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Obtenha o máximo do Termostato Inteligente T5
Várias opções de programação que se adaptam ao seu estilo de vida:
1. Programação baseada em localização: o termostato usa a localização do
seu smartphone para saber quando você está fora de casa e poupa energia.
Através da tecnologia de demarcação de área, ele detecta sua volta para casa
e ajuda a deixar a casa confortável para sua chegada. Você pode alterar manualmente sua temperatura Casa e Fora de casa no termostato ou no aplicativo Honeywell Home.
2. Programação inteligente: use uma combinação de demarcação de área e
programação de tempo para adaptar ao seu estilo de vida agitado e ativo.
3. Programação com base no tempo: programe seu termostato para uma semana; cada dia (cada dia é uma programação diferente); Seg-Sex, Sáb, Dom; ou
Seg-Sex, Sáb-Dom. Todos os dias com quatro períodos ajustáveis por dia.
4. Sem programação: controle seu conforto manualmente acertando somente
os pontos de ajuste de temperatura.

!

Alertas inteligentes. As notificações por push te lembram das alterações de filtro e avisam sobre temperaturas internas extremas.
Resposta inteligente. Aprende o seu sistema de aquecimento e resfriamento
para proporcionar a temperatura ideal no momento certo.
Mudança automática de Aquecer para Resfriar. Determine automaticamente
se sua casa precisa de aquecimento ou resfriamento para ter o máximo de conforto.
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Ferramentas de que você vai precisar:
Smartphone
Instalar seu
termostato e
fotografar a fiação
existente.

Chave de fenda Phillips

Chave de fenda pequena

Lápis

Nível

Digitar a senha
do Wi-Fi

Aplicativo Honeywell Home
Configurar seu sistema
e conectar-se ao seu
smartphone.

Você pode precisar:

Descascador de fio

Alicate de ponta fina

Perfuração e broca (5,6 mm (7/32")
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CUIDADO: RISCO ELÉTRICO
Pode causar choque elétrico ou danos ao equipamento. Desconecte da eletricidade antes de iniciar a
instalação.
CUIDADO: RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO
A proteção do compressor é ignorada durante o teste. Para evitar danos ao equipamento, evite desligar
e ligar o compressor rapidamente.
CUIDADO: AVISO SOBRE MERCÚRIO
Se este produto estiver substituindo um controle que contenha mercúrio em um tubo lacrado, não
jogue no lixo o controle anterior. Fale com sua autoridade de gestão de lixo local para obter instruções
sobre reciclagem e descarte apropriado.
OBRIGATÓRIO: ALIMENTAÇÃO DE 24 VCA (FIO “C”)
CUIDADO: AVISO DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS
O produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Verifique se há centros de coleta
autorizados mais próximos ou recicladores autorizados. O descarte correto de equipamentos em
fim de vida útil ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde
humana.

Compatibilidade
• Compatível com a maioria dos sistemas de aquecimento, resfriamento e bomba
de aquecimento
• Obrigatório: alimentação de 24 VCA (fio “C”)
• Não funciona com aquecimento elétrico da placa-base (120-240 V)
• Não funciona com sistemas milivolts
• Não é compatível com entrada (terminais S) para sensores internos e externos
• Não é compatível com relé (terminais U) para ventilação
• Smartphone, tablet ou dispositivo Android ou iOS

Para obter ajuda, contate:
WEB honeywellhome.com
TELEFONE 1-800-633-3991
SOCIAL Twitter: @Honeywell_Home, Facebook: Honeywell Home
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Removendo seu termostato antigo
1

Desligue a alimentação
Para proteger a si mesmo e ao
equipamento, desligue a energia na
caixa ou o interruptor que controla seu
sistema de aquecimento/resfriamento.

DESLIGADO

LIGADO

DESLIGADO

Interruptor
Caixa de disjuntor
LIGADO

2

Verifique se seu sistema está desligado
Mude a temperatura do seu termostato
antigo. Se você não ouvir o sistema ligar
dentro de 5 minutos, a energia está
desligada.

