evohome Wi-Fi

Creëer uw perfecte comfortzone

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 energiekosten besparen.
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Meer comfort – u regelt gemakkelijk de temperatuur in elke
ruimte afzonderlijk. Vanuit uw luie stoel thuis of vanaf een
locatie buitenshuis.
Meer controle – u zet de verwarming aan met uw smartphone
of tablet. Naar de thermostaat lopen is verleden tijd.
Minder energie – uw energierekening gaat omlaag doordat u
zelf bepaalt wanneer en waar u uw woning verwarmt.

evohome creëer uw perfecte comfortzone
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Slimme zoneregeling
voor uw verwarming.
Eenvoudig en efficiënt.

Bediening via de gratis app

evohome staat voor 100%’ controle over uw

evohome is geschikt voor vrijwel elke woning

verwarmingsysteem — waar u ook bent.

of bedrijfspand. Of u nu vloerverwarming,

Centraal staat het evohome-bedieningspaneel,
waarmee u eenvoudig de temperatuur
programmeert en bepaalt in elke kamer van uw
huis — vanaf iedere plek in uw huis.
evohome heeft een modulaire opbouw: u kunt
u zo veel radiatoren of zones toevoegen als
u nodig heeft. Zo verdeelt u uw hele huis in

radiatoren, een cv-toestel, warmtepomp of
stadsverwarming heeft: evohome is eenvoudig
toepasbaar.
evohome werkt draadloos. Zo is evohome
flexibel aan te brengen in elke woning, zonder
uw interieur te beschadigen. Voor de installatie
is geen hak- en breekwerk nodig.

comfortzones. Zones kunt u later altijd weer

Vraag uw installateur naar alle mogelijkheden

wijzigen of toevoegen.

van evohome.
Op getconnected.honeywellhome.com/nl/
vindt u erkende Honeywell Home-installateurs
bij u in de buurt.
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evohome biedt ingebouwde wifi-technologie

Zo ontstaat een betrouwbare verbinding die

die gemakkelijk en snel samenwerkt met uw

én een groot bereik heeft én op laag vermogen

draadloze thuisnetwerk.

werkt.

Alle evohome-componenten zijn eenvoudig
te installeren en communiceren via dezelfde
beveiligde draadloze standaard.

evohome creëer uw perfecte comfortzone
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Thuiskomen in een
onverwarmd huis:
waarom zou u?
Gaat u eerder naar huis? Of wordt het juist wat later
dan gepland? Met evohome zet u de verwarming thuis
eenvoudig een graadje hoger of lager. Gewoon via de app
op uw smartphone!
Ook in huis kunt u de temperatuur regelen met uw
telefoon of smartphone, of u gebruikt het evohomebedieningspaneel om elke ruimte in uw woning op de
gewenste temperatuur te krijgen.
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Extra mogelijkheden
Maakt u gebruik van Google Home of Amazon

Als u wilt, kunt u evohome linken aan andere

Echo, dan kan evohome luisteren naar uw stem.

slimme apparaten in uw huis. Met IFTTT

Amazon Echo en Google Home brengen met
spraakcommando’s uw connected home
naar een hoger niveau. Beide werken met

(if this, then that) kunt u ze in samenhang
bedienen zodat u uw wooncomfort nog meer
automatiseert.

cloudgebaseerde voice-assistenten die uw

Op de IFTTT-website, of via de app, kunt

thermostaat en andere slimme apparatuur

u applicaties aan elkaar verbinden door

bedienen via een draadloze speaker. Zo weet

simplistische ‘als dit, dan dat’-opdrachten

u zeker dat uw slimme apparaten volledig

te geven. Bijvoorbeeld om evohome bij

gesynchroniseerd zijn voor de ultieme ervaring

inschakeling van een bepaald apparaat de

in thuiscomfort en veiligheid.

temperatuur te laten aanpassen.

