
Voor elk 
verwarmingsysteem  
een Round die past

Vertrouwde werking. Vernieuwde functionaliteit. Verfijnd design.
Ronduit de meest logische keuze.



De eenvoudige 
bediening?  

Die is gewoon 
gebleven
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Vertrouwd
De Honeywell Round is een begrip. 
Een beproefde en betrouwbare 
thermostaat, die al vanaf de jaren ‘40 het 
wooncomfort in miljoenen huiskamers 
regelt. De eenvoudige bediening, de 
nauwkeurige regeltechniek en de 
vriendelijke vormgeving vormen de 
basis van het succes van deze ‘gouden’ 
kamerthermostaat.

Vernieuwd
De meest toegepaste thermostaat 
van Nederland is altijd met de tijd 
meegegaan. Zo werd vanaf 2001 
een compleet nieuwe range Round 
thermostaten geïntroduceerd. Een 
succesvolle serie met meerdere 
modellen. Van On/Off en Modulation 
tot Wireless. Voorzien van een digitaal 
display en perfecte regeltechniek, maar 
met dezelfde vertrouwde vormgeving.

Verfijnd
Bij de vernieuwde Round blijven 
al die kwaliteiten behouden. Het 
portfolio bestaat uit innovatieve 
thermostaten, die nog beter aansluiten 
bij de nieuwe generatie cv-toestellen 
en warmtepompen. Voor elke 
verwarming een Round die past. De 
meest toegepaste modellen passen op 
de bestaande grondplaten, zodat de 
grondplaat bij vervanging kan blijven 
hangen. Bovendien is de vernieuwde 
verfijnde Round is nu ook te bedienen 
met smartphone en tablet via de  
Total Connect Comfort-app.
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Wanneer een thermostaat verplaatst moet worden, is de Round 
Wireless de ideale manier om het omleggen van bekabeling te 
vermijden. De thermostaat kan overal in huis worden geplaatst.  
De beproefde en betrouwbare draadloze communicatie verzorgt 
een perfecte verbinding met andere draadloze Honeywell-
apparatuur, zonder hak- en breekwerk.

Wireless

·  draadloze communicatie
·  uitbreidbaar met internet gateway 
·  werkt op 2 AA batterijen
·  eenvoudig te bedienen
·  kan op iedere willekeurige plaats in  

de woning worden gemonteerd

Met de Round Wireless T87RF2025 beschikt u 
over een flexibele draadloze thermostaat, die in vele 
toepassingen kan worden gebruikt. Voor een eenvoudig 
te bedienen, zone geregelde, vloerverwarming, kan 
de Round Wireless worden toegepast in combinatie 
met de HCE80 vloerverwarmingregelaar. Ook kan de 
Round Wireless eenvoudig worden toegevoegd aan 
evohome voor een complete zoneregeling. De Round 
Wireless is draadloos en kan dus op elke gewenste 
plek worden gemonteerd en combineert flexibele 
montage met vertrouwde kwaliteit.

T87RF2025

HCE80 zone - 
vloerverwarmingsregeling

Toepassing

Het vlamsymbool wordt getoond als de Round Wireless een warmtevraag heeft.

Het sleutelsymbool wordt getoond als er een storing optreedt van de Round.

Het draadloze communicatie symbool wordt getoond als andere draadloze 
componenten zijn toegewezen.

Het batterijsymbool wordt getoond als de batterijen moeten worden vervangen.

Het connected symbool: De Round Wireless kan worden uitgebreid met een 
internet gateway waardoor bediening via smartphone met App mogelijk wordt.

Scherm symbolen

In combinatie  
met evohome als  

kamerthermostaat/roomunit
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Round Wireless:  
ideaal in combinatie 
met evohome
Honeywell’s slimme zoneregeling evohome combineert 
een reeks intelligente technologieën, waardoor het 
comfort in een woning eenvoudig te optimaliseren is. 
Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de studeerkamer 
aangenaam warm blijft als de open haard in de 
woonkamer brandt. evohome is bovendien ideaal 
wanneer men een kantoorruimte, salon of praktijk aan 
huis heeft, die alleen bij gebruik verwarmd moet zijn. Maar 
ook voor multifunctionele locaties als clubgebouwen, 
buurthuizen of kleine kantoorpanden biedt evohome de 
perfecte oplossing. Aan de hand van de verschillende 
gebruikerseisen kan voor iedere ruimte snel en eenvoudig 
de gewenste temperatuur worden ingesteld.

 
Wanneer er meerdere radiatorregelaars in een zone 
gesitueerd zijn - of als de radiatorregelaar geen goede 
referentietemperatuur kan meten – biedt de Round 
Wireless de optimale oplossing. De tweeweg communicatie 
zorgt voor verbinding met het bedienpaneel, zodat de 
verwarming efficiënt kan worden aangestuurd volgens 
warmtevraag.
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Met de vernieuwde Round brengt Honeywell een vertrouwde Ronde kamerthermostaat met 

vernieuwde functionaliteiten en een verfijnd design. Een ‘all round’ comfortoplossing, die altijd 

werkt, op alle cv-ketels past en al tientallen jaren miljoenen huishoudens  voorziet van een 

toegankelijke bediening van de verwarming in huis. Bovendien is de nieuwe round nu ook te 

bedienen met smartphone en tablet via de Total Connect Comfort-app. Eenvoudig en efficiënt. 

Met voor elk verwarmingsysteem een Round die past. En dat maakt de Round ronduit de 

meest logische keuze voor zorgeloos wooncomfort.keuze voor zorgeloos wooncomfort.

 Kijk voor meer informatie op

 www.round.nl
 www.youtube.com/honeywellverwarming
 www.getconnected.honeywell.com

Honeywell
Postbus 12683 
1100 AR  Amsterdam Z.O.
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392

www.regelvisie.nl
www.round.nl NL3H- 1574 NL01 R1014

De Round is ronduit 
de meest logische keuze

Round On/Off
T87G2014

Round
Modulation

T87M2018

Round Heat/Cool  
Modulation  

T87HC2011

Round Wireless  
Modulation  

Y87RF2008

Round Wireless
T87RF2025

Round Wireless  
On/Off  

Y87RF2012

Round Connected 
Wireless On/Off

Y87RFC2032 

Round Connected 
Modulation

Y87C2004

Round  
Modulation Plus

T87C2055


