
De eenvoud van perfectie.
Nieuw: verwarmen via een app!

Kamer- en klokthermostaten



Bewust stoken 
bespaart geld

Honeywell levert een breed portfolio kamer- en 
klokthermostaten. Innovatieve comfortproducten 
die uitblinken in eenvoud en efficiëntie. Zo geniet u 
van een aangenaam warm huis, terwijl u tegelijker-
tijd bespaart op energie. Want weet u dat uw 
wooncomfort het grootste potentieel biedt qua 
energiebesparing? Uit cijfers van Milieu Centraal 
blijkt dat gemiddeld 45% van de energierekening 
in Nederlandse huishoudens op gaat aan de 
verwarming. Door bewust te stoken, kunt u dus al 
snel honderden euro’s per jaar besparen.  
Zonder in te boeten op comfort! 

Drie manieren om uw wooncomfort te regelen
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Goed
Klokthermostaat

Met een Honeywell klokthermostaat in de 
woonkamer stelt u snel het gewenste 
wooncomfort in. De verwarming wordt 
overdag en ’s nachts automatisch geregeld 
volgens uw comfortwensen.

Beter
Connected thermostaat

Regel het hele huis met een Honeywell 
connected thermostaat in de woonkamer.  
Op deze manier wordt de temperatuur zowel 
overdag en ’s nachts automatisch volledig naar 
uw ritme geregeld. En wilt u een keer van het 
programma afwijken? Dan is een aanpassing 
op de instellingen snel gemaakt via de app op 
uw smartphone of tablet. Waar en wanneer u 
maar wilt. 

Best
Slimme zoneregeling

Met een zoneregeling geeft u elk vertrek een 
eigen programma. Met de juiste temperatuur, 
op het juiste moment en op de juiste plaats. 
Geheel naar uw lifestyle. Eenvoudig in- of bij 
te stellen via de app op uw smartphone of 
tablet. Zo geniet u niet alleen van maximaal 
comfort, maar gebruikt u ook zo min mogelijk 
energie. Elke kamer wordt immers alleen 
verwarmd wanneer gewenst. 
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Gemiddeld energieverbruik in  
een Nederlands huishouden

De beste bespaartips op een rijtje
1.  Wanneer u de thermostaat ‘s nachts op 15° zet, bespaart u gemiddeld  

€ 80 per jaar.

2.  U kunt nog eens € 20 extra besparen door de verwarming al een uur voor  
het slapen gaan naar 15° te verlagen. Een huis koelt niet zo snel af. 

3.  Bent u overdag langer dan twee uur van huis? Zet de thermostaat dan 
lager. De besparing hangt af van hoe vaak en hoe lang u de deur uit bent. 
Is er overdag helemaal niemand thuis? Zet de thermostaat bij het opstaan 
dan korte tijd op 17° en in de periode dat u weg bent op 15°. Zo bespaart u 
gemiddeld € 140 per jaar.

4.  Verwarm alleen de ruimtes in huis waar u bent én sluit de tussendeuren.  
Doe dus geen verwarming aan in gangen, opbergruimtes en ongebruikte 
kamers. Dit levert een gemiddelde besparing op van € 200 per jaar.

5.  Verwarm uw slaapkamer(s) niet, en gebruik als u het koud heeft een 
elektrische deken of kruik om uw bed voor te verwarmen. U bespaart zo 
gemiddeld € 70 per jaar.

6.  Zet als u thuis bent de thermostaat lager, dus bijvoorbeeld overdag als u 
bezig bent op 19° en ’s avonds op 20°. U bespaart per graad lager jaarlijks  
€ 80.

7.  Gaat u tijdens het stookseizoen langere tijd weg, bijvoorbeeld voor vakantie? 
Zet dan de thermostaat op 5 tot 10°, draai alle radiatoren open en zet alle 
tussendeuren open om bevriezing te voorkomen.

Bron: Milieu Centraal 
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evohome single zone ATP921R3100
Honeywell’s evohome is ook toepasbaar als draadloze connected klokthermostaat.  
De slimme touchscreen zoneregeling is namelijk ook voor één zone te gebruiken.  
Het zevendaagse programma met zes instelbare perioden per dag is bedienbaar op afstand 
via een app op smartphone of tablet. Een intelligente regeling met optimale start- en 
stopfunctie om nog eenvoudiger energie te besparen. Bovendien is evohome single zone te 
allen tijde uitbreidbaar tot compleet zonesysteem.

