
За всяка отоплителна 
система един „Round“ 
който се вписва.

Познато действие. Обновени функции. По-изискан дизайн.  
Най-логичният избор.



Лесното 
управление?  

То си остана 

Познато
Honeywell Round е понятие. 
Изпитан и надежден термостат, 
който още от 40те години регулира 
жилищния комфорт в милиони 
домакинства. Лесното управление, 
точната регулираща техника  
и приятният дизайн са основата 
на успеха на този „златен” стаен 
термостат.

Обновен
Най-използваният термостат винаги 
е бил в крак с времето. Така от 
2011 г. бяха въведени изцяло нови 
модели Round термостати. Успешна 
серия с няколко модела. От On/
Off и Modulation до Wireless. Те са 
оборудвани с дигитален дисплей  
и перфектна регулираща техника,  
но с познатия дизайн.

По-прецизен
При обновения Round всички 
качества са запазени. Портфолиото 
се състои от иновационни 
термостати, които са още  
по-подходящи за новата генерация 
съоръжения на централното 
отопление и термопомпи. За всяко 
отопление- Roun, който е подходящ. 
Най-използваните модели пасват 
към съществуващите основи, така 
че при смяна основата може да си 
остане. Освен това обновеният  
и по-прецизен Round сега може 
да бъде управляван от смартфон 
и таблет чрез приложението Total 
Connect Comfort-app.
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Управление със  
смартфон и таблет*

Пасва на инсталирани  
вече основи*

Проста експлоатация

Round On/Off
T87G2014

Round Modulation
T87M2018

Round Modulation 
Plus

T87C2055

Round Heat/Cool  
Modulation  

T87HC2011

Round Wireless  
Modulation  

Y87RF2008

Round Wireless
T87RF2025

Round Connected 
Modulation  

Y87C2004

Round Connected  
Wireless On/Off 

Y87RFC2116

Round Wireless  
On/Off  

Y87RF2024

Round – подходящ за всяко  
отопление 

Просто най-добрите!

Осветен екран*

Не са необходими*

Голям дисплей 3X

* Внимание! Не се прилага за всички модели.
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· Работи без батерии
· Лесен за управление
· Без поддръжка
· Оптимален режим Комфорт
· Пасва на съществуващите 

основи 
· Осветен екран 

On/Off Round показва стандартно измерената стайна 
температура и по време на управлението- настроената 
температура. В инсталационното меню може да се 
настрои броят на включванията на час, като  
с това регулирането се настройва към бързината на 
отоплителната система. Липсват допълнителни бутони, 
така че управлението е лесно и достъпно за всеки.  
Не е необходимо да се сменят батерии, защото 
термостатът се захранва от котела на централното 
отопление. 

Стандартно Round Modulation показва измерената стайна 
температура и по време на управлението- настроената 
температура. Round Modulation има положение оптимален 
комфорт (OPc- Optimal Comfort), при което при малка 
разлика между желаната и актуалната температура по 
тръбите тече вода с по- висока температура.  
Това е идеално за отопления със стари радиатори, 
конвектори или в ситуации, в които обитаващите са 
свикнали с топлина на излъчване. Round Modulation няма 
батерии; захранването става с връзката OpenTherm между 
котела и термостата. 

On/Off Modulation
Когато оптималното и интелигентно 
отопление е точно толкова важно като 
лесното управление, Round Modulation 
T87M2018 е най- добрият избор. Чрез 
OpenTherm® protocol постоянно се 
настройва капацитетът на горелката към 
актуалната нужда от топлина. Така се 
осъществява много точен, енергийно- 
ефективен контрол на комфорта. 

· Двужилен кабел,
· Работи без батерии,
· Лесен за управление,
· Не изисква поддръжка

Най-опростеният термостат е Honeywell 
Round On/Off T87G2014. Чрез завъртане 
на потенциометъра може да се настрои 
температурата с половин градус.  
С това, че може да се настрои броят на 
включванията на час, Round е подходящ за 
всяка отоплителна система. От домашни 
котелни инсталации до централно градско 
отопление.

T87M2018T87G2014

24V към/от котела 

24V към/от клапана към 
централното отопление & 
зона на регулационния сет

Приложение Приложение

Котли OpenTherm®

HCE20 зона - схема 
за управление на 

подгряване

Показва се символът „пламък”: когато Round осигурява топлина.

Показва се символът „ключ”: изчакващ режим до включването към 
котела или когато се появи неизправност при Round

Символът „пламък” се показва, когато Round осигурява топлина. 

Символът „ключ” в комбинация с „F” и последван от едноцифрен или 
двуцифрен код се показва, когато има неизправност при котела.

