Get connected!
Meer comfort Meer controle Minder energie

evohome zoneregeling en Round Connected
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Meer comfort

Altijd genieten van
een warme woning
Het Connected portfolio van
Honeywell biedt de ultieme
beleving qua wooncomfort en
gebruiksgemak. Zo weet u zeker
dat uw woning bij aanwezigheid
altijd aangenaam warm is.
Met het eenvoudig te programmeren
menu van onze connected producten
stelt u de verwarming geheel naar
wens in. Met ’s ochtends vroeg een
behaaglijke badkamer, een warme
woonkeuken bij het ontbijt en
’s avonds een lekker op temperatuur
geregelde living of verwarmde studeerkamer. En bent u een dagje vrij?
Dan is de ‘vrije dag’ functie genoeg
om er voor te zorgen dat het huis op
een comfortabele temperatuur blijft.
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Meer controle

Op afstand te bedienen
via een app
Vroeger moest u eerst naar huis voordat u de
verwarming aan kon zetten. Tegenwoordig
stelt u uw wooncomfort gewoon in via uw
smartphone!
De connected producten van Honeywell zijn te
bedienen met de gebruiksvriendelijke Total Connect
Comfort-app. Een gratis app voor telefoon of tablet
waarvoor u geen abonnement hoeft aan te gaan.
Hiermee kunt u de verwarming ook op afstand
bedienen vanaf elke willekeurige locatie. Vanaf
het werk, of vanuit de auto. Voortaan krijgt u bij
thuiskomst altijd een warm welkom.

Controle
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Minder energie

Snel besparen

Energie

Energie
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Wist u dat tot 55% van de gemiddelde Nederlandse
energierekening uit verwarmingskosten bestaat?
Honeywell helpt! Door met de Honeywell connected
producten energiebewuster te stoken kan een huis
houden tot wel 37% op deze kostenpost besparen*.

Gewoonweg door alleen te verwarmen waar en
wanneer dat nodig is. Ook de Total Connect Comfortapp levert hier een behoorlijke bijdrage aan. U kunt
immers nooit meer vergeten de verwarming uit te
zetten. Met de app heeft u alles altijd onder controle.

*Bron: Milieu Centraal.
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Creëer de
perfecte comfortzone
met evohome
evohome vormt het ‘brein’ van de centrale
verwarming. Een slimme zoneregeling waarmee
de woning per vertrek individueel kan worden
geregeld. Een innovatief systeem dat er voor zorgt
dat uw kind dat boven studeert niet in de kou zit
omdat beneden de open haard brandt. Of dat
alleen de werkkamer wordt verwarmd wanneer u
besluit een dagje thuis te werken.

Het draadloze evohome biedt de oplossing
voor een maximaal woon- en werkcomfort tegen
een minimaal energieverbruik. evohome weet
bijvoorbeeld wanneer er ergens een raam open
staat en past de instelling hier op aan. Daarnaast
is evohome in staat om te leren hoe het huis door
de seizoenen heen opwarmt en afkoelt. Zo wordt
energieverspilling voorkomen.
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“Het komt wel eens voor dat ik een
uurtje later thuis kom van het werk.
Omdat een vergadering uitloopt of
omdat ik direct doorga naar de
sportschool. Met de app op mijn
smartphone hou ik de temperatuur
thuis dan nog even laag. Dat scheelt
toch weer in energieverbruik.”

“Mijn man en ik zitten in de winter
graag gezellig voor de open haard.
Met vaak een koude bovenverdieping
tot gevolg. Maar als onze dochter
van drie maanden ligt te slapen,
moet de kinderkamer ook comfortabel
aanvoelen. Met evohome stel ik de
temperatuur nauwkeurig in op 20 °C.
Dat is een geruststellend idee.”

“Twee – steeds wisselende – dagen in
de week werk ik thuis, terwijl mijn man
op kantoor is en de kinderen naar
school zijn. Waarom zou ik dan het
hele huis verwarmen? Zo lang het op
de werkkamer maar behaaglijk is. Zo
verspil ik nooit meer energie.”

Round
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Round Connected
Profiteer van
optimale controle
Het vertrouwde ‘rondje’ van Honeywell is er nu
ook in Connected uitvoering. Een eenvoudig te
bedienen thermostaat die ook op afstand kan
worden geregeld via een overzichtelijke app. Zeer
betrouwbaar qua werking en super efficiënt qua
gebruik. Het verlichte scherm geeft duidelijk de
temperatuur aan. Informatie die ook inzichtelijk is
via de app.

Er is een Round Connected voor aan/uit en voor
modulerende cv-toestellen, waardoor de thermos
taat geschikt is voor elk verwarmingsysteem.
De gewenste temperatuur kan eenvoudig worden
ingesteld op de Round of via smartphone of tablet.
Zo is het wooncomfort vanaf elke willekeurige locatie
te bedienen. En dat betekent maximaal comfort
tegen minimale energiekosten.
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Round

“De Round Connected is programmeerbaar via de
app op mijn smartphone. Voor zeven dagen per
week afzonderlijk en tot wel zes perioden per dag.
Dat is ontzettend handig. Zo kunnen we de
verwarming thuis helemaal aanpassen naar het
leefritme van ons gezin.”

“Mijn man en ik letten altijd op de prijzen en
houden bij wat we aan boodschappen besteden.
Vreemd eigenlijk dat we nooit zo met onze
energiekosten zijn omgegaan. Nu de verwarming
alleen nog maar aan gaat wanneer dat nodig is,
besparen we ook op deze post veel geld.”

“Omdat de plaats van onze oude thermostaat
niet ideaal is, hebben wij gekozen voor de Round
Connected Wireless. Die is draadloos en kan dus
op elke gewenste plek worden opgehangen of
los worden neergezet. Zonder hak- en breekwerk
in huis!”

Get connected!
Met het Connected portfolio van Honeywell krijgt ù de controle. Over de verwarming, over het comfort
en over de energierekening. De ultieme oplossing voor mensen die een betrouwbare regeling eisen,
optimale flexibiliteit wensen en bovendien graag de baas over hun portemonnee zijn. Nieuwsgierig? Bezoek
onderstaande website voor meer informatie en inspiratie of download de demo-app!

www.getconnected.honeywell.com
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