75

DESLIGADO

Observação: Se você tiver um termostato digital que tenha uma tela em
branco, pule esta etapa

3

Remova seu termostato antigo da
placa de parede
Na maioria dos termostatos, você
pode tirar o termostato segurando-o
e puxando-o suavemente. Alguns
termostatos talvez tenham parafusos,
botões ou fechos.
Não remova nenhum fio do seu
termostato ainda!

75
6

1

4

Certifique-se de que não haja fios de
120/240 volts
Você tem fios pretos grossos com
prendedores?
Seu termostato é de 120 V ou mais?
Se tiver respondido sim a qualquer
uma destas perguntas, você tem um
sistema de linha de voltagem, e o
Prendedor de fios
termostato não irá funcionar.
Se você não tiver certeza, visite
honeywellhome.com
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Fio preto grosso

Tire uma foto de como sua fiação
está agora
Lembre-se de incluir as letras
próximas aos terminais onde os
fios estão inseridos. Isto será uma
referência útil ao ligar seu termostato.
Dica: se a cor de seus fios tiver desvanecido ou se 2 terminais tiverem fios
da mesma cor, use as etiquetas de fio
fornecidas na embalagem para rotular
cada fio.
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Remover todos os jumpers
Um jumper conecta um terminal a
outro. Ele pode ser parecido com um
grampo pequeno ou um fio colorido, e
deve ser removido antes de continuar.
Use uma chave de fenda para liberar
os fios dos terminais.
O termostato não precisa de
jumpers.
7

Exemplo de
um jumper

Y R RC

Terminais

7

Anote se você tiver fios nos seguintes terminais
Não inclua jumpers como parte da sua contagem. O termostato não precisa
de jumpers.
Terminal

Cor do fio

R
Rh
Rc
8

Anote a cor dos fios
Marque os fios conectados aos terminais. Ao lado da marca, anote a cor do fio.
Não inclua jumpers como parte da sua contagem.
Verifique tudo o que se aplicar (nem todos serão aplicáveis):
Terminal

Cor do fio

Terminal

Y

A ou L/A

Y2

O/B

G

W2 ou AUX

C

Cor do fio

E

Obrigatório

W
K
Os terminais S e U não são compatíveis com este termostato.
Se houver fios em terminais que não estejam listados, você precisará de
suporte de fiação adicional. Visite honeywellhome.com para descobrir se o
termostato funcionará para você.
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9

Desconecte os fios e remover o antigo painel
Use uma chave de fenda para liberar os fios dos terminais.
Dica: Para evitar que os fios caiam para dentro da parede, enrole-os em volta de
um lápis.
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Instalando seu Termostato Inteligente T5

Termostato
Inteligente T5

Parafusos

Sistema de
montagem
UWP

10

Âncoras

Parede

10

Junte e insira os fios através do
UWP
Puxe o UWP até abrir e insira o feixe
de fios na parte traseira do UWP.
Certifique-se de que pelo menos
6,4 mm (1/4”) de cada fio esteja
exposto para facilitar a inserção dos
terminais de fio.

11

Insira as âncoras de parede
Recomenda-se que você use as
âncoras de parede incluídas na
caixa para montar seu termostato.
Você pode usar o UWP para marcar
onde você quer instalar as âncoras
de parede.
a) Nivele a placa de parede.
b) Marque a localização das
âncoras de parede usando um
lápis.
c) Faça as perfurações.
d) Insira as âncoras de parede.
e) Certifique-se de que as âncoras
estejam niveladas com a parede.
Dica: use uma broca de 5,6 mm
(7/32”).

11
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Defina a posição do interruptor R e insira o fio R ou fios
Vire o interruptor R para cima ou para baixo com base nas suas anotações de
fiação na etapa 7.
Insira os fios nos orifícios internos dos terminais do UWP. As abas ficarão
abaixadas depois que o fio for inserido.