Символи на екрана Символи на екрана
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Round Modulation Plus има положение оптимален комфорт 
(OPc- Optimal Comfort), при което при малка разлика между 
желаната и актуалната температура по тръбите тече вода 
с по- висока температура. Това е идеално за отопления 
със стари радиатори, конвектори или в ситуации,  
в които обитаващите са свикнали с топлина на излъчване. 
Освен това този термостат стандартно е оборудван  
с безжично свързване, като по този начин той е подготвен 
за управление чрез смартфон или таблет.

Modulation 
Plus

·  С интернет приложение  
за използване,

· Работи без батерии, 
·  Оптимален режим Комфорт,
·  Не изисква поддръжка,
·  Пасва на съществуващите основи, 
·  Осветен екран

Round Connected Modulation T87C2055 е най- 
добрият избор, когато се залага точно толкова 
на оптималното и интелигентно отопление, 
колкото и на лесното управление. Чрез 
OpenTherm® протокол постоянно се настройва 
капацитетът на горелката към актуалната 
нужда от топлина. Така се постига много точен, 
енергийно- ефективен контрол на комфорта. 
Освен това Round Modulation Plus лесно може 
да се използва с приложение Internet gateway 
RFG100 за управление чрез смартфон и таблет.

T87C2055

Round Heat/Cool е оборудван с регулатор на отоплението  
и на охлаждането, което може да се използва  
в комбинация с терморегулатора на подовото отопление 
HCE20 и/или модулиращи термопомпи. Температурата 
се регулира въз основа на комуникацията OpenTherm®. 
Дигиталният дисплей ясно показва, кога е включен 
отоплителният или охлаждащият режим. Round Heat/Cool 
няма батерии. Захранването става с връзката OpenTherm. 

Heat/Cool 
Modulation

·  За отопление и охлаждане,
·  Двужилен кабел, 
·  Работи без батерии, 
·  Не изисква поддръжка,
·  Положение оптимален комфорт

Топло през зимата, хладно през 
лятото. С обновения Round Heat/Cool 
T87HC2011 температурата в жилището 
е винаги оптимална. Превключването 
от отопляване на охлаждане се прави 
лесно с няколко натискания на бутони.

T87HC2011

OpenTherm® котли  
и термо- помпи 

HCE20 зоново регулиране на 
подовото отопление

само за отопление и охлаждане

Символът „пламък” се показва, когато котелът осигурява топлина.

Символът „охлаждане” се показва, когато уредът осигурява 
охлаждане.

Символът „auto-автоматично” се показва, когато режимът 
автоматично превключва от отопление към охлаждане.

Символът „ключ” в комбинация с „F” и последван от едноцифрен 
или двуцифрен код се показва, когато има неизправност при термо- 
помпата.

Символи на екрана 

AUTO

Котли OpenTherm®

HCE20 зоново регулиране на 
подовото отопление
само за отопление

Символът „пламък” се показва, когато котелът доставя топлина.

Символът „ключ” в комбинация с „F” и последван от едноцифрен или 
двуцифрен код се показва, когато има неизправност при котела.

Символът „ свързване” показва, че Round Connected Modulation може 
от разстояние да се обслужва с приложение за телефон или таблет.

Символи на екрана 

Приложение Приложение

P8 Round - подходящ за всяко отоплениеP9Кръгълият Термостат на Honeywell



Благодарение на изпитаното и надеждно безжично 
свързване монтиращото лице и обитателят на жилището 
могат да изберат най- доброто място за термостата. При 
котел или централно отопление се монтира приемникът- 
Wireless On/Off модул и понеже компонентите на Round 
Wireless On/Off вече фабрично са свързани, същият 
директно може да се използва. 

Round Wireless Modulation е пакет и се състои от Round 
Wireless и модула Wireless Modulation. Компонентите са 
предвидени още във фабриката и са готови за директно 
използване. В котела се поставя приемникът- безжичният 
модул ( Wireless Modulation). Моделът не се нуждае от 
отделно захранване. То става чрез връзката OpenTherm  
с котела. Монтира се, без да е необходимо свързване!

Wireless On/Off
Wireless 
Modulation

·  Безжично свързване,
·  Може да се използва с интернет 

връзка, 
·  Работи с две АА батерии,
·  Лесно управление,
·  Може да бъде монтиран на всяко 

произволно място в жилището 

Безжичният стаен термостат Round 
Wireless Modulation Y87RF2008 
прави пълна гамата от безжични 
стайни термостати на Honeywell. 
Гъвкаво, надеждно регулиране на 
комфорта за всички котли OpenTherm®.

