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Bemutatjuk a megújult evohome központot

TO

Az intelligens
zónaszabályozó
rendszer most még
okosabb lett

Ismerje meg
a megújult
evohome rendszert
Az új evohome rendszer segítségével egy ingatlanban akár
12 intelligens fűtési/hűtési zóna is kialakítható, melyeknek
hőmérséklete egyedileg meghatározott időprogram alapján,
automatikusan szabályozható. A hagyományos és modern, nagy
hatásfokú kombikazánok, pellet kazánok és a távfűtés mellet
már hőszivattyús rendszerekkel is kiválóan működik.
Az evohome rendszer egyszerűen telepíthető és könnyen
használható. Az új okos funkcióknak köszönhetően
a legtöbb ingatlan igényeire szabható. Az intelligens
funkciók segítenek energiát megtakarítani és növelni
a komfortot. A rendszerelemek vezeték nélkül kapcsolódnak,
rádiófrekvenciásan kommunikálnak, egyszerűen telepíthetők
és könnyű a használatuk. Ez az egyetlen okos zónaszabályozó
rendszer, amelyre Önnek és ügyfeleinek szüksége van.

AZ EVOHOME RENDSZER FUNKCIÓI
• Intelligens zónaszabályozás –
akár 12 zóna egyedi kezelése
• Vezeték nélküli rendszerelemek–
könnyű telepítés, rádiófrekvenciás
kommunikáció
• Okostelefon alkalmazás – beépített
Wi-Fi távoli hozzáféréshez tableten
vagy okostelefonon keresztül

• Hőmérséklet szabályozás–kezelhető
a központi egységen a szobában,
okostelefon alkalmazással, vagy
hangasszisztens segítségével
• Egyűttműködik az IFTTT-vel, a Google
Assistanttel és az Amazon Alexával
• Heti időprogram, napi hat
kapcsolási ponttal
• Színes érintőkijelzővel a központi egységen

Fűtési és hűtési
hőmérséklet szabályozás

Internetes
időjárás követés

17°

Továbbfejlesztett
hőforrás-szabályozás

19°

18°

Víztartály

21°
Hoszivattyúkompatibilitás

Távvezérlés okostelefonról
Bojler

HŐSZIVATTYÚKOMPATIBILITÁS
Az evohome zónaszabályozó
központtal a hagyományos
gázkazánok mellett már
a hőszivattyús rendszereket
is lehet vezérelni. Ennek
köszönhetően a fűtés mellett már
az ingatlanok hűtését is lehet
szabályozni.

FŰTÉSI ÉS HŰTÉSI
HŐMÉRSÉKLET
SZABÁLYOZÁS
Egyszerűen lehet a fűtési- és hűtésiüzemmódok között váltani, így
a fehasználó élvezheti a kellemes
meleget télen és a felüdítő hűvösebb
hőmérsékletet a nyári kánikulában.

23°

TOVÁBBFEJLESZTETT
HŐFORRÁS-SZABÁLYOZÁS

INTERNETES
IDŐJÁRÁS-KÖVETÉS

A Resideo szabadalmaztatott
arányos integráló öntanuló
szabályozása a hőmérsékletet nagy
pontosságal tartja és működés
közben megtanulja az ingatlan
„szokásait”, hogy pontosan
a kívánt hőmérsékletet biztosítsa,
a megfelelő időben.

Az evohome központ
Időjárásfüggő kényelmi funkciói
az interneten elérhető időjárás
adatok figyelésével növelik
a felhasználók komfort érzetét és
energiát takarítanak meg.

Széleskörű alkalmazási
lehetőségek

A Resideo-nál tudjuk,
nincs két egyforma otthon.
evohome rendszerelemeink
széles kínálatából Ön is
összeállíthatja ügyfele
igényeihez tökéletesen
illeszkedő fűtés/hűtés
vezérlést.

