Chronotherm Touch
Zo eenvoudig kan comfort zijn

De finishing touch voor uw
wooncomfort
Slimme techniek in een strakke vormgeving

Eenvoudig qua design
Honeywell Home heeft al meer dan honderd jaar ervaring
in het ontwikkelen van kamerthermostaten. Het bedrijf staat
nog steeds voor efficiënte, energiebesparende comfort
producten die ervoor zorgen dat u altijd opstaat of thuiskomt
in een aangenaam verwarmd huis. Keer op keer scoort de
Chronotherm Touch van Honeywell Home in uitvoerige
gebruikerstests hoog met zeer positieve resultaten op het

Een modern design, eenvoudige bediening en energiezuinige werking. Met de Chronotherm
Touch gaan deze drie wensen in één keer in vervulling. Dankzij de economische en efficiënte
verwarmingsregeling wordt energie besparen eenvoudiger dan ooit. Net zo eenvoudig als de
bediening van deze intelligente klokthermostaat. Met de Nederlandse tekst op het duidelijk
afleesbare scherm stelt u snel en eenvoudig uw persoonlijke zevendaagse weekprogramma in.
En dat alles in een mooi design dat thuis is in ieder interieur.

gebied van comfort, gebruiksgemak en energieverbruik.

Waarom kiezen voor de Chronotherm Touch?
• Modern design

Chronotherm Touch

• Overzichtelijk Nederlandstalig scherm

eenvoudig bedienen, eenvoudig besparen

• Zeer eenvoudige bediening
• Snelle installatie

Maximaal comfort met minimaal energieverbruik

Efficiënt en energiezuinig

De Chronotherm Touch vormt gegarandeerd een goed

Weet u dat uw energierekening voor zo’n 55% bestaat uit

werkende match met elk type cv-toestel. Zowel de ‘aan/uit’

kosten voor het verwarmen van de woning? Uw wooncomfort

als de ‘modulerende’ versie beschikt over zelflerende en

biedt dus een bijzonder groot besparingspotentieel. Dankzij

optimaliserende software voor een efficiënte en energie

de economische en efficiënte verwarmingsregeling van de

zuinige verwarmingsregeling. De modulerende versie is

Chronotherm Touch gebruikt u continu minder energie

bovendien te gebruiken als volledige weersafhankelijke

voor de verwarming. Zeven dagen in de week, 24 uur per

regeling en geschikt voor de vloerverwarmingregeling van

dag. Besparen was nog nooit zo comfortabel!

• Zelflerend en optimaliserend
• Energiebesparende functies

Honeywell Home. En dat alles zonder batterijen!
Eenvoudig qua comfort
Tijdloos design

De Chronotherm Touch is geheel instelbaar volgens uw

De Chronotherm Touch onderscheidt zich verder door

persoonlijke leefstijl. Met het 7-daagse weekprogramma is

een tijdloze, minimalistische vormgeving. Zowel de aan/uit-

uw comfort altijd optimaal op uw ritme afgestemd. Elke dag

als de modulerende versie passen in elk interieur.

van de week is tot 6 perioden naar wens instelbaar. Handig

De Chronotherm Touch heeft zich mede daardoor ontpopt

is de overwerk-timer en de mogelijkheid om een vrije dag,

tot een van de populairste klokthermostaten van Honeywell

vakantie of wisseldienst te programmeren. En dat kan bij de

Home. Naast het design waarderen veel mensen de

aan/uit-versie gewoon vanuit de luie stoel, want u kunt de

compacte afmeting waardoor de Chronotherm Touch

Chronotherm Touch eenvoudig van de grondplaat klikken

onopvallend aanwezig is en goed in de hand ligt.

en in de hand instellen.
Eenvoudig qua gebruik

Meer voordelen

De gebruiksvriendelijke touchscreenbediening van de

• 	Mogelijkheid tot het instellen van een vrije dag,

Chronotherm Touch maakt het instellen van de verwarming

Gemiddeld
energieverbruik
in een Nederlands
huishouden

vakantieperiode of wisseldienst

heel eenvoudig. Bij iedere toetsindruk wordt het

• 	Eenvoudig in te stellen overwerk-timer

overzichtelijke scherm blauw verlicht voor een extra

• 	Zelflerende en optimaliserende software voor een

duidelijke weergave. Daarbij krijgt u met de Nederlandse
tekstregel op het scherm direct een terugkoppeling van de
door u gemaakte keuzes.

zuinige regeling
• 	Scherm-schoonmaakmogelijkheid zonder per ongeluk
instellingen te wijzigen
• 	Afneembaar voor eenvoudig programmeren in uw stoel

Extra’s bij de OpenTherm®-variant
• 	Optioneel: buiten- en of binnentemperatuurvoeler
• 	Te gebruiken als volledige weersafhankelijke regeling
• 	Geschikt voor HCE20-vloerverwarmingsregeling van
Honeywell Home

Kijk, voel en beleef...
De eenvoudige programmering
Dankzij het Nederlandstalige stapvoorstapmenu programmeert u de
Chronotherm Touch snel en volledig naar uw wensen.
De zeer eenvoudige bediening
We gaan bij Honeywell Home altijd uit van één functie per toets, zodat u
eenvoudig al uw comfortwensen kunt instellen én wijzigen via het
overzichtelijke touchscreen.
Het grote, helder verlichte scherm

Chronotherm Touch

Bij elke tik op het touchscreen licht het grote scherm blauw op. Zo zijn tijd,

• Geschikt voor elke 24V aan/

temperatuur en ingestelde waarden altijd duidelijk zichtbaar, óók in het donker.

uit cvketel
• Voeding door 2 AAbatterijen

De zelflerende, optimaliserende aanwarming
De Chronotherm Touch is zeer energieefficiënt. Hij bepaalt zelf het exacte
moment waarop de ketel moet aanslaan om op het ingestelde tijdstip de
gewenste temperatuur te bereiken, zodat u altijd comfortabel opstaat of
thuiskomt. In de nacht wordt de temperatuur automatisch verlaagd.
Het 7-daagse comfortprogramma
Voor elke dag van de week kunt u afzonderlijke tijd en temperatuurinstellingen
invoeren. Tot maar liefst zes perioden per dag!
De automatische zomer- en wintertijdaanpassing
Ook hier hebt u geen omkijken meer naar: op het juiste moment wordt de klok

Chronotherm Touch Modulation

automatisch één uur voor of achteruit gezet.

• Geschikt voor alle
OpenTherm®toestellen
• Voeding vanuit OpenTherm®

Vraag uw installateur om advies over de Chronotherm Touch:
de energiezuinige klokthermostaat van Honeywell Home.

Meer informatie:
kijkvoelbeleef.nl
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ketel: geen batterijen nodig

