evohome
Confort şi
eficienţă
energetică

Reglare inteligentă, planificare ingenioasă și control mobil pentru
sistemul tău de încălzire.
Disponibil în
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Creează-ți zona de
confort perfectă!
Preia întru totul controlul cu
evohome. Managementul încălzirii
locuinței devine mult mai simplu. În
plus, poți face economii la factura la
energie.
Mai mult confort. Poți controla cu
ușurință temperatura în orice cameră
sau zonă a casei, așezat confortabil în
fotoliu.
Mai multă libertate. Cu sistemul
evohome poţi controla încălzirea direct
de pe telefonul mobil.
Mai multe economii. Cu sistemul
evohome tu decizi ce zone din locuință
vrei să încălzești și când anume. Astfel,
factura de încălzire va scădea de la sine.

Confort şi eficienţă energetică
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Eficienţă energetică,
reglare precisă

Eficienţă energetică
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18%
Altele

*

82%

Apă caldă

82% din energia consumată în gospodării reprezintă
energia utilizată pentru încălzire şi apă caldă. Poți
reduce facturile la încălzire modificând temperatura în
fiecare cameră în parte. Mai multă libertate, mai mult
confort, mai multă eficiență.

Dacă ai o locuinţă cu mai multe camere sau o vilă,
soluţia cea mai confortabilă şi cea mai eficientă
din punct de vedere energetic este una de control
cu programare, pe diferite zone ale locuinței. De
exemplu, living, dormitor, baie, camera copilului. Apoi
stabilește un program adaptat ritmului de viaţă, prin
care poți regla temperatura în diferite momente ale
zilei în fiecare cameră.
Înlocuirea termostatelor obișnuite cu soluția de
zonare inteligentă evohome poate aduce economii la
încălzire de până la 40%.*

*Sursa: Energy Saving Research Unit, Strathclyde University 2013 & TACMA 2013. Calculele din studiu au fost efectuate asupra unei familii de patru
persoane, cu program obişnuit, locuind într-o casă cu etaj, care are o sufragerie şi trei dormitoare. Pornind de la setările recomandate, au fost comparate
sistemul de reglare inteligentă pe zone evohome şi un sistem cu termostate obişnuite şi robinete de radiator neprogramabile. Gradul individual de
economisire depinde întotdeauna de temperaturile setate, mediu şi de stilul de viaţă.

Reglare inteligentă pe zone
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Reglare inteligentă pe zone
evohome înseamnă că deții mereu
controlul sistemului de încălzire a locuinței
tale, oriunde te-ai afla.
Elementul principal al sistemului este
unitatea centrală de control evohome,
un dispozitiv portabil, cu ecran tactil,
prin intermediul căruia poţi regla separat
temperatura în fiecare cameră.
Sistemul wireless evohome permite
stabilirea unui număr de zone şi reglarea
unui număr de radiatoare la alegere.
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Cu elementele de sistem evohome poate
fi configurat orice tip de sistem de încălzire:
clasic, cu radiatoare, sisteme care folosesc
încălzirea prin pardoseală, ori încălzirea
suprafeţelor.

Sistemul evohome reprezintă soluţia
perfectă pentru locuinţe cu încălzire centrală
sau clădiri încălzite cu boiler central sau
pompe de căldură.
Designul modular permite extinderea facilă a
sistemului, astfel încât poți împărți locuința în
câte zone dorești, încă de la bun început.

Zona 4

Zona 5

Sistemul poate controla şi dispozitivele de
încălzire speciale, astfel fiind disponibilă
reglarea inteligentă, pe diferite zone sau
încăperi.
Ia legătura cu un specialist pentru alegerea
elementelor de sistem necesare şi
configurarea ansamblului.

Zona 6

evohome este adaptat locuinţei, indiferent
dacă aceasta este încălzită cu radiatoare
obișnuite, prin pardoseală, ori dacă se
folosește un boiler de apă caldă.
Deoarece elementele sistemului comunică
wireless, evohome poate fi instalat fără să
necesite transformarea locuinţei.