Wilt u controle over uw woning? Vraag Alexa uw

Zo kunt u koppelingen aanbrengen tussen de

evohome te bedienen met een simple zin: “Alexa,

diverse slimme apparaten die u in huis hebt,

turn the heating up to 21°C” Of begin gewoon

wat u flexibiliteit en talloze mogelijkheden geeft.

met “Ok Google” en vertel Google wat er moet

Door alleen de IFTTT-app te gebruiken, hebt u

gebeuren.

minder apps nodig om uw woning te managen.

evohome werkt met Google Home, Amazon Alexa en IFTTT

evohome creëer uw perfecte comfortzone
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evohome voegt zich naar
uw levensstijl
Met evohome stelt u uw persoonlijke comfortwensen in die
precies passen bij uw levensstijl en de manier waarop u uw
huis gebruikt. 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 apart,
en voor de hele week.

Optimale stop

COMFORT ZONE

Op afstand energie Op
besparen

Optimale
start

Opstaan
06:00

08:00
07:00

Naar werk

18:00

evohome is zelflerend. Het weet hoe lang het duurt om

Overwerken? Laat evohome via de app weten dat het

uw woning op te warmen. Voor de perfecte temperatuur ‘s

vanavond wat later wordt. Op het moment dat u thuiskomt,

ochtends slaat uw verwarming op het juiste moment aan.

heeft uw huis de gewenste temperatuur.
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19:00

Regel overal in huis de temperatuur met deze apparaten

12:03

Maandag 27 April
Sneltoetsen

Woonkamer

Keuken

20˚

18˚
Warmwater

45˚

20˚
18˚

Eetkamer

20˚
18˚

20˚

22°

18˚

Slp. Kamer 1

Badkamer

20˚

18˚
MENU

Slp. Kamer 2

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

ptimale
start

0

COMFORT ZONE

Thuiskomen
20:00

22:00

23:00

00:00

Voordat u naar bed gaat, denkt evohome alvast vooruit
en verlaagt de temperatuur zodanig dat u het niet merkt.
Terwijl u weet dat u geen energie verspilt, kunt u gaan
genieten van uw nachtrust – elke dag weer.

evohome creëer uw perfecte comfortzone
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Geeft uw energierekening
u koude rillingen?

10

Verlaag uw energiekosten door alleen te
verwarmen waar en wanneer dat nodig is.
Verlichting

3%

Koken

4%

Apparaten

18%

Warm water 20%

75% van de energie die een

Onderzoek van Milieu Centraal

huishouden verbruikt, gaat naar

toont aan dat evohome-gebruikers

verwarming en warm water.

profiteren van energiebesparingen
tot wel 37%.

evohome heeft veel slimme functies
om de verwarming van uw huis
eenvoudig in te stellen en regelen.
Precies zoals u wenst en met één

Verwarming 55%

druk op de knop!

37%

evohome creëer uw perfecte comfortzone
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evohome producten
Bij Honeywell begrijpen we dat elk huis
anders is. Met ons brede productportfolio
kunt u uw evohome zo aanpassen dat het
perfect aan uw behoeften voldoet en bij
uw woning past.
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Centraal
bedieningspaneel
Dit aanraakscherm met heldere kleuren
is het brein van uw verwarmingsysteem.
Met het bedieningspaneel programmeert
u zones. Door de intuïtieve bediening
is het scherm eenvoudig in gebruik.
In een oogopslag hebt u 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 2-weg
communicatie staat deze continu in verbinding
met het bedieningspaneel.

Wi-Fi aan boord
evohome werkt heel eenvoudig via uw
eigen wifi-thuisnetwerk.
Na aansluiting kunt u uw verwarming
meteen bedienen via uw smartphone of
tablet. Met de app kan dat op elk moment
en vanaf elke denkbare plek
in huis of daarbuiten.

evohome creëer uw perfecte comfortzone
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evohome is geschikt
voor elk huis
Elke woning is anders. evohome is universeel
toepasbaar. Het past zich aan uw wensen
aan, zowel in het gebruik als in de installatie.
Of u nu woont in een klein appartement of
een eengezinswoning: evohome kan altijd
worden geplaatst. Daarbij maakt het niet uit
hoe u momenteel uw huis verwarmt.

