Chronotherm klokthermostaten

Comfort in elke woning
Al sinds de uitvinding van de
klokthermostaat in 1908 helpt Honeywell
bewoners met het besparen van energie.
Om meer te weten over de Honeywell
klokthermostaten achtergrond inclusief de
nieuwe CM900 bezoek www.honeywell.be.
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De Chronotherm klokthermostaat serie

Wat maakt hem zo bijzonder?
Zeer groot verlicht display

zomer en winter. Op het juiste moment

kranen is dit probleem voor goed

Raak een toets aan en het display licht op

van het jaar past hij zich automatisch

verleden tijd, vermits de radiator-

om een perfecte leesbaarheid onder alle

aan aan het winter- of zomeruur.

thermostaten ervoor zorgen dat gans de

omstandigheden te garanderen.

woning aangenaam verwarmd blijft, zelfs

Grote en duidelijke aanduidingen geven

Optimalisatiefunctie

een ongekend gebruiksgemak.

Laat uw verwarming niet te lang op

wanneer de open haard brandt.

voorhand opstarten. Met de handige opti-

Uitgebreid parametermenu

Interactief display in de taal van de
gebruiker

malisatiefunctie rekent de Chronotherm

De Honeywell Chronotherm kan aan-

zelf uit wanneer hij moet opstarten om

gepast worden aan elke installatie, gas of

De eerste thermostaat die zichzelf uitlegt.

op het ingestelde uur het lekker warm te

mazout, radiatoren of warme lucht;

Elke functie wordt op het display kort

hebben in de woning.

dankzij het uitgebreide parametermenu

omschreven zodat de programmatie en
bediening in alle eenvoud kan gebeuren.

past hij zich aan aan alle omstandig-

Functie thermostatische kranen

heden.

(alleen bij CM907-TRV)

Automatische omschakeling van
winter- naar zomertijd

Inclusief batterijen

Warm bij de haard, koud elders?
Met de slimme toets thermostatische

De Chronotherm is steeds bij de tijd,
toetsen voor
tijdwijzigingen

temperatuur
insteltoetsen

display

dagkiestoets

infotoets

dagcopieertoets
keuzeschakelaar

extra functie

Honeywell Digitale klokthermostaten
De Chronotherm serie CM900 is de nieuwe generatie digitale klokthermostaten
van Honeywell. Honeywell staat garant voor kwaliteit, eenvoud van installatie,
programmering en gebruiksgemak. Hun functionaliteiten en prestaties zijn zo innovatief

programmatietoetsen voor temperatuur en tijd

OK toets

dat « comfort » op vlak van temperatuursregeling een totaal nieuw begrip krijgt.
CM937, CM927RF en CM957RF)

Met vakantie! Tijdens de ingestelde

Met keuzeschakelaar voor logische
bediening

Een dag thuis tijdens de werkweek.

vakantieperiode wordt de woning op een

Eén toets, één functie: bediening in alle

Het zondagprogramma wordt automa-

energiebesparend temperatuursniveau

eenvoud dankzij de handige keuze-

tisch gecopieerd naar een vrije dag.

verwarmd. Bij terugkeer uit vakantie

schakelaar.

Vrije dag toets (alleen bij CM907,

Week of dagprogramma

Vakantietoets

wacht u een aangenaam verwarmde
Er zijn twee programma modellen beschikbaar die elk aan bepaalde verwachtingen

Partytoets (alleen bij CM907,

voldoen. De CM901 of CM921RF kan op dagniveau geprogrammeerd worden, terwijl

CM907-TRV, CM937, CM927RF en

de CM907, CM907TRV, CM937, CM927RF of CM957RF een weekprogramma biedt

CM957RF)

waarmee de verwarmingsinstallatie precies geregeld kan worden volgens uw levenswijze.

woning.

Off stand
De keuzeschakelaar kan eenvoudig in de
off-stand worden geplaatst. De verwar-

Bezoek dat langer blijft dan voorzien.