Zona 2

Zona 3

Control de la distanță
prin smartphone
Stiahnite
Disponibilsiînz

Descarcă din:

*

Zona 1

Magazinul Windows

Cazan

Boiler de
apă caldă

* În prezent, aplicaţia Windows Phone dezvoltată de Honeywell încă nu este disponibilă. Pe această platformă se recomandă
utilizarea programului independent evohome remote, disponibil în magazinul Windows Phone.

Aplicaţie mobilă
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Reglează sistemul
de încălzire de
oriunde, oricând
Nu te îngrijora că ai uitat să setezi modul de încălzire
economic înainte de a pleca de-acasă. De pe telefonul
mobil, cu doar câteva atingeri ale ecranului, problema se
poate rezolva.
Ajungi acasă mai târziu? Sau mai devreme? Dorești mai multă
sau mai puţină căldură în casă?
Flexibilitatea sistemului evohome este asigurată prin serviciul
de cloud Total Connect Comfort, dezvoltat de Honeywell. După
înregistrare şi instalarea aplicaţiei pentru smartphone, poți
interveni oricând şi oriunde în programul sistemului de încălzire
şi, cu o singură atingere a ecranului, poţi activa funcţiile rapide:
zi liberă, absenţă, economic, fără încălzire. Dacă ajuni acasă
mai târziu, centrala nu va funcţiona inutil până la întoarcerea
ta. Astfel, în funcţie de stilul de viaţă, poți controla sistemul de
încălzire a locuinţei, economisind energie şi bani.

Disponibil în

În prezent, aplicaţia Windows Phone dezvoltată de Honeywell încă nu este disponibilă. Pe această
platformă se recomandă utilizarea programului independent evohome remote disponibil în magazinul Windows Phone.

Program de încălzire
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Locuinţa ta,
confortul tău

Monday 27 April
Quick actions

LIVING ROOM

KITCHEN

BEDROOM 2

Hot water

DINING ROOM

BEDROOM 1

BATHROOM

SETTINGS

Cu sistemul evohome poți porni sau opri
încălzirea în locuinţă când dorești, dar poţi
stabili și o reglare pe zone, cu programare.
Zona poate fi formată dintr-o cameră, mai
multe sau chiar un nivel întreg, în funcţie de
structura locuinţei. Poţi stabili un program
pentru fiecare zi a săptămânii, pentru
fiecare zonă. În plus, poți regla temperatura
pentru diferite momente ale zilei.

Dimineața
nivel de temperatură
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Cu ajutorul sistemului evohome, poți stabili
un program de încălzire adaptat stilului tău de
viaţă, asigurându-ți confortul în mod discret.

Cu unităţile de control inteligente poți seta
temperatura dorită din orice punct al locuinţei.

Seara
nivel de temperatură

Program de bază
Oprit

SCHEDULE

Oprit

Control de la distanță
prin smartphone

Noaptea
nivel de temperatură

Pornit
On

Ajung acasă mai târziu

Eficiență energetică
nivel de temperatură
Trezirea
6:00

În sfârșit acasă

La muncă
7:00

8:00

Sistemul evohome ştie exact de cât timp are nevoie locuinţa
ta pentru a ajunge la temperatura setată. Astfel, va porni
încălzirea mereu la timp, iar apa din baie va fi caldă atunci
când vei avea nevoie de ea.

18:00

19:00

20:00

Relaxare bine meritată
22:00

În cazul unei zile de muncă mai lungi, cu
aplicaţia Total Connect Comfort pentru
smartphone poți modifica temperatura locuinţei
de la distanţă. Astfel poți face economii la
energie şi bani, fără a compromite temperatura
ideală din locuință.