Round Connected Wireless On/Off Y87RFC2032
Met de draadloze Round Connected regelt u het comfort vanaf elke willekeurige locatie. Via 
de gratis app op uw smartphone of tablet kunt u het wooncomfort eenvoudig programmeren 
of aanpassen. Voor zeven dagen in de week tot zes perioden per dag. Wie de 
energiebesparende tips van Milieu Centraal consequent toepast kan met deze thermostaat 
275 euro per jaar besparen!  

Chronotherm Touch TH8200G1004
Met de handige touchscreen bediening van de Chronotherm Touch stelt u op eenvoudige 
wijze uw eigen comfortprogramma in. Voor zeven dagen in de week tot zes perioden per 
dag.  Het grote, verlichte display licht duidelijk op bij elke aanraking. Eenmaal ingesteld doet 
de klokthermostaat geheel zelfstandig zijn werk. Met speciale functies voor overwerk, 
vakantie of vrije dag en optimale start als ‘finishing touch’. 

Chronotherm CMT907G1003 
De Chronotherm heeft dezelfde functies als de Chronotherm Touch, maar wordt bediend via 
toetsen in plaats van schermaanraking. Door de filosofie van één functie per toets is deze net 
zo eenvoudig te bedienen en te programmeren. Met de optimale start functionaliteit van deze 
slimme klokthermostaat bent u gegarandeerd van de gewenste temperatuur op het 
ingestelde moment.

Ook verkrijgbaar in draadloze variant: Chronotherm Wireless (CMT927A1019)

Round On/Off T87G2014-E
Het ‘rondje’ van Honeywell is de meest toegepaste thermostaat in Nederland. Een beproefd 
en betrouwbaar comfortproduct, dat eenvoudig te bedienen is, compleet onderhoudsvrij is 
en altijd werkt. Zonder batterijen! Met de draairing stelt u het comfort in een handomdraai per 
halve graad nauwkeurig in. De actuele en ingestelde temperatuur worden duidelijk 
weergegeven op het verlichte scherm.  

Ook verkrijgbaar in draadloze variant: Round Wireless On/Off (Y87RF2012)

De comfortabelste 
oplossingen voor 
aan/uit regelingen

Een kamer- of klokthermostaat maakt gebruik 
van slimme regeltechniek om uw verwarming zo 
optimaal mogelijk aan te sturen. Zo bent u 
verzekerd van maximaal comfort en minimaal 
energieverbruik. Maak kennis met het uitgebreide 
portfolio aan/uit thermostaten van Honeywell. 
Betrouwbare comfortproducten die bekend  
staan om hun eenvoudige bediening en efficiënte 
werking.
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De energiezuinigste 
oplossingen voor 
modulerende regelingen
Verwarmingstoestellen en thermostaten die 
moduleren via het OpenTherm® protocol hebben 
een intelligente communicatie en zorgen voor een 
meer stabiele en comfortabele verwarmings-
regeling en een efficiënter gasverbruik. Hierdoor 
bespaart u nog meer op de energierekening.  
Ook wordt de uitstoot van CO2 verminderd, 
waardoor het milieu minder wordt belast.  
Voor een toestel dat moduleert met OpenTherm 
is een modulerende thermostaat van Honeywell 
de beste keuze.

evohome single zone Modulation ATP951M3118
Honeywell’s evohome is ook toepasbaar als draadloze connected klokthermostaat voor 
modulerende cv-ketels. Het pakket wordt standaard geleverd met de gebruiksvriendelijke full 
colour bedieningspaneel, Wi-Fi voor bediening op afstand en de OpenTherm® ketelaansturing. 
Een intelligente regeling die  u vanaf elke plek via de app op uw smartphone of tablet kunt bedienen. 
Uit te breiden tot zoneregeling met maximaal 12 zones.  

Round Connected Modulation Y87C2004
De Round Connected Modulation wordt standaard geleverd met internet gateway en is 
daardoor met smartphone of tablet te bedienen via de Total Connect Comfort-app.  Deze 
gratis app biedt meer dan het comfort- en controleaspect alleen. Door vanaf elke locatie 
de verwarming consequent lager te zetten bij afwezigheid kunt u ook nog eens honderden 
euro’s extra op energie besparen.