·  Безжично свързване,
·  С интернет приложение за 

използване, 
·  Работи с две АА батерии,
· Лесно управление, 
·  Може да бъде монтиран на всяко 

произволно място в жилището 

Round Wireless On/Off Y87RF2024 е пакет  
и се състои от безжичен Round и от 
безжичен On/Off модул. Безжичният Round 
е без кабел и следователно може да се 
монтира на всяко желано място. Идеален 
е, ако сегашното място на термостата 
не е подходящо, например срещу голям 
прозорец, до врата или близо до радиатор. 
Безжичният Round On/Off комбинира 
гъвкавия монтаж с изпитаното качество.  
И при това без да е необходимо свързване!

Y87RF2024

Y87RF2008

24V от/към котела

към/от (24V към/от клапана 
към централното отопление 

& зона на регулационния 
комплект

Котли OpenTherm® 

Символът „пламък” се показва, когато Round Wireless осигурява 
топлина.

Символът „ключ” се показва, когато има неизправност при Round.

Символът за безжична комуникация се показва, когато има други 
налични безжични компоненти.

Символът „батерия” се показва, когато батериите трябва да бъдат 
сменени.

Символът „ свързване”: Round Wireless On/Off е възможно да се 
обслужва с приложение за смартфон.

Символи на екрана
Символът „пламък” се показва, когато Round Wireless осигурява 
топлина.

Символът „ключ” в комбинация с „F” и последван от едноцифрен или 
двуцифрен код се показва, когато има неизправност при котела.

Символът за безжична комуникация се показва, когато има 
предвидени и други безжични компоненти.

Символът „батерия” се показва, когато батериите трябва да бъдат 
сменени.

Символът „ свързване”: Round Wireless Modulation е възможно да се 
обслужва с Интернет приложение чрез смартфон.

Символи на екрана

Приложение Приложение
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Когато трябва да се премести термостат, Round Wireless 
е идеалният начин за избягване на окабеляването. 
Термостатът може да бъде поставен навсякъде в дома. 
Изпитаното и надеждно безжично свързване осигурява 
перфектни свързване с другите безжични уреди на 
Honeywell, без да е необходимо свързване. 

Wireless
·  Безжично свързване, 
·  Може да се използва с интернет 

връзка, 
·  Работи с две АА батерии,
·  Лесно управление,
·  Може да бъде монтиран на всяко 

произволно място в жилището 

С Round Wireless T87RF2025 разполагате  
с гъвкав безжичен термостат, който може да има 
много приложения. За лесно управляемо, зоново 
регулирано подово отопление Round Wireless може 
да се прилага в комбинация с регулатора за подово 
отопление HCE80. Round Wireless също лесно може 
да бъде прибавен към зонови термостат Evohome 
за цялостно зоново регулиране. Round Wireless е 
безжичен и следователно може да бъде монтиран 
на всяко място по желание и комбинира гъвкав 
монтаж с надеждно качество.

Round Wireless:  
идеален в комбинация  
със зоновия термостат  
Evohome 
Интелигентният зонови термостат на Honeywell 
Evohome комбинира редица интелигентни 
технологии, с които лесно може да се оптимизира 
комфорта в жилището. Например като се грижи за 
това, кабинетът да остане приятно топъл, когато 
камината в дневната е запалена. Evohome освен 
това е идеален, когато човек има офис, салон или 
практика в къщи, които трябва да се отопляват, само 
когато има нужда. Но също и за многофункционални 
помещения като клубни сгради, квартални центрове 
или малки офиссгради Evohome предлага 
перфектното решение. Въз основа на различните 
нужди на потребителите във всяко помещение може 
бързо и лесно да се настрои желаната температура.

Когато в една зона са поставени няколко радиаторни 
контролери, или когато радиаторният контролер не 
може да измери добра референтна температура, 
Round Wireless предлага оптималното решение. 
Двупосочното свързване осигурява свързване 
с обслужващия панел, така че отоплението да 
може да се управлява ефективно, в зависимост от 
потреблението на топлина. 

T87RF2025

HCE80 регулатор за подово 
отопление

В комбинация със зонови 
термостат Evohome кат стаен 

термостат/единица в помещение

19°

17°

23°

12° 11°

22°

Приложение

Символът „пламък” се показва, когато Round Wireless осигурява 
топлина.

Символът „ключ” се показва, когато има неизправност при Round.

Символът за безжична комуникация се показва, когато има 
предвидени и други безжични компоненти.

Символът „батерия” се показва, когато батериите трябва да бъдат 
сменени.

Символът „ свързване”: Round Wireless е възможно да се обслужва с 
Интернет приложение чрез смартфон.

Символи на екрана
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С Round Connected Modulation жилищният комфорт в дома 
може бързо и лесно да се регулира чрез приложението 
Total Connect Comfort-app на смартфон или таблет. Едно 
прегледно приложение, което допринася в областта на 
енерго- спестяването, тъй като жилището се отоплява, 
само когато е необходимо. Безплатното приложение се 
предлага за iOS 6.0 и нагоре и Android 4.0 и устройства от 
по- висок клас. 