23:00

Respectând orele şi temperaturile nocturne
indicate, evohome va învăţa când să oprească
încălzirea, astfel încât să asigure temperatura
optimă pentru somn, la ora dorită. Te poţi retrage
liniștit ştiind că, în timpul somnului, vei face şi
economii la energie.
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Flexibilitate
şi confort

Aplicaţie mobilă
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Dacă utilizezi și aplicaţiile independente IFTTT
și Life360, pe lângă aplicaţia Honeywell Total
Connect Comfort, nu va trebui să folosești
prea des nici măcar telefonul mobil.

Poţi configura sistemul evohome în
funcţie de necesităţile proprii, profitând de
posibilităţile oferite de senzorii telefonului şi
de conexiunea la Internet.

• Poți regla sistemul ca să oprească încălzirea
atunci când părăsești o anumită zonă a
locuinţei. Sau, în drum spre casă, poţi seta
centrala să pornească încălzirea.

• Poţi intensifica încălzirea, dacă vremea
se răceşte dintr-o dată sau din contră, la
temperaturi exterioare brusc ridicate, se poate
activa regimul economic al unității centrale de
control evohome.

• Dacă te înregistrezi pentru serviciul
independent Life360 împreună cu membrii
familiei, cu aplicaţia IFTTT poţi seta ca
încălzirea să fie oprită automat atunci când şi
ultimul membru al familiei părăseşte locuinţa.
• Deoarece telefonul poate monitoriza şi
prognoza meteo prin Internet, poţi porni
încălzirea cabanei de vacanţă, dacă
temperatura se apropie de îngheț, astfel
protejând sistemul de încălzire.

• Poți adăuga evenimente în calendar. Dacă
acestea includ anumite expresii-cheie, cum ar
fi „lucrez de acasă“, aplicaţia IFTTT trimite o
comandă la ora respectivă către unitatea de
control evohome, indicându-i să pornească
încălzirea.
• Printre profilurile presetate, poţi găsi şi unele
cu nume amuzante, cum ar fi de pildă „câine
în ploaie“. În caz de vreme rea, sistemul va
crește automat temperatura în bucătărie.
Astfel, după o plimbare prin ploaie, atât
animalele de companie, cât şi stăpânii lor se
vor încălzi în mod garantat.

Elemente de sistem
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Elemente
de sistem
Noi, cei din Honeywell, știm că nicio casă
nu seamănă cu alta. Folosind întreaga
paletă de elemente de sistem, poți
configura evohome pentru a se potrivi
perfect locuinței tale.
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evohome unitate centrală
WIFI
Unitatea de reglaj evohome poate controla temperatura
a până la 12 zone şi a apei calde, potrivit unui program
prestabilit. Fiecare zonă dispune de reglare independentă a
temperaturii în funcţie de timp. Aparatul este prevăzut cu un
ecran LED color. Odată conectată la o priză, unitatea poate
fi montată pe consola de perete sau amplasată pe suportul
de masă.

Termostat wireless inteligent
Pentru una sau două zone
Termostat inteligent cu reglare facilă şi ecran mare. Termostatul
poate fi conectat wireless la modulul de releu care controlează
boilerul. Termostatul poate fi conectat la modulul de Internet
wireless, cu ajutorul căruia pot fi create programe de încălzire.
Temperatura poate fi controlată prin Internet, de pe dispozitive
mobile. La modulul de releu pentru controlul boilerului şi modulul
de Internet pot fi conectate două termostate inteligente. Astfel se
poate realiza un sistem de control al încălzirii pe două zone.