Se você tiver 1 frio R (R, RH ou RC)
1. Coloque o
interruptor R na
posição para
cima.

2. Insira seu fio R (R,
RH ou RC) no terminal R.

ou
Se você tiver 2 fios R (R ou Rh e RC)
2. Insira seu fio RC no
terminal RC.

1. Coloque o
interruptor R na
posição para
baixo.

3. Insira seu fio R ou RH
no terminal R.

12

13

Conecte os fios remanescentes da
etapa 8

Esta fiação é só um exemplo, a
fiação real pode variar.

Dica: não monte o UWP na parede
antes de conectar os fios.
Pressione as abas para colocar os fios
nos orifícios internos dos seus terminais correspondentes no UWP (um fio
por terminal) até que estejam firmemente no lugar.
Puxe levemente os fios para verificar
se estão seguros.
Dica: se você precisar liberar os fios
novamente, empurre as guias de
terminal nos lados do UWP.
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Monte o UWP e feche a porta
Monte o UWP usando os parafusos
”
fornecidos. Instale todos
3/8três
toos
1/4”
parafusos para um ajuste
seguro
na parede. Feche a porta depois de
terminar.

Use 3
parafusos
fornecidos
#8 1-1/2 pol.
(38,1 mm)

13

15

Conecte seu termostato
Alinhe o termostato no UWP e
encaixe-o firmemente no lugar.
o

90
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Ligue a energia
Ligue a energia na caixa ou
interruptor que controla o sistema de
aquecimento/resfriamento.

LIGADO

LIGADO
LIGADO

DESLIGADO

Interruptor

Caixa de disjuntor
LIGADO
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Retorne ao termostato
Retorne ao termostato. Confirme que a
tela mostra a START SETUP (INICIAR
CONFIGURAÇÃO). Se mostrar, continue
a “Configuração com o aplicativo
Honeywell Home” na página 15.
Se seu termostato não mostrar START
SETUP (INICIAR CONFIGURAÇÃO),
entre em contato com o suporte do
Resideo.
14

DESLIGADO

Configuração com o aplicativo Honeywell Home
1

Inicie a configuração com o
aplicativo
Toque em START SETUP (INICIAR
CONFIGURAÇÃO) no termostato.

2

Selecione para configurar com o
aplicativo
Toque em Yes (Sim) na tela USE
APP (USAR APLICATIVO).

No

Yes

Back

3

Seu termostato agora está pronto para ser configurado usando o aplicativo
Honeywell Home
a.) Baixe o aplicativo “Honeywell Home” da App store ou Google play.
b.) Abra o aplicativo Honeywell Home. Seu termostato deve aparecer sob
Termostato encontrado. Toque em SET UP NOW (CONFIGURAR AGORA),
conforme mostrado abaixo para continuar. Se seu termostato não aparecer,
crie uma conta (se necessário) ou faça logon na sua conta Honeywell Home.
Em seguida, selecione o Termostato Inteligente T5 para instalar.
c.) O aplicativo Honeywell Home orientará você no restante da configuração.
C
A
B

Thermostat Found:

SET UP NOW
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Como usar seu aplicativo Honeywell Home

Thermostat
MY HOME

Acesse o
menu

72˚
FOLLOWING SCHEDULE

Selecione o
modo de Fan
(Ventilador) Auto
(Automático)/On
(Ligar)/Circulate
(Circular)
Selecione o
Mode (modo) de
sistema Auto/
Heat (Aquecer)/
Cool (Resfriar)/
Off (Desligar)/
EM Heat (Aquec.
de EM)

Defina a
temperatura
desejada

72˚

MODE

FAN

SCHEDULE

Programe seu conforto
em casa

Interessado em mais produtos Resideo? Visite honeywellhome.com para saber mais
sobre todos os produtos disponíveis conectados pelo aplicativo Honeywell Home.
O aplicativo é aprimorado regularmente e pode mudar.
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Como usar seu Termostato Inteligente T5
Temperatura desejada

Temperatura interna

Ajuste a temperatura

Exibe a temperatura
interna desejada.

