú ilustračné.

HONHR92EE
Bezdôtová elektronická hlavica pre reguláciu vykurovacieho telesa, veľký 
podsvietený displej, možnosť manuálnej zmeny nastavenej teploty, 
funkcia otvorené okno, adaptéry Honeywell, Danfoss RA, Herz súčasťou 
balenia, vrátane batérií. 
DPC: 69,00 €

HONHCE80R
Bezrôtový zónový regulátor podlahového vykurovania pre riadenie 5 zón, 
ovládanie obehového čerpadla, bez antény, napájanie 230 V, umiestňuje 
sa v blízkosti rozdeľovača a riadi termopohony na jednotlivých okruhoch.  
DPC: 210,00 €

HONHRA80
Aktívna anténa pre regulátor podlahového vykurovania HCE80R.
DPC: 39,00 €

HONT87RF2025
Bezdrôtový izbový termostat Round, ktorý slúži ako snímač teploty pre 
jednotlivé zóny. Podsvietený displej, možnosť manuálnej zmeny nastavenej 
teploty, vrátane batérií.
DPC: 59,00 €

HONMT4-230-NC
Termopohon slúži na otváranie/zatváranie jednotlivých okruhov 
podlahového vykurovania. Pripojenie M30x1,5, bez prúdu zavretý, 
napájanie 230 V, spotreba 2 W. 
DPC: 23,50 €

HONATF600
Súprava na stenu umožňuje umiestnenie regulátora Evohome na stenu, 
napájanie 230 V.
DPC: 49,00 €

HONBDR91A1000
Reléový modul slúži na spínanie kotla alebo pohonu zónového ventilu 
a zabezpečuje bezdrôt. prepojenie medzi týmito zariadeniami a zónovým 
regulátorom. Reléová jednotka vyžaduje napájanie prívod elektriny 230 V. 
DPC: 51,00 €

Možná kombinácia s radiátorovým vykurovaním pomocou elektronickej hlavice HR92EE

Možná kombinácia s podlahovým vykurovaním pomocou regulátoru podlahového kúrenia HCE80R

Príslušenstvo