Makkelijke OK-toets voor een
eenvoudige programmatie

De comforttemperatuur kan worden

De OK-toets bevestigt de acties begeleid

de antivriesbeveiliging (5°C) vb. zomer-

verlengd voor het gevraagde aantal uren.

door een korte boodschap op het scherm.

periode.

ming is uitgeschakeld met behoud van

Dagprogramma

Honeywell draadloze
thermostaten (RF)

CM901
De Chronotherm CM901 met één dage-

Geen hak- en breekwerk voor de instal-

lijks programma met 6 verschillende

latie. Door de draadloze communicatie

temperatuurniveau’s, identiek voor elke

tussen thermostaat en cv-toestel hoeven

dag van de week.

geen leidingen getrokken te worden en
kunt u de thermostaat plaatsen waar u dat

CM702

het beste uitkomt. Zowel aan de muur als

De Chronotherm CM702 met twee ver-

op een handige standaard.

schillende dagprogramma’s wat bijzonder

Een kleine ontvangstmodule, geplaatst

handig is, bvb voor het instellen van een «

bij de verwarmingsketel, pomp of het

werkdag » en een « weekend » program-

zoneventiel gevoed op 230V 50 Hz, ont-

ma, of een « ploegarbeid » programma.

vangt de RF signalen van de Chronotherm
en regelt op zijn beurt de verwarmingsketel, pomp of zoneventiel.
Er zijn 2 versies beschikbaar: met
dagprogramma (CM921RF) of met
week-programma (CM927RF).

Voor elk type woning een Chronotherm
1 dags programma

7 daags programma

7 daags programma

voor aan/uit gestuurde cv-toestellen

voor aan/uit gestuurde cv-toestellen

voor alle OpenTherm® modulerende cv-toestellen

CM901

CM921RF

CM907

CM907-TRV

CM927RF

CM937

CM957RF

De Chronotherm is de zelfdenken-

De juiste temperatuur op de

De Chronotherm is de zelfdenkende,

Warm in de woonkamer, maar koud

De juiste temperatuur op de juiste

De Chronotherm Modulation is

De Chronotherm Modulation

de, 2-draads klokthermostaat die

juiste plaats. Dat kan met de

2-draads klokthermostaat

elders door bvb het gebruik van een

plaats. Dat kan met de Chronotherm

speciaal ontworpen voor modu-

Wireless die de voordelen van

geschikt is voor elk cv-toestel.

Chronotherm Wireless. Omdat

die geschikt is voor elk cv-toestel.

open haard? Met de toets

Wireless. Omdat deze Chronotherm

lerende cv-toestellen. Via het

modulerend regelen volgens het

Deze thermostaat is batterijgevoed.

deze Chronotherm draadloos

Deze thermostaat is batterijgevoed.

thermostatische kranen kan u ervoor

draadloos communiceert met uw

OpenTherm®-protocol informeert hij

OpenTherm®-protocol combineert

U kunt zes periodes per dag vrij

communiceert met uw cv-toestel,

U kunt zes periodes per dag vrij

zorgen dat gans de woning

cv-toestel, kunt u hem op de plek in

uw ketel over de warmtebehoefte

met de flexibiliteit van een draad-

programmeren. En hij beschikt over

kunt u hem op de plek in huis

programmeren. En hij beschikt over

aangenaam verwarmd blijft, dankzij

huis plaatsen waar u de temperatuur

van uw woning. Op basis daarvan

loze aansluiting.

een unieke vakantiefunctie.

plaatsen waar u de temperatuur

een unieke vakantie-, vrij dag- en

de radiatorthermostaten. Tevens

optimaal geregeld wilt hebben. En

wordt het vermogen van de ketel

optimaal geregeld wilt hebben.

timerfunctie.

bevat hij een unieke vakantie- en

of dit nu aan de muur is of op tafel;

aangepast. Zo combineert u een

timerfunctie.

dankzij de handige, meegeleverde

optimale warmte-toevoer met een

standaard bent u hierin volledig vrij!

zo laag mogelijk energieverbruik.