Ketel

Radiatoren, aan/uit- of een OpenTherm-modulerende
ketel? Vloerverwarming, stadsverwarming of
warmtepomp? In alle gevallen kunt u evohome gebruiken
om meer controle te krijgen over uw verwarming
en te genieten van perfecte en energie-efficiënte

Warmtepomp

temperatuurregeling.

Dankzij het modulaire ontwerp van evohome kunt u uw
hele huis vanaf de eerste dag eenvoudig volledig regelen
of later zones toevoegen of wijzigen als er iets verandert
in uw levensstijl. Zo heeft u dus altijd het comfort in elke
ruimte van uw woning. Precies zoals u dat wenst!

12°

Vloerverwarming

11°
Stadswarmte

22°

17°

23°

19°

Radiatoren
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Waterzijdig inregelen:

voor nog meer comfort en nog minder energieverbruik
De installatie van evohome gaat goed
samen met het waterzijdig inregelen van uw
verwarmingssysteem. Met een cv-installatie
die correct waterzijdig is ingeregeld, kunt u
een forse besparing realiseren. Uw Honeywell
Home-installateur regelt het graag voor u.

Hij stelt uw radiatoren zo af dat het warme water zo efficiënt mogelijk door de installatie stroomt. Alleen op die manier kan uw
energiezuinige cv-ketel écht optimaal presteren. U krijgt direct meer wooncomfort en verbruikt minder energie.

VOORDEEL 1

VOORDEEL 3

Minder gasverbruik en zo’n
10% lagere stookkosten

Hinderlijke geluiden zijn
verleden tijd

Met een cv-installatie die correct waterzijdig is ingeregeld,

Fluitende en ruisende leidingen kunnen weliswaar

kunt u een forse besparing realiseren. Volgens TNO*

vertrouwd in de oren klinken, maar ze geven in feite aan

bedraagt de besparing door waterzijdig inregelen in

dat de cv-installatie niet goed waterzijdig is ingeregeld en

woningen om en nabij de 10% op stookkosten. De

energie verspilt. Wat uw cv-installatie u laat weten, is dat

Consumentenbond** geeft aan dat u met een goed

het tijd is om contact op te nemen met uw installateur.

ingeregelde cv-installatie al snel € 100,– bespaart, voor
oudere woningen kan dat zelfs het dubbele zijn.
VOORDEEL 4
VOORDEEL 2

Een aangenamer
binnenklimaat

Snelle en eenvoudige
installatie
Waterzijdig inregelen is een relatief kleine investering
waarmee u absoluut meer comfort én een lagere

Is het in de keuken al warm, maar blijft de woonkamer

energierekening in huis haalt. De nieuwe radiatorkranen

koud? Of duurt het lang voordat uw hele huis op

die de installateur op uw radiatoren monteert, maken het

temperatuur is? Het zijn tekenen dat de radiatoren niet

grote verschil. Met de 'Kombi-TRV' van Honeywell Home

goed op elkaar zijn afgesteld. Direct nadat uw installateur

vertrouwt u op vakwerk en is uw cv-installatie snel en goed

waterzijdig heeft ingeregeld, geniet u van een aangenamer

waterzijdig ingeregeld.

binnenklimaat.
* Bron: TNO

** Bron: Consumentenbond

evohome creëer uw perfecte comfortzone
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De ultieme comfortzone
is binnen handbereik
Honeywell Home biedt alle hulp bij het plannen van uw evohome. Neem vandaag nog de controle
over de verwarming van uw woning en neem contact op met een Honeywell Home-installateur.

Op onze website krijgt u eenvoudig toegang tot het netwerk van installateurs die op de hoogte zijn
van alle mogelijkheden van evohome. Zij geven u graag vrijblijvend persoonlijk advies.

getconnected.honeywellhome.com/nl/

Werkt met

Meer informatie:
getconnected.honeywellhome.com/nl/

Resideo
Postbus 12020
1100 AA Amsterdam
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