EVOHOME KÖZPONTI EGYSÉG

Az evohome széleskörűen
alkalmazható a legtöbb
ingatlan esetén, legyen szó
nagyméretű családi házról,
társasházi lakásról, nyaralóról,
orvosi rendelőről vagy üzlet
helyiségről.

HASZNÁLATI MELEGVÍZ

A rendszer szíve a hordozható, érintőkijelzős
akár 12 zónát kezelő evohome központ.

A használati melegvíz tartály érzékelő és
az evohome központi egység segítségével
a melegvíz hőfokát is időprogram alapján
üzemeltetheti.

• Színes, LCD kijelző háttérvilágítással
• Egyszerűen kezelhető felhasználói felület
• A sztali állványra vagy fali szerelőkeretre
helyezhető

17°

19°

18°

• Kétirányú kommunikáció az evohome
központtal
ATF500DHW

21°

A radiátorokkal szerelt zónákban a HR91
és HR92 intelligens radiátorszelep
működtetők a teljes szabályozás élményét
nyútják.
• Kétirányú kommunikáció ez evohome
központtal
HR91

• Ürítős és ürítő nélküli
melegvíztartályokhoz egyaránt alkalmas
• Szükség esetén merülőhüvelyes
hőmérsékletérzékelővel kiegészíthető.

Víztartály

INTELLIGENS RADIÁTORSZELEP MŰKÖDTETŐK

HR92

Az evohome alkalmazkodik
az ingatlanhoz, legyen szó
radiátoros, padló- vagy
felületfűtésről, melegvíz
tárolóról, hagyományos
vagy OpenTherm
kazánszabályozásról és
hőszivattyú vezérléséről.

KAZÁN ÉS HŐSZIVATTYÚ SZABÁLYOZÁS

23°

Bojler

Az evohome központ alkalmas számos
hőforrás szabályozására a zónákból
kapott hőmérséklet információk alapján,
az R8810A és a BDR91T kazánvezérlő
modulok segítségével.

• Egyszerű telepítés és használat
• A blaknyitás funkció, fagyvédelem
• A HR92 háttérvilágítással rendelkező
kijelzővel és beállítógyűrűvel rendelkezik.
BDR91T

R8810A

• A HR91 radiátor működtető elállítás ellen
védett, például gyerekszobában

• Hagyományos gázkazánok,
be/ki szabályozással
• OpenTherm gázkazánok
• Hőszivattyúk

22°

FELÜLET FŰTÉS/HŰTÉS ZÓNASZABÁLYOZÓ
Segítségével akár további 5 - bővítő
modullal 8 - zóna vezérelhető.

HELYISÉGHŐMÉRSÉKLET
ÉRZÉKELŐK

• Kétirányú kommunikáció az evohome
központtal

HCE80

• Fűtésre és hűtésre is alkalmas
• A készülék alkalmas osztó-gyűjtőről
ellátott radiátoros zónák szabályozására

HRA80
MT4 működtetők

• A fűtési/hűtési osztóra szerelt
szelepeket működteti, zónánként 3
termoelektromos működtető beköthető
• Integrált szivattyúvezérlés

DTS92

T87RF

• Kétirányú kommunikáció
az evohome központtal
• Könnyel leolvasható,
háttérvilágítással rendelkező kijelző

• Távfűtés, központi fűtés
• Pellet kazánok

Ha egyedi tényezők befolyásolják
egy zóna fűtésének vagy hűtésének
a szabályozását, vezeték nélküli
DTS92 és T87RF termosztátjaink
kínálnak megoldást.
• A DTS92 asztali állvánnyal, vagy
falra szerelve bárhol elhelyezhető.
• A T87RF elemmel működik,
könnynen leolvasható
háttérvilágítással rendelkező
kijelzője van, falra szerelve bárhol
elhelyezhető

OKOSTELEFON ALKALMAZÁS

19.0°

17.5°

19.0°

18.0°

22.0°

15.0°

22.0°

11.0°

Az evohome a döntés szabadságát
nyújtja a felhasználó számára: bárhol,
bármikor rugalmasan és optimálisan
beállíthatja otthona fűtési/hűtési
rendszerét.

