Skap din perfekte komfortsone med

evohome Wi-Fi
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Komfort og kontroll:
Det er nettopp hva
evohome gir deg.
Med evohome har du kontrollen.
Du kan enkelt kontrollere
temperaturen i hjemmet ditt og
samtidig spare penger på energi.
Mer komfort – du kan enkelt
kontrollere temperaturen i hvert
enkelt rom. Gjør dette bekvemt fra din
egen bolig eller mens du er på farten.
Mer kontroll – i gamle dager måtte
du gå til termostaten for å justere
temperaturen. Med evohome kan du
gjøre det via din smarttelefon eller
ditt nettbrett.
Mer effektivt – at du kan kontrollere
når og hvor du varmer opp boligen din
gjør at du sparer penger på energi.

Komfort og kontroll
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Intelligent sonekontroll
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Intelligent sonekontroll
for oppvarmingssystemer
evohome betyr at du alltid har
kontroll over oppvarmingssystemet
ditt – uansett hvor du er.
Hjertet i evohome er
styringssentralen som gjør at du
enkelt kan stille inn temperaturen i
hvert enkelt rom i boligen din – fra
hvor som helst i huset.
evohome fungerer i hele boligen
din og du kan legge til så mange
radiatorer eller soner du trenger.

Takket være den modulbaserte
oppbyggningen, kan du dele boligen
din inn i komfortsoner ved installasjon
eller legge til soner senere.
evohome systemet egner seg
til de fleste hjem, uansett hvor
gammel boligen er. Så enten om
du har vannbåren gulvvarme eller
radiatorer, egen kjel, varmepumpe
eller fjernvarme, kan evohome på en
enkel måte tilpasses dine behov. Og
siden evohome fungerer trådløst, er
det svært enkelt å installere det.

Brukes ved hjelp av gratis app
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Enkel å installere – evohome
Wi-Fi tilbyr innebygd Wi-Fiteknologi som er enkel å koble til ditt
trådløse hjemmenettverk. evohome
komponenter kommuniserer ved å
bruke samme Resideo- standard,

noe som gjør at de er raske og
enkle å installere. Det opprettes
en pålitelig forbindelse som ikke
bare har stor rekkevidde, men som i
tillegg er energieffektiv. Lettvint og
effektivt.
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Alltid tilkoblet

P6

Du er på vei hjem på en
kald vinterdag. Hvorfor
komme hjem til et kaldt
hus?
Tidligere fikk du ikke justert opp varmen før
du kom hjem. Med mobilappen hører det
fortiden til.
Går du tidlig hjemmefra? Kommer du tilbake
senere enn forventet? Ved hjelp av evohome
Wi-Fi kan du på en enkel måte justere
termostaten din til en grad mer eller mindre ved
å bruke appen på smarttelefonen din!
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evohome Wi-Fi kan kobles til If This Then That.
En app som er enkel å bruke og har ubegrensede muligheter gir
deg merkontroll over boligen din. Opprett dine egne program ved å
bruke IFTTT. Varmen i boligen kan slåes av automatisk når f.eks. du
forlater et bestemt postnummer eller varmen kan slåes på hvis det
f.eks. begynner å snø. For mer informasjon, besøk
getconnected.honeywell.com

Planlegging
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Optimaliser
komforten hjemme
Det handler ikke bare om å justere
varmen opp eller ned. Det dreier
seg om å stille inn rett temperatur,
til rett tid, på rett sted. For ulike
tidspunkter på dagen, for hver
enkelt individuelle sone, for hele
uken.

Med evohome stiller du inn dine
personlige krav til komfort som
passer akkurat til livsstilen din og
hvordan du bruker boligen din.

Optimal stopp

KOMFORTSONE

Spar energi når du
ikke er hjemme

Optimal
start

06:00

stå opp

07:00

08:00

evohome er selvlærende og lærer hvor lang tid det
tar før boligen din blir oppvarmet. Varmen slås på
når det trengs for å varme boligen opp til perfekt
temperatur – og til akkurat rett tid.

gå på jobb

18:00

Jobber du lenge? evohome gjør at du kan
fjernstyre oppvarmingen, slik at ønsket temperatur
oppnås først i det øyeblikket du kommer hjem.

19:00
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Stue

Kjøkken
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Hot water
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Monday 27 April
Rask
programmering

Soverom 2
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20˚

18˚
PLAN

22°

22°

22°

Ved hjelp av våre enkle og
smarte programalternativer kan
du bestemme den nøyaktige
temperaturen, uten hensyn til hvor i
boligen du befinner deg.

Optimal stopp

KOMFORTSONE

On

Optimal
start

0

KOMFORTSONE

Kommer hjem
20:00

22:00

23:00

00:00

Sengetid? evohome vil planlegge på forhånd. Den
vil senke temperaturen før du går til sengs. Du vil
ikke merke endringer i temperatur, og du vil kunne få
en god natts søvn i visshet om at du ikke sløser med
energi, dag etter dag.
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evohome gir lavere
energikostnader!

