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De slimste zoneregeling  
is nu nog slimmer
Vernieuwde slimme zoneregeling van evohome



EVOHOME
• Slimme zoneregeling – regel tot 12 

zones individueel op temperatuur

• Draadloos – eenvoudige installatie 
zonder hak- en breekwerk

• Connected – ingebouwde wifi 
voor app-bediening op tablet of 
smartphone

• Werkt met IFTTT, Google Assistant 
en Amazon Alexa

• Bedien waar gewenst – lokaal 
in de kamer, centraal op het 
bedienpaneel, en op afstand via 
de app of spraakassistenten

• Elke zone is afzonderlijk te 
programmeren voor 7 dagen  
(6 periodes per dag)

• Kleurentouchscreen

TOEPASBAAR MET 
WARMTEPOMPEN

evohome is geschikt voor  
vrijwel elk huishouden en elke 
toepassing. 
Nu werkt het naast cv-ketels, 
stadsverwarming en pelletkachels 
ook met warmtepompen.
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Temperatuurregeling
verwarmen en koelenMaak kennis met  

de vernieuwde 
evohome slimme 
zoneregeling
evohome is de slimme zoneregeling, waarmee de verwarming  
en koeling in tot wel 12 ruimtes in een woning of kantoor 
individueel kan worden geregeld. Dit beproefde en betrouw-
bare systeem van Resideo is voorzien van nieuwe functies en 
daarmee nu nóg slimmer. 

evohome laat uw klanten de temperatuur in huis gemakkelijk 
per kamer instellen: lokaal óf op afstand via de app. Deze slimme 
alles-in-éénoplossing is draadloos, met wifi verbonden en 
eenvoudig te installeren. En omdat evohome zo veelzijdig en 
gebruiksvriendelijk is, is dit de enige slimme zoneregeling die  
u nodig hebt.



TEMPERATUURREGELING 
VERWARMEN EN KOELEN

Uw klanten kunnen eenvoudig 
schakelen tussen verwarmen 
en koelen, zodat ze elke zone 
afzonderlijk kunnen regelen voor 
maximaal comfort. Zo blijft de 
woning aangenaam warm in de 
winter en koel in de zomer.

SPECIFIEKE  
AFGIFTE AFSTEMMING

Met onze gepatenteerde Specifieke 
Afgifte Afstemming™-technologie 
leert evohome automatisch 
de warmtecapaciteit van elke 
zone kennen en stuurt de ketel 
daardoor nog efficiënter aan. 
Het voorkomt inefficiënte hoge 
retourtemperaturen en zorgt  
voor een verbeterd rendement  
van de ketel. 

SLIM 
WEERSAFHANKELIJK

Op basis van buitentemperatuur, 
kamertemperatuur en de 
ingestelde temperatuur regelt 
evohome het ideale comfort per 
zone, met minder energieverbruik. 
Slimmer en energiezuiniger dan 
weersafhankelijk regelen.
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CV-KETEL, STADSVERWARMING, WARMTEPOMP...

De draadloze modules R8810A en 
BDR91T sturen de bron aan, afhankelijk 
van de warmte- of koudevraag uit 
een of meer zones. Bronnen waarmee 
evohome kan worden gebruikt zijn: 

• Aan/uit-cv-ketel of zoneklep

• Modulerende OpenTherm-cv-ketel

• Warmtepomp

• Stadsverwarming

• Pelletkachels

R8810A BDR91T

Geschikt voor vrijwel elke 
installatie en toepassing
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EVOHOME-BEDIENPANEEL

Het evohome-bedienpaneel is zowel 
hart als brein van het evohome-systeem. 
Per bedienpaneel kunnen tot 12 zones 
geïnstalleerd en geregeld worden.

• Draadloos kleurentouchscreen

•  Eenvoudig te volgen installatie-
handleiding

•  Opties voor tafelstandaard of 
wandmontage

RADIATORREGELAARS

Meet en regel draadloos de temperatuur 
in elke kamer met een HR91- of HR92-
radiatorregelaar. 

• Tweeweg-communicatie met het 
evohome-bedienpaneel

• Eenvoudige installatie

• Openraamfunctie schakelt de radiator 
uit als de kamertemperatuur plots daalt

• Vorstbeveiligingsinstelling

• Keuze uit HR92 of HR91, met of 
zonder lokale temperatuurinstelling

DRAADLOZE DIGITALE 
KAMERTHERMOSTAAT

DTS92 T87RF

HR92

HR91



Elke woning en elke 
verwarmingsinstallatie is 
anders, maar evohome  
is universeel toepasbaar.  
Het voegt zich naar de 
behoeften van uw klanten, 
zowel bij installatie als in het 
dagelijks gebruik. evohome  
is geschikt voor vele typen 
woonhuizen en kantoren:  
van luxe studio’s en een-
gezinswoningen tot dokters-
praktijken en kleine kantoren. 