Exibe a temperatura
interna atual.

Toque em + ou - para
definir a temperatura
interna desejada.

Fan

Mode

Heat

Mode

Auto

Menu

Fan

Mode (Modo)

Menu

Fan (Ventilador)

Selecione o Mode
(modo) de sistema
Auto/Heat (Aquecer)/
Cool (Resfriar)/
Off (Desligar)/Em
Heat (Aquec. de
EM) (aquecedor de
emergência)

Contém recursos:
programação,
bloqueio de tela,
ventilação, Wi-Fi,
limpar tela e outras
configurações do
termostato.

Selecione o modo
de Fan (Ventilador)
Auto (Automático)/
On (Ligar)/Circulate
(Circular).

A tela irá acordar quando você tocar na área central da temperatura exibida.
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Configuração manual
Se sua rede Wi-Fi não estiver funcionando,
você pode configurar seu termostato manualmente e conectar seu telefone mais tarde.
1

Iniciar a configuração manual
Toque em START SETUP (INICIAR
CONFIGURAÇÃO) para começar.

2

Selecionar configuração manual
Na tela USE APP (USAR APLICATIVO),
toque em No (Não).

No

3

Yes

Navegue e edite opções de configuração
Use
ou
para navegar por todas as
opções de configuração. Para ver uma lista
de todas as opções de configuração, vá para
as páginas 20-21.
Para editar um valor de opção, toque em Edit
(Editar) ou toque na área de texto.
O valor agora está piscando. Use
ou
para selecionar o valor correto.
Toque em Done (Concluído) ou toque em área
de texto assim que o valor correto estiver
selecionado.
18

Edit

Configuração manual (cont.)
4

Concluir configuração
Toque em
até ver Concluir
configuração. Toque em Select (Selecionar)
ou na área de texto.

Select

5

No Configurar Wi-Fi
No final do processo de configuração,
você será solicitado a CONFIGURAR
WI-FI. Se o Wi-Fi ainda não estiver
funcionando, você precisará configurar a
hora e a data manualmente. Selecione No
(Não) on the SETUP WIFI (CONFIGURAR
WI-FI).

6

Definir data e hora
Defina o horário de verão se você estiver
em uma área que segue o horário de
verão. Defina a data, formato do relógio e
hora nas próximas telas.

7

Seu termostato agora está configurado
Consulte a páginapage 17 para obter
mais informações sobre a operação
básica.
19

No

Yes

Back

No

Back

Yes

Opções de configuração do equipamento
N° da opção Nome da opção

Valor da opção (padrão de fábrica em negrito)

120

Tipo de
programação

No Schedule (Sem programação)
MO-SU = Every day the same (MO-SU = Todos os dias o mesmo)
MO-FR SA SU = 5-1-1 schedule (MO-FR SA SU = programação 5-1-1)
MO-FR SA-SU = 5-2 schedule (MO-FR SA-SU = programação 5-2)
Each Day = Every day different (Cada dia = Cada dia diferente)
Observação: você pode alterar a programação padrão MO-FR, SA-SU aqui.
Para editar períodos durante dias, pontos de ajuste de temperatura ou para
ativar/desativar a programação, toque em MENU na tela Inicial e vá para
PROGRAMAÇÃO.

200

Tipo de sistema

Conventional Forced Air (Ar forçado convencional), Heat Pump (Bomba
de aquecimento), Boiler (Caldeira), Cool Only (Somente resfriar)
Observação: essa opção seleciona o tipo de sistema básico que seu termostato irá controlar.