Chronotherm Touch Modulation TH8210M1003
De Chronotherm Touch is er ook in een versie voor modulerende cv-ketels. Dit model werkt 
zonder batterijen en haalt de benodigde voeding gewoon uit het ketelcircuit. Het duidelijk 
leesbare display licht op bij aanraking. Het zevendaagse programma is eenvoudig in te stellen 
tot zes perioden per dag. Optioneel voorzien van weersafhankelijke regeling.

Chronotherm Modulation CMT937M1003
De Chronotherm werkt net zo als de Chronotherm Touch, maar wordt bediend via toetsen 
in plaats van schermaanraking. Met de optimale start functionaliteit van deze slimme 
klokthermostaat bent u gegarandeerd van de gewenste temperatuur op het ingestelde 
moment.  Handig zijn de extra functietoetsen voor het snel instellen van vakantie, vrije dag of 
overwerk. 

Ook verkrijgbaar in draadloze variant: Chronotherm Wireless Modulation (CMT957M1011)

Round Modulation T87M2018
Deze eenvoudige kamerthermostaat voor modulerende cv-toestellen is onderhoudsvrij en 
werkt zonder batterijen. De voeding wordt gewoon uit het ketelcircuit gehaald. Met de 
draairing stelt u het comfort per halve graad nauwkeurig in. Fijn is dat elke nieuwe Round 
Modulation op de grondplaat van de voorgaande versie past. En dat betekent geen 
beschadigingen aan de muur bij vervanging!

Ook verkrijgbaar in draadloze variant: Round Wireless Modulation (Y87RF2008)

Round Modulation Plus T87C2055
De Round Modulation Plus is gelijk aan de Round Modulation, maar kan op elk moment 
worden uitgebreid met de internet gateway voor bediening via smartphone of tablet. Net als 
de Round Modulation kent deze thermostaat een Optimaal Comfort stand, die er voor zorg 
draagt dat er een hogere watertemperatuur door de leidingen stroomt bij een klein verschil 
tussen gewenste en actuele temperatuur. Ideaal voor verwarmingsystemen  
met oude radiatoren. 
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Eenvoudig de  
verwarming regelen  
via telefoon of tablet

Vandaag de dag kunnen we onze smartphone of 
tablet niet meer wegdenken uit ons bestaan.  
Een mobiel apparaat waarmee we onze mail 
bekijken, social media checken, buienradar 
bekijken of even iets opzoeken op internet. 
Waarom zouden we deze handige apparatuur  
dan ook niet gebruiken voor het aansturen van  
de verwarming? Met het Connected portfolio van 
Honeywell regelt u het comfort gewoon via een 
gratis app. Vanaf het werk, vanuit de auto of op 
de bank. Deze producten zijn ook te koppelen 
met IF This Then That (IFTTT). Een slimme 
service die het leven online een stuk makkelijker 
maakt via de handige app of website. 

evohome slimme zoneregeling ATC928G3000
De innovatieve evohome connected klokthermostaat kan uitgebreid worden  
tot compleet zoneregelsysteem. Door aan elke ruimte in huis een eigen programma 
toe te kennen, geniet u van nóg meer comfort en controle en bespaart u nóg  
meer op energie.

• Vanaf elke willekeurige plek in te stellen

• Gratis app voor iOS en Android 

• Full colour bedieningsinterface met verwisselbare front covers

• De draadloze regeling kan worden uitgebreid tot 12 zones

• Geschikt voor elk verwarmingsysteem  

Round Connected Wireless On/Off Y87RFC2032
Met smartphone of tablet te bedienen aan/uit thermostaat

• Vanaf elke willekeurige plek in te stellen

• Gratis app voor iOS en Android

• Duidelijk en verlicht uitleesvenster

• Werkt op 2 AA batterijen

• Bij spanningsuitval blijft de instelling gehandhaafd

• Draadloos, dus geen hak- of breekwerk!