Planlegging
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Belysning
Matlaging

Elektriske apparater
Vannoppvarming

Oppvarming

Opptil 75 prosent av energien som brukes i
hjemmet går til oppvarming og varmt vann.
evohome reduserer dine energikostnader ved
å varme opp bare når og hvor det er nødvendig.
evohome har dessuten mange smarte funksjoner
som gjør at du kan stille inn og kontrollere
oppvarmingen av hjemmet ditt - akkurat etter dine
personlige behov. Alt ved å trykke på en eneste
knapp.

Husholdninger som kontrollerer oppvarmingen
ved hjelp av evohome kan dra nytte av beviste
energibesparinger. Dette er funnet ut gjennom
forskning bestilt av Milieu Centraal (uavhengig
opplysningsorganisasjon for miljø og energi,
Nederland).

Tilpasningsevne
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Våre produkter.
Vi i Resideo vet at alle boliger
er forskjellige. Med vårt brede
produktspekter kan du tilpasse ditt
evohome system slik at det sømløst
tilpasser seg dine behov og boligen
din.
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Styringssentral

Innebygd Wi-Fi
evohome kan styres ved hjelp av
smarttelefonen din eller nettbrettet
ditt. evohome kan styres i tråd med
dine ønsker fra ethvert tenkelig sted
ved å bruke mobilappen. Tilpass
innstillingene dine bekvemt fra ditt
eget hjem eller mens du er på farten.

i

Temperaturer kan stilles inn lokalt ved
hjelp av radiatortermostater. Enkle å
lese og energieffektivt. Oppvarmingen
styres effektivt basert på behovet for
oppvarming. Og – takket være 2-veis
kommunikasjonen - er den konstant
koblet til styringsentralen.

F
i-

Radiatortermostat

W

Berøringsskjermen i farger er
hjernen i oppvarmingssystemet ditt.
Den gjør at du kan programmere
oppvarmingssystemet ditt sone for
sone. Den opplyste skjermen er enkel
å bruke, takket være det intuitive
grensesnittet og den gir deg direkte
tilgang til temperaturene i boligen
din.

Tilpasning
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evohome passer for
alle boliger
Ingen boliger er like. evohome
tilpasser seg deg.
Radiatorer eller vannbåren
gulvvarme? Egen kjel, varmepumpe
eller fjernvarme? Enten du bor i en
liten leilighet eller i en villa: evohome
hjelper deg til å få kontroll over
energiforbruket ditt.

Se selv hvordan evohome passer
inn i hjemmet ditt ved hjelp av vår
nettbaserte systemkonfigurator.
Oppdag hvordan evohome gjør det
mulig for deg å skape din perfekte
komfortsone.
Besøk nettstedet for mer informasjon:
getconnected.honeywellhome.com

P15

evohome systemet for intelligent sonekontroll

“Vi hadde akkurat reist for å tilbringe
helgen på hytta da jeg oppdaget at
varmen fortsatt stod på hjemme. Alt
jeg trengte å gjøre var å gripe etter
smarttelefonen min. Appen gjorde at
jeg kunne slå av varmen i løpet av få
sekunder. Det er flott å kunne styre
oppvarmingen mens du er borte.”

“Om vinteren liker mannen min og jeg
slappe av med koselig fyr på peisen.
Desverre kan det da føles kjølig oppe.
Det må være en behagelig
temperatur på barnerommet når den
tre måneder gamle datteren vår sover.
evohome gjør at jeg kan stille inn
temperaturen på nøyaktig 20 °C. Det
er betryggende.”

“To – skiftende dager i uken – jobber
jeg hjemme, mens mannen min er på
kontoret og barna mine barna er på
skolen. Hvorfor skulle jeg varme opp
hele boligen? Så lenge det er
behagelig på hjemmekontoret. Ikke
mer bortkastet energi fra meg.”

Begynn å planlegge ditt
evohome system nå.
Resideos forhandlere vil tilby deg all den hjelpen du trenger for å få et optimalt
varmestyringssystem: På egenhånd kan du prøve ut systemet ved hjelp av vår nettbaserte
evohome-simulator og se hvilke komfort-og kontrollmuligheter som evohome kan tilby.

Du kan også bruke systemkonfiguratoren og finne ut hvordan ditt evohome kan se ut.
Ta kontroll over oppvarmingen av hjemmet ditt idag. Gå til:

getconnected.honeywellhome.com

Jobber med

getconnected.honeywellhome.com
Resideo

Grønland 53
3045 Drammen
Telefon: +47 22 64 00 64
vvs.no@resideo.com
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