
Vykurujte inteligentne
Zónová regulácia 
vykurovania



Vykurovanie domu 
pod palcom
Ak máte viacizbový byt alebo rodinný dom 
s teplovodným vykurovaním, najúspornejším 
a najkomfortnejším riešením na efektívne vykurovanie 
je vytvorenie zónovej regulácie s časovým programom. 
So zónovou reguláciou si môžete vytvoriť zóny podla-
hového vykurovania a ovládať radiátory tak, ako uznáte 
za vhodné. Prehľad o stave vykurovania máte navyše 
vždy poruke vo vašom mobile.

Ovládajte vykurovací systém cez smartfón alebo 
cez tablet samostatne v každej izbe a ušetrite 
peniaze za energie.

Nastavte si v každej miestnosti takú 
teplotu, aká vám vyhovuje a vyriešte 
tak problém s prekurovaním alebo 
nedokurovaním u vás doma.

Rozhodnite sa pre pohodlie. Teplotu doma 
si môžete upraviť kedykoľvek a dokonca aj 
na diaľku cez mobil. 

VIAC ZÓN
 
Ovládajte termostatom až 12 rozličných 
zón vo vašom dome.

VYKUROVACÍ REŽIM
 
Sledujte a upravujte časový program 
vykurovania pre každú zónu individuálne
a na diaľku.

CIEĽOVÁ TEPLOTA
 
Nastavte cieľovú teplotu, ktorá bude 
udržovaná po nastavenú dobu alebo 
trvalo.

RÝCHLE AKCIE
 
Až 5 prednastavených rýchlych akcií 
umožňuje prepnutie do režimov ako 
“neprítomnosť” alebo “úsporný režim”.

POČASIE
 
Informujte sa o aktuálnom počasí 
a predpovedi na 5 dní dopredu pre každú
z vašich lokalít.

Ovládajte vykurovací systém cez smartfón alebo 



Iná izba + iná teplota 
= spoločná úspora

Rozdeľte váš domov na zóny, napríklad: obývačka, 
kúpeľňa, detská izba a vytvorte si časový program 
podľa vášho životného rytmu.
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V danej miestnosti si v danom čase nastavíte takú 
teplotu, akú si želáte.
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V rámci systému možno voľne 
kombinovať zóny vybavené 
podlahovým, stenovým alebo 
radiátorovým kúrením.



Vytvorte si časový 
program, ktorý 
sa prispôsobí vášmu 
životnému štýlu

Stiahnite si aplikáciu 
do mobilu

Kotol či tepelné čerpadlo vo vašej 
domácnosti môžete cez mobil nielen 
vypnúť a zapnúť, ale aj vytvoriť časový 
režim zónovej regulácie.

Zónu môže tvoriť jedna alebo aj viac izieb, 
alebo hoci aj celé podlažie podľa vašich 
potrieb a vlastností nehnuteľnosti.

Pre vytvorené zóny môžete zriadiť časový 
program na každý deň v týždni.

Stanovte si, aká má byť teplota v určitom 
čase a v ktorej zóne.
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Vaše vykurovanie viete ovládať pomocou aplikácie 
Total Connect Comfort od Honeyell, ktorá vám 
umožní regulovať kúrenie naozaj z ktoréhokoľvek 
miesta na zemi. Vyskúšajte si ju zadarmo, stiahnite 
si appku a ťuknite na DEMO.
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