Round Connected Modulation Y87C2004
Met smartphone of tablet te bedienen OpenTherm® thermostaat

• Vanaf elke willekeurige plek in te stellen

• Gratis app voor iOS en Android

• Duidelijk en verlicht uitleesvenster

• Geen batterijen nodig

• Past op de bestaande grondplaat

• Optimaal Comfort stand

Total Connect Comfort-app
• Voor zowel Round Connected thermostaten als evohome

• Gebruiksvriendelijke, gratis app 

• Beschikbaar voor iOS en Android

• Geen verdere abonnementskosten

• Nederlandstalige schermteksten 

www.getconnected.honeywell.com

HCE80 vloerverwarmingregeling
• Intelligente, draadloze zone-/vloerverwarmingsregelaar

• Geschikt voor zowel verwarmen als koelen 

• Tot acht onafhankelijk instelbare temperatuurzones

• Te combineren met evohome voor een compleet individuele ruimteregeling 

HCE20 vloerverwarmingregeling
• Economische vloerverwarmingsregelaar

• Geschikt voor zowel verwarmen als koelen 

• Tot zes onafhankelijk instelbare temperatuurzones

• Te combineren met OpenTherm modulerende kamer- of klokthermostaat voor flexibel en 
energiezuinig systeem

www.getconnected.honeywell.com
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Get Connected!

Alles over regelen  
via een app

Kijk, voel, beleef

Consumentensite 
vol informatie

Online ondersteuning

Honeywell hit op 
Youtube

Vind de juiste thermostaat bij de 
juiste cv-ketel.

De Aansluittabel-app

Honeywell online 
24/7 bereikbaar
Via internet is Honeywell altijd dichtbij en altijd bereikbaar. Zeven dagen in 
de week, 24 uur per dag. Een comfortabele manier om u goed te  
oriënteren. Op onderstaande websites vindt u namelijk alle informatie die u 
nodig heeft om een weloverwogen keuze te maken. 

Altijd op de hoogte: twitter.com/hon_home_nl

Speciaal voor het nieuwe connected 
portfolio van Honeywell lanceerden wij de 
website getconnected.honeywell.com. Een 
online productpresentatie, die u uitgebreid 
laat zien hoe u de eerste stap kunt zetten 
richting uw eigen connected home! 

Kijkvoelbeleef.nl is een waardevolle 
website voor iedereen die binnenkort een 
nieuw comfortproduct aan wil schaffen. 
Van thermostaat tot zoneregeling. Een 
site gericht op gebruikers waarop alle 
producten helder en overzichtelijk op een 
rijtje worden gezet. 

Op ons eigen Youtube kanaal staan vele 
instructievideo’s die antwoord geven op 
veel gestelde vragen. Van het instellen van 
programma’s tot en met het vervangen van 
de batterijen. Zo kunt u 24/7 genieten van 
onze online ondersteuning.

De Honeywell-aansluittabel maakt het 
vinden en aansluiten van een thermostaat 
op een cv-ketel zeer eenvoudig.

getconnected.honeywell.com www.kijkvoelbeleef.nl www.youtube.com/user/
honeywellverwarming

www.aansluittabel.nl



Meer weten? 
www.kijkvoelbeleef.nl 
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392 
E-mail: infolijn@honeywell.com

Environmental & Combustion Controls
Honeywell B.V.
Postbus 12683
1100 AR  Amsterdam Z.O.
www.honeywell.nl NL3P-1583NL01_R00915

Comfort
Uw wooncomfort hoeft zich niet te beperken tot alleen de woonkamer. Voor elke ruimte in huis biedt 
Honeywell de meest geschikte regeling. Zo bent u altijd verzekerd van een aangenaam verwarmde 
woning. Op de juiste tijd en op het juiste moment.

Controle
Met het Connected portfolio van Honeywell regelt u de verwarming vanaf nu snel en simpel via uw 
smartphone of tablet. Gewoon via de gebruiksvriendelijke gratis Total Connect Comfort-app. Waar en 
wanneer u maar wilt. De ultieme beleving qua controle! 

Energie
Door bewust te zijn van uw stookgedrag en de thermostaat optimaal in te stellen, kunt u per jaar 
honderden euro’s op energie besparen. Zonder in te boeten op comfort! Bijvoorbeeld door alleen die 
ruimtes te verwarmen die daadwerkelijk in gebruik zijn. 

kijkvoelbeleef.nl

Honeywell garandeert u de ultieme beleving 
op het gebied van


