
evohome beveiliging.  
Slimme, draadloze veiligheid  
en beveiliging: altijd verbonden  
met thuis.

Veiligheid, 
beveiliging 
en comfort in 
eigen hand.
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Gemak voor de installateur
Het hele systeem is eenvoudig te installeren en 
biedt zelfs de optie van schroefvrije montage. 
Elke accessoire werkt op batterijen, waardoor 
makkelijk de perfecte locatie wordt gevonden. 
De betrouwbare, draadloze 868MHz technologie 
is speciaal ontworpen om storingen en onder-
brekingen te elimineren en valse alarmen uit te 
filteren. En mocht uw klant het systeem later uit 
willen breiden; ook dat is eenvoudig. evohome 
beveiliging groeit moeiteloos mee met de wensen 
van de gebruiker. 

Zekerheid voor de klant 
Met een geruststellende camera snapshot om 
er zeker van te zijn dat alles in orde is. Rook- en 
koolmonoxidedetectors om het gezin veilig te 
houden. Of simpelweg de mogelijkheid om de 
temperatuur van evohome slimme zoneregeling 
of Round Connected een paar graden te verlagen. 
De gebruiksvriendelijke app maakt het allemaal 
mogelijk.

Welkom bij  
evohome beveiliging –  
een slim, draadloos 
systeem voor veiligheid 
en beveiliging waarmee 
woningeigenaren altijd 
en overal in verbinding 
staan met thuis.
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Beproefd en betrouwbaar
Het systeem werkt via de 868MHz frequentie. 
De 2-weg Honeywell radiotransmissie met 
adaptieve radiostoring detector zorgt ervoor  
dat het systeem niet wordt verstoord en blijft 
functioneren. Uw klant wordt beschermd door 
geavanceerde technologie die mogelijke 
inbrekers afschrikt. 

Eenvoudig installeren en instellen
Om het systeem van uw klant te configureren, 
hoeft u slechts in te loggen op de online portal 
en een nieuwe account aan te maken.  
Vanaf daar is het eenvoudig om alles volgens 
de specifieke wensen van de klant in te stellen. 
Ondersteuning nodig? Op onze site vindt u 
instructievideo’s die u stap voor stap door  
het proces leiden. 

Geen schade met schroefvrije installatie
evohome beveiliging komt met een optionele 
schroefvrije installatiemogelijkheid. Door gebruik 
te maken van dubbelzijdig plakband houdt u de 
woning vrij van schade en voorkomt u onnodig 
hak- en breekwerk.

Bovendien is elk onderdeel zeer compact 
waardoor de producten praktisch niet opvallen. 
De apparatuur integreert moeiteloos in ieder 
interieur.

Slimme beveiliging. 
Simpele installatie.
Het evohome beveiliging portfolio is volledig 
modulair. Het systeem is eenvoudig te 
installeren en eenvoudig uit te breiden. De 
hub detecteert automatisch elk draadloze 
component waarna deze via het online portaal 
simpel wordt geconfigureerd. En daarbij 
biedt het systeem de mogelijkheid om tot 
32 accessoires toe te voegen. Nu of in de 
toekomst.

Bescherming nu, en morgen.  
Van glasbreukdetector tot 
bewegingsensor met camera. 
Van koolmonoxidedetector 
tot huisdierimmune 
bewegingsensor. evohome 
beveiliging biedt de 
flexibiliteit die uw klanten 
wensen om huis en haard te 
beschermen. Of ze nu in een 
appartement wonen of een 
vrijstaande woning. 
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Houd uw klant 
‘connected’
Vandaag de dag willen gezinnen 
optimale controle over de veiligheid, 
beveiliging en het comfort in huis.  
Of het nu gaat om een koolmonox ide  
detector of de mogelijkheid om op 
afstand de verwarming uit te zetten: 
uiteindelijk draait het allemaal om 
zekerheid. De geruststellende 
gedachte dat het huis wordt beveiligd 
en op elk moment de status van de 
woning bekeken kan worden.  
De Total Connect Comfort app geeft 
die ‘peace of mind’. Een gratis en 
gebruiksvriendelijke app die zowel 
voor iOS als Android beschikbaar is.

Geef controle
De Total Connect Comfort app is ontwikkeld 
om uw klanten te helpen met het managen van 
de veiligheid, beveiliging en het comfort in huis 
– en dat alles met slechts een enkele toets op 
telefoon of tablet. Via de app kunnen gebruikers 
het systeem activeren en deactiveren. Ideaal 
wanneer men bijvoorbeeld de huishoudelijke 
hulp of een vriend op afstand toegang wil 
verschaffen. 

