
Най-интелигентната 
зонална система  
вече е още по-умна
Усъвършенстваната  
многозонална система evohome

ЕВОЛЮ
ИРАЛА



Въвеждаме 
подобрената  
система за 
управление на 
отоплението evohome
evohome е интелигентна система за зониране, която 
поддържа до 12 зони в дома, всички управлявани от едно 
място. Това е изпитана и надеждна система от Resideo,  
а с новите функции вече е още по-интелигентна.

evohome означава, че вашите клиенти могат лесно да 
управляват температурата в дома си стая по стая, 
локално или отдалечено чрез приложението. Това 
интелигентно цялостно решение е безжично, свързано, 
просто за инсталиране и лесно за използване. И понеже 
е толкова гъвкава, това е единствената интелигентна 
система за зониране, която ви е необходима.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА EVOHOME
• Интелигентно зониране – 

до 12 зони, контролирани 
индивидуално

• Безжично – лесно инсталиране, 
без нарушения по декора

• Свързана – вграден Wi-Fi 
за отдалечен достъп през 
таблет или смартфон

• Управление, където е необходимо 
– локално в стаята, централно 
на дисплея, дистанционно чрез 
приложението или чрез гласовите 
асистенти на умен дом

• Работи с IFTTT, Google Assistant  
и Amazon Alexa

• Програмиране на 7 дни / 6 периода 
за всяка зона поотделно

• Пълноцветен сензорен дисплей

СЪВМЕСТИМОСТ  
С ТЕРМОПОМПА

evohome е подходящ за 
почти всяко домакинство 
и приложение, от котли до 
централно отопление и дори 
горелки за пелети, а сега вече 
включва и съвместимост  
с термопомпа.

КОНТРОЛ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА НА 
ОТОПЛЕНИЕ  
И ОХЛАЖДАНЕ

Вашите клиенти могат лесно 
да превключват между режим 
на отопление и охлаждане, 
като така контролират всяка 
зона поотделно за максимален 
комфорт. Така ще им бъде 
комфортно топло през зимата  
и хладно през лятото.

МОДЕРНО ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА НАТОВАРВАНЕТО

evohome автоматично изучава 
топлинния капацитет на всяка 
зона, за да контролира по-добре 
натоварването на котела. Това 
ще ограничи неефективните 
високи температури при 
връщане и ще поддържа котела 
при възможно най-ниско 
натоварване.

ИНТЕЛИГЕНТНО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ВРЕМЕТО

Подобрен контрол на комфорта 
на зоната и разхода на енергия, 
базирани на външната 
температура, стайната 
температура и зададената 
стойност. Ще създаде възможно 
най-добрата зона на комфорт  
с по-интелигентно 
компенсиране на времето.
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УПРАВЛЕНИЕ  
НА УРЕДИ Безжичните модули R8810A и BDR91T 

контролират уреда, когато има 
необходимост от отопление или 
охлаждане от отделна зона и са 
съвместими с широка гама източници 
на топлина и студ:

•  Включване/изключване на котел  
или зонален вентил

•  Модулиращ котел OpenTherm

•  Термопомпа

•  Централно отопление

•  Пелетни горелки

R8810A BDR91T

Подходящ за широк 
спектър домашни 
приложения

Всяка хидравлична 
отоплителна система 
е различна. evohome има 
универсално приложение, 
което означава, че може да 
се адаптира към нуждите 
ви, както при използване, 
така и при инсталиране.

От луксозни апартаменти 
и семейни домове до 
апартаменти с няколко 
отделни обитатели, той 
е чудесен дори за малки 
търговски пространства 
като лекарски кабинети и 
малки офиси.

Радиатори, включване/
изключване или модулиращ 
котел OpenTherm? 
Подово отопление, 
централно отопление или 
термопомпа? 

Просто инсталирайте 
evohome.
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ДИСПЛЕЙ НА EVOHOME
Дисплеят е мозъкът на вашата система 
evohome, позволявайки ви да инсталирате и 
контролирате до 12 зони. Характеризира се с:

•  Пълноцветен безжичен сензорен екран

•  Лесна за следване инсталация стъпка  
по стъпка

•  Опции за монтиране върху плот или на стена

ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ
Управление от клиента, когато  
и където е необходимо. evohome 
може да се контролира:

• Локално в стаята

• Централно на дисплея

• Отдалечено през приложението

• Чрез гласов асистент

БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

Безжичен термостат на бойлера 
означава, че можете да контролирате 
топлата вода чрез дисплея evohome, 
включващ:

•  Постоянна двупосочна комуникация  
с дисплея evohome

•  Пригодност както за обезвъздушени, 
така и за необезвъздушени съдове  
за гореща вода

•  Външен безжичен термостат  
за съдове за гореща вода

РАДИАТОРНИ КОНТРОЛЕРИ

Измервайте и контролирайте безжично 
температурата във всяка стая,  
с контролери, включващи:

