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Alles in een oogopslag
De nieuwe standaard voor radiatorthermostaten

TheraPro HR90



Alles in een oogopslag -
kostenbesparing, gemak en 
ontwerp 

Krijg een nieuwe kijk op de zaak!

Uniek - het ‘flip-up’ scherm! De TheraPro HR90 radiatorthermostaat biedt u het aanzicht van de temperatuur 

waarin u zich comfortabel voelt. Laat het gewoon aan de TheraPro HR90 radiatorthermostaat over, om de 

omgevingstemperatuur te regelen op het voor u ideale niveau. En geniet van de juiste temperatuur op het 

juiste moment, de hele tijd. Wij denken dat u onder de indruk zal zijn van het compacte moderne design van 

de behuizing, intuïtieve bediening en de potentiële kostenbesparingen tot 30%.



Gebruiksvriendelijk

�   Verstelbaar scherm
Het flip-up scherm is makkelijk af te 

lezen, zelfs in moeilijke omstandig-

heden, zoals bijvoorbeeld onder 

vensterbanken.

�    Achtergrond verlichting
Dankzij achtergrondverlichting en 

grote letters, zijn alle details duidelijk 

leesbaar.

�  Makkelijk te programmeren
De TheraPro HR90 radiator thermo-

staat kan worden verwijderd om 

makkelijk te kunnen programmeren.

�  Vorstbeveiliging
Als de temperatuur onder de 5 °C 

zakt, zal de TheraPro HR90 radiator 

thermostaat openen totdat de tempe-

ratuur weer tot 6 °C stijgt. Dit voor-

komt bevriezen van de radiator.

�  Kind / Veiligheidsslot
U kan de TheraPro HR90 radiator 

thermostaat blokkeren om ongeoor-

loofde toegang te voorkomen. 

�  ECO mode
In ECO mode wordt de omgevings-

temperatuur verlaagd met 3 °C.

Bespaar makkelijk op 
verwarmingskosten

De TheraPro HR90 radiatorthermostaat 

helpt u om uw verwarmingskosten onder 

controle te houden. Hij regelt auto-

matisch de radiatorkraan via een tijdspro-

gramma. U kunt eenvoudig verwarmings 

- en besparings periodes programmeren 

zoals u dat wilt, volgens uw persoonlijke 

dagelijkse routine.

�  Vensterfunctie
Om energie te besparen, sluit de 

radiator thermostaat de radiatorkraan bij 

het openen van een raam, waarbij een 

plotse daling van de temperatuur kan 

optreden.

�   Bijkomende werkings modi
De bijkomende modi ‘Party’, 

‘Vrije dag’ en ‘Vakantie’ zijn makkelijk 

in te stellen.

�  Comfort programmering 
U kunt tot maximum 6 schakelpunten 

per dag en 3 verschillende tempera-

turen instellen (7 dagen per week). 

Het verlagen van de 
omgevingstemperatuur met 

1 °C bespaart ongeveer 
6% energie !
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Makkelijk af te lezen, zelfs op moeilijke 

plaatsen.
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TheraPro HR90 

 Technische gegevens 

 Product referentie HR90WE

 Beschermingsklasse IP30

 Voedingsspanning  Battery type

 (batterijen meegeleverd, levensduur 2 x Mignon, Type LR6, AA, AM3

 ongeveer 2 jaar) 2 x Lithium, Type LR6, AA, AM3

  2 x NiMH, Type LR6, AA, AM3

 Aansluiting op de radiatorkraan Past op de radiatorkranen 

 M30*1.5 (standaard) Honeywell Braukmann, MNG, Heimeier

  Met één van de bijgeleverde adapters:  

  Comap & Herz (M28*1.5)

  Danfoss RA; Caleffi

 Omgevings temperatuur  0 … 50 °C

 Omgevings vochtigheid 10 … 90 % rel. humidity

 Afmetingen 96 x 54 x 60 mm

Makkelijk te installeren

De TheraPro HR90 radiatorthermostaat 

kan eenvoudig worden geïnstalleerd op 

alle standaard radiatorkranen met een 

M30 x 1,5 aansluiting, zonder enige 

vervuiling of watervlekken.

Gebruiksklaar in enkele stappen:

- Plaats de batterijen.

-  Kies de taal en regel de datum 

en het uur.

-  Verwijder de vorige radiator 

thermostaat.

- Plaats een adapter indien nodig.

- Monteer het kraan opzetstuk.

-  Bevestig de TheraPro HR90 

radiator thermostaat.

Uw TheraPro HR90 radiatorthermostaat 

is nu klaar voor gebruik met de 

standaard instellingen.

Vooringesteld tijdsprogramma
Eenmaal geïnstalleerd, werkt de 

TheraPro HR90 radiatorthermostaat 

onmiddellijk met de standaardinstel-

lingen. U kunt deze eenvoudig verande-

ren om aan uw behoeften aan te passen.

Kopiëren van tijdsprogrammas
Als er meerdere TheraPro HR90 radiator-

thermostaten zijn om te werken met 

hetzelfde tijdprogramma, moet dit maar 

op één enkele worden ingesteld, en 

vervolgens overgebracht worden naar de 

andere radiatorthermostaten via een 

kabel.

Gaat mee als u verhuist
Een eenmalige investering! Als u verhuist 

kunt u natuurlijk gewoon uw TheraPro 

HR90 radiatorthermostaat meenemen.

Ervaring en garantie
Honeywell beschikt over meer dan 

15 jaar ervaring in de ontwikkeling en 

productie van programmeerbare 

radiatorthermostaten. 
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