En of dit nu aan de muur is of op
tafel; dankzij de handige, meegeleverde standaard bent u hierin

Bovendien kan bij gebruik van

volledig vrij!

een buitentemperatuurvoeler de
weersafhankelijke regeling worden
geactiveerd voor een optimaal
comfort in de gehele woning.

Functie en mogelijkheden CHRONOTHERM KLOKTHERMOSTATEN
Functie

Beschrijving

CM901

CM702

CM907

CM907
TRV

CM937

CM921
RF

CM927
RF

CM957
RF

CM31

CM37

Regeling

Aan/uit of OpenTherm® communicatie

aan/uit

aan/uit

aan/uit

aan/uit

OpenTherm®

aan/uit

aan/uit

OpenTherm®

aan/uit

aan/uit

Dagprogramma
Weekprogramma
Automatisch/Manueel
programma
Timerfunctie

6 temperatuurschakelingen per dag
programma voor elke dag van de week
Automatisch volgens programma of
manueel
De temperatuur wordt tijdelijk
aangehouden van 1 tot 23 uur
Kopieert het zondagsprogramma
Verwarmt de woning op besparingsniveau tijdens de programmeerde
afwezigheidsperiode
+5°C (kan aangepast worden met
« installateurs-modus »)
Verschijnt op display bij indrukken van
de i toets
Automatische overschakeling winter/zomertijd
Mits aansluiting buitenvoeler
Mits aansluiting ruimtevoeler
Mits aansluiting telefoon interface
Zorgt dat de volledig woning geregeld
word met de radiatorthermostaten
2 alkaline batterijen type AA LR6
(meegeleverd)
Breedte x hoogte x diepte
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Vrije dag-toets
Vakantietoets

Overige Honeywell thermostaten

Vorstbeveiliging
Ingestelde temperatuur

DT90

DT92

T87M

digitale kamerthermostaat

draadloze digitale kamerthermostaat

digitale kamerthermostaat

Automatische
Tijdaanpassing
Buitentemperatuur
Regeling vanop afstand
Telefoon Interface
TRV toets
Voeding

De DT90 is een eenvoudige en precieze

De DT92 combineert de eenvoudige

De Round Modulation is een eenvou-

digitale thermostaat. De nauwkeurige

bediening en precieze regeling van een

dige en precieze digitale thermostaat

temperatuurregeling verzekert een hoog

digitale thermostaat met de flexibiliteit van

voor modulerende cv-toestellen met

comfortniveau.

een draadloze aansluiting.

OpenTherm®-protocol.

Twee druktoetsen volstaan om het

Twee druktoetsen volstaan om het

instelpunt te verhogen of te verlagen.

instelpunt te verhogen of te verlagen.

Met handige OFF-toets.

Met handige OFF-toets en timerfunctie.

Afmetingen
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133 x 89 x 26 mm

136 x 92 x 31,5

(1) = 2 dagprogramma’s

TOEBEHOREN

CM31 / CM37

MT200

analoge klokthermostaat

kamerthermostaat

CT241-04/U

F42010972-001

F42010971-001

telefooninterface

externe ruimtevoeler

buitentemperatuurvoeler

Telefoonmodule voor vaste telefoonlijn

Externe binnentemperatuurvoeler voor

Voor de aflezing van de buitentemperatuur op de klokthermostaat.

De Chronotherm reeks omvat eveneens

De MT200 is een eenvoudige mechani-

voor de bediening van de thermostaat

het meten en regelen van de temperatuur

twee modellen met analoge klok, geken-

sche ruimtethermostaat regelbaar tussen

vanop afstand.

in een andere ruimte dan waar de

merkt door hun gebruiksvriendelijkheid en

10 en 30°C.

Deze telefooninterface bevat 4 uitgangen

thermostaat zich bevindt.

elegant design. Zowel de CM31 (dagpro-

voor het schakelen van oa. de thermo-

gramma) als de CM37 (weekprogramma)

staat, verlichting, etc.

bieden twee regelbare temperatuurniveaus, nl. Comfort en Besparing, met
de mogelijkheid van verschillende schakelingen per dag. De installatie is zeer
eenvoudig door de 2-draadsaansluiting.