•  Постоянна двупосочна комуникация  
с дисплея evohome

•  Лесна инсталация

•  Функция за отворен прозорец, която 
изключва радиатора, когато стайната 
температура падне

•  Настройка за защита от замръзване

•  Налични опции HR92 или HR91, със или  
без локален контрол на температурата

HR92 HR91

СТАЕН ТЕРМОСТАТ
DTS92 и T87RF измерват безжично 
стайната температура  
и осигуряват лесна контролна 
точка в комбинация с подово 
отопление или когато в една зона 
се използват няколко радиатори. 
Включват:

•  Постоянна двупосочна 
комуникация с дисплея evohome

•  Самостоятелен (DTS92)  
и монтиран на стената (T87RF)

•  Лесен за четене дисплей  
с подсветка

DTS92 T87RF

ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

HRA80

HCE80

Вентили MT4

Контролирайте подовото отопление  
и охлаждане за стандартните  
5 температурни зони поотделно, 
разширявайки до 8 зони с контролера  
за под, включващ:

•  Постоянна двупосочна комуникация  
с дисплея evohome

•  Пригодност за отопление и охлаждане

•  До 8 зони и 3 термични актуатора на зона

•  Вграден контрол на помпата
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Още повече комфорт  
и по-малко потребление,  
когато хидравличното 
балансиране срещне evohome

Обучение

Бавни или студени радиатори, шум в системата, високи сметки за отопление  
и скъпо обслужване са последиците от една небалансирана отоплителна 
система. Хидравличното балансиране е начинът, по който тези последствия 
могат да бъдат избегнати, а с evohome това е отлична комбинация. 

Чрез оптимизиране на разпределението на флуида в отоплителната система, 
хидравличното балансиране повишава общия комфорт и скоростта, с която 
радиаторите се затоплят отново след охлаждане.

Възможен е голям разход 
на гориво в студени 
помещения.

Нисък разход на 
гориво, висок комфорт.

Лошо балансирана инсталация за централно отопление:

Балансирана инсталация за централно отопление

Повече комфорт чрез 
оптимално разпределение 
на топлината във всички 
радиатори и помещения

Намалени енергийни разходи, 
тъй като всички компоненти 
работят по-ефективно

Постоянно балансирана 
система означава, че 
радиаторите и тръбите 
вече не „свирят“ и „съскат“

Лесен монтаж и просто 
автоматично хидравлично 
балансиране, като заменя 
конвенционалните TRV

Проектирана и произведена  
в Европа от Resideo, със 130 години 
инженерна компетентност, 
усъвършенстваната интелигентна 
система за зониране evohome  
на Honeywell Home е вече  
на ваше разположение.

• Произведена в Европа от Resideo

• №1 в решенията за зониране и световен  
лидер на пазара в жилищния комфорт

• Силно препоръчвана в независими отзиви

• Професионално инсталирана от повече от 
100 000 инсталатори

• Подходяща за повечето домакински 
приложения за отопление и охлаждане

Ние предлагаме не само изчерпателно 
портфолио от усъвършенствани 
продукти за контрол, подходящи за 
различни типове жилища, ние също 
така разбираме, че трябва да работите 
с производител, който предоставя:

•  Специално търговско и техническо 
обучение за продуктите за вашия 
търговски персонал и специалистите 
по инсталацията

•  Локално базирана техническа 
поддръжка на инсталатора

•  Инструменти за електронно обучение

•  Приложения за инсталаторите, които 

изпращат необходимата информация 
директно на вашия таблет или 
смартфон

•  Подробна информация за предаването, 
включително лесни ръководства на 
потребителя за вашите клиенти, 
когато започнат да използват своята 
нова система evohome

•  Поддръжка за вашите клиенти

–  Лесни ръководства за потребителя
–  Помощни видеоклипове
–  Информация за предаване
–  Специална техническа поддръжка  

на клиентите

[14:29] Shannon Elliott
    So the english words for the diagram are - 

for the top row: 

'poorly adjusted central heating installation' 

'radiator too cold'

'radiator too warm'

'boiler'

then for the bottom row ... 

'well-tuned central heating installation' 

'radiator in balance' 
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твърде студен 
радиатор

радиаторите са балансирани

твърде топъл 
радиатор

котел

котел



evohome е лесна за инсталиране и поддръжка.

Като инсталатор на evohome, никога не сте сами.

Ние предлагаме цялостна поддръжка навсякъде, където  
е необходима, от полезни съвети и насоки до пълни курсове.

Актуализирайте уменията си и се присъединете към 
интелигентната революция с evohome:

homecomfort.resideo.com/evohome

Помага ви да намерите 
вашата зона на комфорт

ЕВОЛЮ
ИРАЛА

За повече информация
homecomfort.resideo.com/bg

Ademco Supply SRL
Bd. Dimitrie Pompeiu 4–6

Cladirea GlobalWorth Campus A

Sector 2, Bucuresti, Romania

consumersupportro@honeywellhome.com

homecomfort.resideo.com/bg
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