205

Tipo de
equipamento

Aquecimento de ar forçado convencional:
Standard Gas (Gás padrão), High Efficiency Gas (Gás de alta eficiência),
Oil (Óleo), Electric (Elétrico), Fan Coil (Bobina do ventilador)
Bomba de aquecimento:
Air to Air (Ar para ar), Geothermal (Geotermal)
Caldeira:
Hot Water (Água quente), Steam (Vapor)
Observação: essa opção seleciona o tipo de equipamento que seu
termostato irá controlar. Observação: esse recurso NÃO é exibido se o
recurso 200 for definido como Somente resfriar.

218

Válvula de reversão O/B on Cool (O/B em Resfriar), 0/B on Heat (0/B em Aquecer)
Observação: essa opção só é exibida se a Bomba de aquecimento estiver
configurada. Selecione se a válvula de reversão O/B deve energizar ao
aquecer ou resfriar.
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Opções de configuração do equipamento
N° da opção Nome da opção

Valor da opção (padrão de fábrica em negrito)

220

Cool Stages/
Compressor Stages
(#200=Conv./
#200=HP)
(Estágios de resfriamento/Estágios
do compressor
(#200=Conv./
#200=HP))

0, 1, 2
Observação: Selecione quantos estágios de Resfriar ou Compressor do seu
equipamento o termostato controlará. Máximo de 2 estágios de Resfriar/
Compressor.

221

Heat Stages/
Aux/E Stages
(#200=Conv./
#200=HP)
(Estágios de
aquecimento/
Aux/Estágios E
(#200=Conv./
#200=HP))

Heat Stages (Estágios de aquecimento): 0, 1, 2
Aux/E stages (Estágios Aux/E): 0, 1
Observação: selecione quantos estágios de Aquecer ou Aux/E do seu
equipamento o termostato controlará. Máximo de 2 Estágios de Aquecer
para sistemas convencionais. Máximo de 1 estágio Aux/E para sistemas
com mais de 1 tipo de equipamento de aquecimento.
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Perguntas frequentes
O Termostato Inteligente T5 ainda funcionará se a conexão Wi-Fi for perdida?
Sim, a temperatura pode ser ajustada diretamente no termostato. Porém, alguns recursos,
incluindo demarcação de área, são gerenciados somente por meio do aplicativo Honeywell
Home e não funcionarão enquanto a conexão estiver desligada. O termostato será reconectado
automaticamente ao Wi-Fi depois que a rede for restaurada.
O Termostato Inteligente T5 não está encontrando a rede Wi-Fi doméstica.
O termostato opera na faixa de 2,4 GHz. Isso pode ser o motivo pelo qual o termostato não vê
a rede, mas o smartphone, que opera tanto na faixa de 2,4 e 5,0 GHz, vê a rede. A maioria dos
roteadores transmitirá duas redes, um SSID no rádio de 5,0 GHz e um SSID no rádio de 2,4 GHz.
Uma modificação foi feita no aplicativo Honeywell Home, mas não apareceu no Termostato
Inteligente T5.
Pode haver um pequeno atraso após fazer mudanças de temperatura e configuração no
aplicativo Honeywell Home.
Pode haver vários usuários para a demarcação de área?
Sim, pode haver vários usuários. A demarcação de área será acionada com base na última pessoa
a sair e a primeira pessoa a voltar. Para usar corretamente a demarcação de área com vários
usuários:
• Cada usuário precisa criar sua própria conta.
• Cada usuário deve usar sua ID de login e senha em seus dispositivos, incluindo
smartphones e tablets.
• Não há dois usuários que devem compartilhar a mesma conta.
Como vários usuários são configurados com o termostato?
O acesso pode ser dado a todos os locais do termostato por meio do aplicativo Honeywell Home.
Comece tocando no ícone do menu de três linhas no canto superior esquerdo da tela inicial.
Selecione Gerenciar usuários e toque em Adicionar usuário na parte inferior da tela. Digite o
e-mail da pessoa a ser convidada. Se essa pessoa tiver uma conta configurada, a localização será
adicionada automaticamente à sua conta. Se não tiver uma conta, a pessoa receberá um convite
por e-mail solicitando que baixe o aplicativo Honeywell Home e crie sua própria conta.
Observação: todos os indivíduos com acesso a um termostato compartilham os mesmos
privilégios de usuário. Os usuários adicionados poderão alterar as configurações do termostato,
bem como adicionar ou excluir outros usuários.
Existe alguma maneira de ampliar a força do sinal?
A faixa ou a distância do sinal Wi-Fi é determinada pelo roteador. Verifique o manual do roteador
para obter mais informações.
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Perguntas frequentes
Há um alerta que diz que o sinal Wi-Fi foi perdido. O que isso significa?
O sinal Wi-Fi para o termostato foi perdido. Aguarde até que o termostato reconecte ou selecione
uma nova rede no menu de configuração no aplicativo Honeywell Home. Se o termostato não
conseguir reconectar, será preciso solucionar o roteador para determinar a causa.
Por que o termostato está aparecendo como offline (ícone de acesso Wi-Fi) no canto superior
direito da tela do termostato?
Se o termostato exibir um ícone Wi-Fi riscado em sua tela ou aparecer como offline no aplicativo
Honeywell Home, ele perdeu a conexão com a rede. Certifique-se de que o roteador esteja ligado
e transmitindo conexão. A rede Wi-Fi doméstica pode precisar ser reconfigurada desligando e
ligando o roteador. Consulte o manual de instruções do roteador para obter instruções sobre o
ciclo de energia. Quando a rede for restaurada, o termostato será reconectado automaticamente.
E-mail de ativação não recebido.
Um e-mail será enviado de connected-Home@alarmnet.com. É necessário um e-mail de ativação
para concluir a configuração da conta. Se o e-mail de ativação não for recebido após cinco
minutos, verifique a pasta de spam da conta de e-mail.
Se você não encontrá-lo na pasta de Spam, clique no botão Reenviar e o e-mail de ativação será
reenviado. Se você ainda não receber seu e-mail de ativação, entre em contato com a equipe de
Suporte Técnico em 1-800-633-3991 para obter ajuda.

