Creëer uw perfecte
comfortzone met
evohome Wi-Fi

Meer comfort, meer controle en minder energie –
de slimste manier om de woning te verwarmen.
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Comfort en controle:
dat is precies wat
evohome u geeft.
Met evohome heeft u de controle.
U regelt eenvoudig de temperatuur
in uw huis en kunt tegelijkertijd
behoorlijk op energie besparen.
Meer comfort – u regelt gemakkelijk
de temperatuur in elke ruimte
afzonderlijk. Vanuit uw luie stoel thuis
of vanaf een locatie buitenshuis.
Meer controle – vroeger moest
u nog naar de thermostaat lopen
om de verwarming aan te zetten.
Met evohome doet u dat met uw
smartphone of tablet.
Minder energie – als u zelf de
controle heeft over waar en wanneer u
uw huis verwarmt, bespaart u zonder
meer op uw energierekening.

Comfort en controle
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Slimme zoneregeling
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Slimme zoneregeling
voor verwarmingsystemen
evohome betekent dat u altijd de
controle hebt over uw verwarming
systeem — waar u ook bent.

Dankzij de modulaire opbouw verdeelt
u meteen uw hele huis in comfort
zones of voegt u later zones toe.

Het centrale punt is het evohome
bedieningspaneel, waarmee
u eenvoudig de temperatuur
programmeert en bepaalt in elke
kamer van uw huis — vanaf iedere
plek in uw huis.

Bovendien is het geschikt voor bijna
elk huis, hoe oud ook. Dus of u nu
vloerverwarming heeft of radiatoren,
cv-toestel of stadsverwarming:
evohome kan eenvoudig worden
toegepast. En omdat evohome
draadloos werkt, is voor de installatie
geen hak- en breekwerk nodig.

evohome werkt in uw gehele huis,
zodat u zoveel radiatoren of zones
kunt toevoegen als u nodig heeft.

Bediening via de gratis app
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Eenvoudig te installeren –
evohome Wi-Fi biedt ingebouwde
wifi-technologie die gemakkelijk
op uw draadloze thuisnetwerk
toegevoegd kan worden. Doordat
alle evohome componenten over
dezelfde draadloze Honeywell

standaard communiceren zijn ze
snel te installeren. Zo ontstaat er een
betrouwbare verbinding die niet alleen
een groot bereik heeft, maar ook op
laag vermogen werkt. Eenvoudig en
efficiënt.
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Altijd verbonden
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U bent op weg naar huis
op een koude winterdag.
Waarom thuiskomen in
een koud huis?
Vroeger moest u eerst naar huis voordat u de
verwarming kon aanzetten. Met de mobiele app
is dat nu voorgoed verleden tijd.
Gaat u eerder naar huis? Of wordt het juist wat
later dan gepland? Met evohome Wi-Fi zet u de
verwarming thuis eenvoudig een graadje hoger of
lager. Gewoon via de app op uw smartphone!
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evohome Wi-Fi is te koppelen aan If This Then That.
Een eenvoudig te gebruiken app met oneindig veel mogelijkheden
om nog meer controle over uw connected home te krijgen.
Maak zelf recepten aan via IFTTT en zorg er bijvoorbeeld voor
dat de verwarming automatisch uitgaat wanneer u een bepaald
postcodegebied verlaat of juist automatisch aanslaat als het
sneeuwt. Kijk voor meer informatie op getconnected.honeywell.com!

Scheduling
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Optimaliseer uw
huiscomfort
Het gaat niet alleen om het hoger
of lager zetten van de verwarming.
Het gaat om het instellen van de
juiste temperatuur, op het juiste
moment, op de juiste plaats. Voor
verschillende tijden van de dag,
voor elke zone individueel, voor de
hele week.

Met evohome stelt u uw persoonlijke
comfortwensen in die precies passen
bij uw levensstijl en de manier waarop
u uw huis gebruikt.

Optimale stop

COMFORT ZONE

Op afstand energie
besparen

Optimale
start

Opstaan
06:00

O

08:00
07:00

evohome is zelflerend en leert hoe lang het duurt
voordat uw huis is opgewarmd. Hij gaat aan als
het nodig is om uw verwarming op de perfecte
temperatuur te krijgen – en dat op het juiste
moment.

Naar werk

18:00

U bent aan het overwerken. Met evohome bedient
u uw verwarming op afstand, zodat de gewenste
temperatuur pas bereikt wordt op het moment dat u
thuiskomt.