Modul de conectare wireles
La modulul acesta pot fi conectate o supapă de zonă sau
centrala termică. Interfaţa wireless permite comunicarea
între dispozitiv şi termostatul inteligent al camerei sau
sistemul de control al zonei. Unitatea necesită alimentare
permanentă la rețeaua de curent electric, 230V.
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Dispozitive de control
al încălzirii pentru
orice tip de calorifer

Elemente de sistem
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Controler inteligent pentru
robinetele de radiator
Regulatoarele de radiator comunică bidirecţional cu
controlerul evohome pentru a asigura temperatura dorită în
încăpere la o anumită oră. La nevoie, oricare radiator poate
activa centrala termică. Aceste regulatoare ergonomice şi
elegante sunt adaptate la majoritatea robinetelor de radiator
standard cu termostat şi pot fi montate cu uşurinţă.

Regulator încălzire prin
pardoseală
Regulatorul încălzirii prin pardoseală/suprafeţe se conectează
wireless la centrala de reglare pe zone şi la senzorii de
temperatură din încăperi. Prin intermediul unui algoritm de
control, dispozitivul va reține caracteristicile sistemului de
încălzire, asigurând funcţionarea optimă.
Regulatorul de zonă controlează robinetele montate pe sistemele
de distribuție a încălzirii. Dispozitivul poate controla şi circuitele
de radiator de pe sistemele distribuitoare-colectoare.

Modul de Internet
Termostatul inteligent al camerei poate fi accesat şi prin
Internet cu ajutorul smartphone-ului sau al tabletei. Modulul
de Internet poate fi conectat la modem sau la routerul
locuinţei prin cablu de reţea. Dispozitivul se poate conecta
wireless la termostatul de cameră. Astfel, poate fi amplasat
la o distanţă de până la 30 de metri. Acest dispozitiv nu este
necesar pentru unitatea centrală WIFI evohome.

18

Elemente de sistem
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Eleganța
designului
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Senzor digital de temperatură
pentru cameră
Suport de masă
Suportul asigură încărcarea acumulatoarelor
unităţii centrale WIFI evohome

Consolă de montare pe perete
Cu această consolă de montare pe perete, poți
suspenda unitatea WIFI evohome oriunde dorești.

În cazul încălzirii prin pardoseală/suprafeţe, senzorul
transmite informaţii despre temperatura încăperilor
către unitatea centrală WIFI evohome. De aici
se poate modifica, după preferinţe, nivelul de
temperatură dorit în încăpere.

Senzor boiler de apă caldă
menajeră
Cu unitatea centrală WIFI evohome poți controla şi
boilerul de apă caldă, stabilind un program.

Alte elemente de sistem
În funcţie de particularităţile clădirii şi sistemului de
încălzire, pot fi necesare şi alte elemente de sistem
pentru ca termostatul inteligent şi regulatorul de
zonă să ofere confort sporit și economie maximă de
energie.

Pachet cadru design
Poți monta pe unitatea WIFI evohome un cadru
decorativ adaptat stilului încăperii. Pachetul
include un cadru alb, unul negru şi altul de
culoarea aluminiului.

Robinetele de radiator şi supapele sunt de cea
mai bună calitate. Mai multe informaţii poți obţine
consultând cataloage on-line sau printr-o discuție cu
un expert în reducerea cheltuielilor de energie.

evohome

Configurează-ți propriul
sistem evohome.
Pentru a te ajuta să-ți construiești propria zonă de confort, Honeywell vine în
întâmpinarea nevoilor tale cu tot ce ai nevoie:
-

-

O rețea extinsă de specialiști care pot instala evohome, te pot ajuta în orice
privință și îți pot oferi consiliere. Accesează „Find an Installer” pentru a-l
identifica pe cel mai apropiat.
Poți vedea exact cum funcționează sistemul printr-o perioadă de probă
folosind simulatorul virtual evohome.
Folosește simulatorul de configurare evohome pentru a vedea exact cum ar
putea să arate propriul tău sistem evohome.

Preia controlul încălzirii locuinței chiar azi. Accesează:

getconnected.honeywell.com

Honeywell Romania SRL
Str. George Constantinescu nr.3.
Sector 1; Bucuresti
Romania
Tel.: +40 31 224 3000
Fax: +40 31 710 7121
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