Informações regulatórias
NORMAS FCC 47 CFR § 15.19 (a)(3)
Este dispositivo está em conformidade com a Parte
15 das Normas FCC. A operação está sujeita às duas
condições a seguir:
1 Este dispositivo não deverá causar interferência
prejudicial e
2 Este dispositivo deve aceitar as interferências
recebidas, inclusive as que possam causar
operações indesejadas.

47 CFR § 15.105 (b)
Consulte https://customer.resideo.com/en-US/
support/residential/codes-and-standards/
FCC15105/Pages/default.aspx para obter mais
informações da FCC sobre este produto.
NORMAS IC
RSS-GEN
Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es)
isentos de licença que estão em conformidade com
RSS(s) isentos de licença da Innovation, Science and
Economic Development Canada. A operação está
sujeita às duas condições a seguir:
1 Este dispositivo não deverá causar interferência
prejudicial.
2 Este dispositivo deve aceitar as interferências
recebidas, inclusive as que possam causar
operações indesejadas do dispositivo.

47 CFR § 15.21 (Apenas EUA)
Mudanças ou modificações que não sejam
expressamente aprovadas pela parte responsável
pela conformidade poderiam anular a autoridade do
usuário de operar o equipamento.
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Código de configuração
Apple® HomeKit® e
O Termostato Inteligente T5 é compatível
com o Apple® HomeKit®. Quando solicitado
pelo aplicativo Honeywell Home, leia o
código na última página (contracapa) deste guia.

Garantia limitada de 2 anos
Para obter informações sobre a garantia, acesse honeywellhome.com
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não
pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
www.anatel.gov.br

www.resideo.com
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