Connected 
Modulation

·  Управление чрез смартфон & таблет 
чрез приложението TCC- app,

· Работи без батерии, 
· Положение оптимален комфорт,
· Не изисква поддръжка,
· Пасва на съществуващите основи,
· Осветен екран 

Round Connected Modulation Y87C2004 се 
състои от Round Modulation Plus и Интернет 
връзка RFG100. Енергийно- ефективно 
регулиране за модулируеми котли, което лесно 
може да се управлява чрез смартфон и таблет 
чрез приложението Total Connect Comfort-
app. Тъй като пакетът се доставя настроен, 
бързият монтаж е гарантиран. Също и защото 
Round Connected Modulation точно пасва на 
съществуващата основа!

Y87C2004

Освен свободата при поставянето, която дава безжичният Round 
Wireless, приложението Total Connect Comfort-app също дава 
възможност за спестяване от потреблението на енергия. Така 
например може да се настрои 7-дневна програма и отоплението 
никога няма да трябва да работи в моментите, когато никой не  
е вкъщи. Надеждно регулиране, което освен това на по- късен 
етап може да се разшири с Evohome за цялостно зоново 
регулиране. Безплатното приложение съществува за iOS 6.0  
и нагоре и Android 4.0 и устройства от по- висок клас. 

Connected 
Wireless On/Off

· Управление чрез смартфон & таблет 
чрез приложението TCC- app,

· Безжично свързване,
· Работи с две АА батерии, 
· Осветен екран, 
· Може да бъде монтиран на всяко 

произволно място в жилището

Round Connected Wireless On/Off  
Y87RFC2116 предлага максимален контрол и 
лесно използване. Може да се постави навсякъде 
в дома и може да се управлява навсякъде по 
света. Превъзходна степен на модерен жилищен 
комфорт. Фабрично настроеният пакет се състои 
от Round Wireless, модул Wireless On/Off и от 
Итернет връзка RFG100. Оптимално решение 
за всички видове инсталации. Директно готов 
за използване, тъй като всички компоненти са 
предвидени още във фабриката!

Y87RFC2116 

Символът „пламък” се показва, когато котелът осигурява топлина.

Символът „ключ” в комбинация с „F” и последван от едноцифрен или 
двуцифрен код се показва, когато има неизправност при котела. 

Символът „ свързване” показва, че Round Connected Modulation може да 
бъде управлявано от разстояние с телефон или таблет. 

Символи на екрана

24V към/от котела 

24V или 230V към/от 
клапана към централното 
отопление & клапана на 

зоновия регулатор

OpenTherm® котли 

HCE20 зонови регулатор 
за подовото отопление

Приложение Приложение

Символът „пламък” се показва, когато котелът осигурява топлина.

Символът „ключ” се показва, когато има неизправност при Round.

Символът за безжична комуникация се показва, когато има 
предвидени и други безжични компоненти. 

Символът „батерия” се показва, когато батериите трябва да бъдат 
сменени.

Символът „ свързване”: Round Connected Modulation е възможно да се 
обслужва от разстояние с Интернет приложение чрез телефон или таблет.

Символи на екрана

P14 Round - подходящ за всяко отоплениеP15Кръгълият Термостат на Honeywell



С обновения Round от Honeywell предлага познат стаен термостат Ronde с обновена 
функционалност и по-изискан дизайн. Решение за комфорт навсякъде, което работи 
винаги, пасва на всички котли и вече десетки години дава на милиони домакинства 
достъпно управление на отоплението у дома. Освен това новият Round може да се 
управлява със смартфон и таблет чрез приложението Total Connect Comfort-app. Просто 
и ефективно. Round, който е подходящ за всяка система на отопление. И това прави 
Round най-логичният избор за безпроблемен жилищен комфорт. 

  
 За повече информация вижте на

 www.getconnected.honeywell.com

Honeywell
1528 София 
бул.”Христофор Колумб” N 64 
София Еърпорт Център 
Логистична сграда 1 
тел. (+359) 2/ 40 20 965 
факс: (+359) 2/ 40 20 991
www.honeywell-bg-catalog.com

Round е най-  
логичният избор 

Round On/Off
T87G2014

Round
Modulation

T87M2018

Round Heat/Cool  
Modulation  

T87HC2011

Round Wireless  
Modulation  

Y87RF2008

Round Wireless
T87RF2025

Round Wireless  
On/Off  

Y87RF2024

Round Connected 
Wireless On/Off

Y87RFC2116 

Round Connected 
Modulation

Y87C2004

Round  
Modulation Plus

T87C2055


