
Honeywell perfect geregeld

Zo eenvoudig 
kan comfort Zijn!

Chronotherm Touch



Superieure techniek
De Chronotherm Touch vormt gegaran-

deerd een goedwerkende match met 

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

als de ‘modulerende’ versie beschikt 

over zelflerende en optimaliserende 

software voor een efficiënte en energie-

zuinige verwarmingsregeling. Maximaal 

comfort met minimaal energieverbruik! 

De modulerende versie is bovendien te 

gebruiken als volledige weersafhankelijke 

regeling en geschikt voor de vloerver-

warmingregeling van Honeywell. En 

dat alles zonder batterijen! Vraag uw 

installateur naar de vele voordelen van 

deze energiezuinige klokthermostaat.

Modern design
De Chronotherm Touch onderscheidt 

zich verder door de bijzonder fraaie 

vormgeving. En dat is absoluut een

voorwaarde wanneer u hebt geïnvesteerd 

in een mooie en comfortabele woning. 

De factor design wordt immers steeds 

belangrijker. De Chronotherm Touch 

combineert moeiteloos met iedere  

inrichting. Bovendien zult u de compacte 

afmetingen van de Chronotherm Touch 

waarderen. Onopvallend qua grootte, 

maar opvallend qua design.

Efficiënt en energiezuinig
Weet u dat uw energierekening voor 

zo’n 55% bestaat uit kosten voor het 

verwarmen van de woning? Uw woon-

comfort biedt dus een bijzonder groot 

besparingspotentieel. Dankzij de  

economische en efficiënte verwarmings-

regeling van de Chronotherm Touch 

gebruikt u continu minder energie voor 

de verwarming. Zeven dagen in de 

week, 24 uur per dag. Besparen was 

nog nooit zo comfortabel!

De finishing ‘touch’ voor uw wooncomfort!
een modern design, eenvoudige bediening en energiezuinige werking. dat zijn de drie kernelementen die uit marktonderzoek 

onder consumenten naar voren komen. 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 te voren. net zo eenvoudig 

als de bediening van deze intelligente klokthermostaat. met denederlandse 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. kortom, slimme techniek in een strakke vormgeving.

n modern design

n zeer eenvoudige bediening

n overzichtelijk Nederlandstalig  
scherm

n snelle installatie

n	 zelflerend	en	optimaliserend

n energiebesparende functies

De belangrijkste voordelen van de 
Chronotherm Touch



Chronotherm Touch: eenvoudig bedienen, eenvoudig besparen! 

Eenvoudig qua comfort

De Chronotherm Touch is 

geheel instelbaar volgens uw 

persoonlijke lifestyle. Met het 

7-daagse weekprogramma 

is uw comfort altijd optimaal 

op uw ritme afgestemd. 

Elke dag van de week is 

tot 6 perioden naar wens 

instelbaar. Handig is de 

overwerktimer en de moge-

lijkheid om een vrije dag, 

vakantie of wisseldienst te 

programmeren. En dat kan 

bij de aan/uit-versie gewoon 

vanuit de luie stoel, want 

de Chronotherm Touch kan 

eenvoudig van de grondplaat 

worden geklikt en in de hand 

worden ingesteld.

Eenvoudig qua gebruik

De eenvoudige bediening van 

de Chronotherm Touch is na 

uitgebreid onderzoek tot stand 

gekomen. De gebruiksvrien-

delijke touch screen bediening 

maakt het instellen van de ver-

warming nu nóg makkelijker. 

Bij iedere toetsindruk wordt 

het overzichtelijke scherm 

blauw verlicht voor een extra 

duidelijke weergave. Daarbij 

krijgt u met de Nederlandse 

tekstregel op het scherm 

direct een terugkoppeling van 

de door u gemaakte keuzes. 