evohome és hidraulikai
beszabályozás:
még több komfort és
energiamegtakarítás

ott
rds for the diagram are -

A lassan melegedő vagy hideg radiátorok, a rendszerzaj, a magas fűtésszámla és
a költséges szervizelés mind a hidraulikailag nem megfelelően beszabályozott fűtési
ott
tral heating installation'
rds for the diagram are rendszer következményei.

tral heating installation'

A fűtési rendszer megfelelő hidraulikai beszabályozása a Honeywell Home V2000SX
row ...
sorozatú termosztatikus radiátorszelepek segítségével javítja a rendszer hatékonyságát és
heating installation'
növeli a komfort érzetet. Új termosztatikus radiátorszelepeinket úgy terveztük, hogy tartóssá
row ...
és megbízhatóvá tegyék az otthoni fűtési rendszerek működését.
heating installation'
Nagyobb komfort a radiátorokban
és a helyiségekben történő
optimális hőelosztás révén

Az állandóan kiegyenlített rendszer
miatt a zajok megszűnnek, a csövek
többé nem „fütyülnek” és „sziszegnek”.

Energiamegtakarítás,
mivel minden rendszerelem
hatékonyabban működik

Könnyű telepítés és egyszerű
automatikus hidraulikai beszabályozás,
mivel a hagyományos termosztatikus
radiátorszelep helyére illeszkedik

Nem kellően kiegyenlített radiátoros fűtési rendszer:

Oktatások
Nem csak különböző lakástípusokhoz illő
kifinomult szabályozási termékek átfogó
portfólióját kínáljuk, hanem azt is szem
előtt tartjuk, hogy Önnek, mint tervezőnek,
telepítőnek a megfelelő támogatást
nyújtsuk.
• Célzott kereskedelmi és termék oktatások
az Ön értékesítő munkatársai és telepítő
szakemberi számára.

Magas energiafogyasztás a nem
megfelelően fűtött helyiségek miatt.
a radiátor túl hideg

a radiátor túl meleg

• Telepítést segítő alkalmazások, amelyek
közvetlenül az Ön tabletjére vagy
okostelefonjára küldik a szükséges
információt.
• Részletes átadási tájékoztató, könnyen
áttekinthető útmutatók a végfelhasználók
számára, amikor elkezdik használni új
evohome rendszerüket.

• Helyi bázissal rendelkező műszaki
telepítés-támogatás.

kazán

Megfelelően beszabályozott radiátoros fűtési rendszer:

Energiahatékony működés,
magas komfortérzet.
a radiátorok kiegyenlítettek

• Online elérhető oktatási eszközök

kazán

A továbbfejlesztett Honeywell Home
evohome okos zónaszabályozó
rendszer, amelyet a 130 éves mérnöki
tapasztalattal rendelkező Resideo
Európában tervez és gyárt, most
elérhető.

• Gyártja a Resideo Európában.
• Kiemelkedő a zónaszabályozási megoldások terén,
és globális lakossági komort megoldások terén.
• Szakszerűen telepítve több mint 100 ezer
alkalommal
• A legtöbb háztartási fűtési és hűtési
alkalmazáshoz megfelelő

Segítünk Önnek
megtalálni komfortzónáját
Az evohome könnyen telepíthető és karbantartható.
Az evohome telepítése során Ön soha nincs egyedül.
Szükség esetén az elejétől a végéig támogatást nyújtunk,
a hasznos ötletektől és tippektől a teljes tanfolyamokig.
Frissítse fel ismereteit és csatlakozzon az okos
forradalomhoz az evohome-mal:
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homecomfort.resideo.com/evohome

Tudjon meg többet:
homecomfort.resideo.com/hu

Resideo Kft.
8800 Nagykanizsa
Dózsa György út 147.
Termékinformációk: 06 80 021 331
consumersupporthu@honeywellhome.com
homecomfort.resideo.com/hu
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