19:00
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Woonkamer

Keuken

20˚

18˚
Warmwater

Eetkamer

45˚

20˚

18˚

Slp. Kamer 1

20˚
18˚

Slp. Kamer 2

20˚
18˚

Badkamer

20˚

18˚
MENU

22°

12:03

Maandag 27 April
Sneltoetsen

20˚

18˚
PROGRAMMA

22°

22°

22°

Met onze eenvoudige en slimme
bedieningsmogelijkheden ziet en regelt
u precies welke temperatuur u wilt,
waar in huis u ook bent.

Optimale stop

COMFORT ZONE

On

Optimale
start

0

COMFORT ZONE

Thuiskomen
20:00

22:00

23:00

00:00

Ook bij het naar bed gaan denkt evohome vooruit
door de temperatuur alvast te verlagen voordat u
naar bed gaat. U merkt het verschil in temperatuur
niet, en kan genieten van een heerlijke nachtrust,
wetende dat u geen energie verspilt, elke dag weer.
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Scheduling

Doet uw energierekening
u rillen?
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37 %
75 procent van de energie die een huishouden
verbruikt, gaat naar verwarming en warm water.
evohome helpt. Verlaag uw energiekosten door
alleen te verwarmen waar en wanneer dat nodig
is. Bovendien heeft evohome veel slimme functies
waarmee u eenvoudig de verwarming van uw huis –
geheel naar uw persoonlijke wens –instelt en regelt.
En dat met één druk op de knop.

Wie de verwarming in huis regelt via evohome kan
profiteren van bewezen energiebesparingen tot
37%. Zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Milieu
Centraal.

Aanpasbaarheid
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Onze producten.
Bij Honeywell begrijpen we dat elk
huis anders is. Met ons brede product
portfolio kunt u uw evohome zo
aanpassen dat het perfect bij uw
behoeften en uw woning past.
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Centraal
Bedieningspaneel
Het full colour touchscreen display is
het brein van uw verwarmingsysteem,
waarmee u uw verwarming per zone
kunt programmeren. Het verlichte
scherm is door de intuïtieve bediening
eenvoudig in gebruik en geeft
direct inzicht in de temperaturen
van uw woning.

Radiatorregelaar
Het lokaal instellen van de temperatuur
kan via radiatorregelaars. Goed
uitleesbaar en energiebesparend. Op
basis van de warmtevraag wordt de
verwarming efficiënt aangestuurd en
dankzij de 2weg communicatie staat
deze continu in verbinding met het
bedieningspaneel.

Wi-Fi aan boord
Via geïntegreerde WiFi is evohome te
bedienen via uw smartphone of tablet.
Met de mobiele app kan evohome
vanaf elke denkbare plek naar wens
geregeld worden. Vanuit huis of
buitenshuis.
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Maatwerk
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evohome is geschikt
voor elk huis
Elk huis is anders. evohome past
zich aan u aan.
Radiatoren of vloerverwarming?
Een ketel of stadsverwarming? Of u
nu woont in een klein appartement
of een eengezinswoning: evohome
helpt u met meer controle over uw
verwarming.

Bekijk zelf hoe evohome in
uw huis past met onze online
systeemconfigurator. U ziet meteen
hoe evohome u assisteert om uw
perfecte comfortzone te creëren.
U vindt het allemaal op de website:
getconnected.honeywell.com
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“We waren nog maar net vertrokken
voor ons weekendje weg, toen ik
erachter kwam dat de verwarming
thuis nog aan stond. Ik hoefde alleen
maar mijn smartphone te pakken.
Via de app was de verwarming zo uit.
Erg prettig om die controle ook
buitenshuis te hebben.”

“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? Zolang het op
de werkkamer maar behaaglijk is. Zo
verspil ik nooit meer energie.”
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Begin nu met het plannen
van uw evohome.
Voor het vinden van uw ultieme comfortzone, biedt Honeywell u alle hulp:
· Vraag uw adviseur om een persoonlijk advies. Op onze website vindt u een
uitgebreid netwerk van Honeywell evohomeambassadeurs. Kijk bij ‘zoek een
ambassadeur’ voor de dichtstbijzijnde.
· Probeer het systeem uit met onze online evohomesimulator en ervaar zelf het
comfort en de controle die evohome biedt.
· Gebruik de systeemconfigurator en ontdek hoe uw evohome eruit kan zien.
Neem vandaag nog de controle over de verwarming van uw huis. Ga naar:

getconnected.honeywell.com
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