Eenvoudig qua design

De Chronotherm Touch is 

bijzonder compact, waardoor 

hij niet direct ‘aanwezig’ 

is in uw interieur. Maar als 

uw oog dan toch op de 

klokthermostaat valt, bent 

u aangenaam verrast door 

het strakke uiterlijk. Een ont-

werp dat uitblinkt in vorm én 

functie. Zo bewijst Honeywell 

maar weer dat ‘beauty’ en 

‘brains’ heel goed samen 

gaan. 

Eenvoudig qua garantie 

Honeywell heeft al meer dan 

100 ervaring in het ontwikkelen 

van kamerthermostaten. 

Efficiënte, energiebesparende 

comfortproducten die er voor 

zorgen dat u altijd opstaat of 

thuiskomt in een aangenaam 

verwarmd huis. De nieuwe 

Chronotherm Touch is uitvoerig 

getest en het oordeel over 

comfort, gebruiksgemak en 

energieverbruik was zeer 

positief. Om u zorgeloos 

te laten genieten van deze 

hoogwaardige klokthermos-

taat geven wij u bovendien 

vijf jaar volledige garantie! 

Om alle vertrekken in de woning comforta-
bel na te regelen, kunt u radiatorthermos-
taten monteren. Een radiatorthermostaat 
meet de temperatuur in de ruimte en past 
de hoeveelheid warm water dat de radi-
ator instroomt aan volgens de ingestelde 
temperatuur. Hierdoor worden de stook-

kosten automatisch verlaagd, zonder 
verlies aan comfort.
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Uw Chronotherm Touch installateur:

Kijk, voel en beleef...
… de eenvoudige programmering

Dankzij de menugestuurde program-

mering en tekstregel wordt u stap voor 

stap door het programmeren geleid. 

Gewoon in de Nederlandse taal!

… de zeer eenvoudige bediening

We gaan bij Honeywell altijd uit van één 

functie per toets, zodat u eenvoudig al 

uw comfortwensen kunt instellen én wij-

zigen via het overzichtelijke touchscreen.

… het grote, helder verlichte scherm 

Bij elke tip op het touchscreen licht het 

grote scherm blauw op. Zo zijn tijd, 

temperatuur en ingestelde waarden altijd 

duidelijk zichtbaar. Ook in het donker!

…  de zelflerende, optimaliserende 

aanwarming

De Chronotherm Touch bepaalt precies 

wanneer de ketel moet beginnen met 

aanwarmen om op het ingestelde tijdstip 

de gewenste temperatuur te bereiken, 

zodat u altijd comfortabel opstaat of 

thuiskomt. En in de nacht wordt de  

temperatuur automatisch verlaagd.  

Dat noemen wij pas energie-efficiënt!

… het 7-daagse comfortprogramma

Voor elke dag van de week kunt u 

afzonderlijke tijd- en temperatuurinstel-

lingen invoeren. Tot maar liefst 6 perio-

den per dag! 

…  de automatische zomer-/winter-

tijdaanpassing

Ook hier hebt u geen omkijken meer naar: 

op het juiste moment wordt de klok auto-

matisch één uur voor- of achteruit gezet.

Surf nu naar www.kijkvoelbeleef.nl
of bel Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392

… en de extra voordelen:

•  Mogelijkheid tot het instellen van een vrije dag, vakantieperiode of wisseldienst

•  Eenvoudig in te stellen overwerktimer

•  Zelflerende en optimaliserende software voor een zuinige regeling

•  Scherm schoonmaakmogelijkheid zonder per ongeluk instellingen te wijzigen

•  Afneembaar voor eenvoudig programmeren in uw stoel

extra bij opentherm® variant:

•  Optionele buiten- en of binnentemperatuurvoeler

•  Te gebruiken als volledige weersafhankelijke regeling

•  Geschikt voor HCE20-vloerverwarmingsregeling van Honeywell

chronotherm touch 
- geschikt voor elke 24V aan/uit cv-ketel
- voeding door 2x AA batterijen

chronotherm touch modulation
- geschikt voor alle OpenTherm®-toestellen
-  voeding vanuit OpenTherm®-ketel: geen 

batterijen nodig