Radiatoren, aan/uit- of 
OpenTherm-modulerende 
ketels? Vloerverwarming, 
stadsverwarming of 
warmtepomp?  
Gewoonweg een kwestie  
van evohome installeren!
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SLIMME BEDIENING

Uw klant bepaalt waar en wanneer hij 
evohome wil bedienen:

• Lokaal in de kamer

• Centraal op het bedienpaneel

• Op afstand via de app

• Via spraakassistenten

DRAADLOZE DIGITALE 
KAMERTHERMOSTAAT

De draadloze T87RF en DTS92 
meten de kamertemperatuur en 
kunnen eenvoudig samenwerken 
met de HCE80-vloerverwarmings- 
regelaar. Ook ideaal indien er 
meerdere radiatoren in één ruimte  
geplaatst zijn.

• Tweeweg-communicatie met het 
evohome-bedienpaneel

• Tafelstandaard (DTS92) en 
wandmontage (T87RF) mogelijk

• Duidelijk zichtbaar display met 
achtergrondverlichting

22°

VLOERVERWARMING EN -KOELING

HRA80

HCE80

MT4

Door toepassing van de HCE80  is 
evohome uitstekend te combineren 
met vloerverwarming en -koeling. 
Standaard kunnen 5 zones individueel 
worden geregeld, waarbij per zone 
3 slanggroepen gelijktijdig kunnen 
worden aangestuurd. Door de HCS80-
uitbreidingsmodule toe te passen,  
kan het aantal regelbare zones worden 
uitgebreid naar 8 (24 slanggroepen).

• Tweeweg-communicatie met het 
evohome-bedienpaneel

• Geschikt voor verwarming én koeling

• Tot 8 zones en 3 motoren per zone

• Uitgang voor pompschakeling



evohome + waterzijdig 
inregelen = meer comfort, 
minder energie
Traag opwarmende of koud blijvende radiatoren, geruis en gefluit in leidingen, hoge stook-
kosten en kostbaar onderhoud - het zijn de gevolgen van een slecht ingeregeld verwarmings-
systeem. Met waterzijdig inregelen brengt u de cv-installatie in balans, een actie die 
uitstekend samengaat met de installatie van evohome. Waterzijdig inregelen geeft het 
comfort van evohome een extra impuls en doet de energierekening nog verder dalen.

Hoog gasverbruik 
Mogelijk te koude ruimtes

Laag energieverbruik 
Hoog comfort

Slecht ingeregelde cv-installatie

Goed ingeregelde cv-installatie

Meer comfort: de keuken al warm, 
maar de woonkamer koud? Duurt 
het lang voordat het hele huis op 
temperatuur is? U lost dit op met 
waterzijdig inregelen.

Lagere energiekosten omdat alle 
componenten van het verwarmings-
systeem efficiënter werken.

Een continu waterzijdig 
ingeregeld systeem voorkomt 
fluitende en ruisende leidingen.

Eenvoudig te realiseren met 
dynamische thermostatische 
radiatorventielen (Kombi-TRV)  
die in vrijwel elke situatie toe te 
passen zijn.

radiator is te koud

radiatoren zijn in balans

radiator is te warm cv-ketel

cv-ketel



Ondersteuning van Resideo

Ontworpen en vervaardigd in  
Europa door Resideo, met 130 jaar 
technische expertise, is de  
vernieuwde evohome slimme 
zoneregeling nu beschikbaar.

• Geproduceerd in Europa door Resideo

• #1 in zoneregelingen en wereldmarktleider in 
wooncomfort

• Sterk aanbevolen in onafhankelijke beoordelingen

• Professioneel geïnstalleerd door meer dan 
100.000 installateurs

• Geschikt voor vrijwel elke installatie en toepassing

We bieden niet alleen een uitgebreid 
portfolio van slimme thermostaten en 
zoneregelingen, we realiseren ons ook dat 
u een fabrikant nodig hebt die zorgt voor:

• Uitgebreide commerciële en 
technische producttraining voor uw 
verkoopmedewerkers en monteurs

• Lokale technische ondersteuning

• E-learningmodules die 24/7  
beschikbaar zijn

• Gedetailleerde informatie voor  
uw klanten: 
- overzichtelijke gebruikershandleidingen; 
- instructievideo’s; 
- een consumentenhulplijn.



evohome is eenvoudig te installeren en gemakkelijk te 
onderhouden. Als evohome-installateur bent u nooit alleen.  
We bieden van A tot Z ondersteuning waar dat nodig is, van 
handige hints en tips tot volledige opleidingen. Update uw 
vaardigheden en doe mee aan de slimme evohome-revolutie:

homecomfort.resideo.com/evohome

We maken  
het u makkelijk
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