Wanneer uw klant de verwarming regelt via 
Round Connected of evohome slimme  
zon eregeling kan de app ook worden gebruikt 
om op afstand de temperatuur thuis aan te 
passen of automatisch te verlagen bij het 
verlaten van de woning. 

Geef informatie
Met de app houden gebruikers contact met 
thuis -  of ze nu even een paar boodschappen 
doen of op vakantie zijn in het buitenland. Via 
de smartphone kan het systeem vanaf elke 
locatie worden geactiveerd of gedeactiveerd en 
ontvangt de gebruiker direct een melding bij 
rookdetectie, open raam of inbraakalarm – met 
evohome beveiliging is de veiligheid thuis altijd 
gedekt. 

Geef beeld
Direct zien wat er thuis gebeurt? Met de optionele 
draadloze bewegingsensor met camera kan 
een gebruiker snapshots opvragen en bekijken. 
Op elk moment. Er kan ook gekozen worden 
voor het automatisch toezenden van snapshots 
wanneer een sensor iets detecteert. En wil men 
een snapshot delen? Ook daar heeft de app 
een optie voor.



Maak een systeem op maat.
evohome beveiliging is ongelooflijk flexibel – ontworpen 
om elke woning onder controle te houden – van klein 
appartement met enkel een hub, bewegingsensor en 
rookdetector tot aan grote panden. 

Oudere familieleden die wat extra gemoedsrust wensen? 
Huisdieren die vrij door het huis bewegen? Een klant die 
wil dat het systeem naar behoefte kan worden uitgebreid? 
Bij Honeywell weten we dat elke woning en beveiligings
behoefte anders is. Daarom is evohome beveiliging 
volledig modulair – maak eenvoudigweg een keuze uit 
het brede portfolio accessoires om het systeem op  
maat te maken voor uw klant. Van huisdierimmune 
bewegings ensor tot paniekknop.

evohome beveiliging hub (HS9HUBGPRS)
De evohome beveiliging hub vormt het hart van 
het systeem. Installatie is zeer eenvoudig: log 
gewoonweg in op het online portaal om het 
systeem te configureren volgens de wensen  
van uw klant. 

Elk component is draadloos en maakt  
auto matisch connectie met de hub door middel  
van de betrouwbare 868MHz technologie. Het 
systeem is speciaal ontworpen om bestand  
te zijn tegen onderbrekingen en wegvallende 
verbind  ingen. Zo worden dure herhaalbezoeken 
voor de installateur voorkomen.

Zoals elk deel van het systeem is de hub klein  
en onopvallend – het enige dat het nodig heeft  
is een 230V stroomvoorziening en een bedrade 
verbinding met de internet router van de klant. 

Voor de meeste installaties is onze standaard 
LAN hub de juiste keuze – deze plugt u  
recht streeks in de internet router van de klant. 
Wanneer de betrouwbaarheid en beschik-
baarheid van netwerkspanning en 

internetverbinding minder betrouwbaar zijn, kiest 
u voor onze LAN plus GPRS hub. Deze plugt ook 
direct in de router, maar maakt bij stroomuitval of 
geen internetverbinding gebruik van het mobiele 
telefoon netwerk.*

– Tot 32 systeem componenten 
– RF-bereik > 1000 meters open ruimte radiobereik 
–  2-weg 868MHz radio transmissie met 

adaptieve radiostoringdetectie 
– Ethernet poort voor IP-connectie 
– Stroomvoorziening 230V~ tot 6.5V/2A (inbegrepen) 
– 4 x AA oplaadbare batterijen (inbegrepen) 
– Stand-by 24h (in geval van stroomstoring)
– 190 x 123 x 35 mm 
– Batterij bijna leeg signaal 
– LED-systeem informatie rapporten

Total Connect Comfort app
Met deze app regelt uw klant die dingen die 
voor hem of haar het belangrijkste zijn: veiligheid, 
beveiliging en comfort. Het inschakelen,  
uit schakelen of controleren van de status van 
evohome beveiliging kan vanaf elke gewenste 
plek worden uitgevoerd. Bekijk een snapshot 
van de binnenkant van de woning of zet  
een voudig weg de verwarming alvast wat hoger.  
De app is beschikbaar voor iOS en Android 
apparatuur en gratis te downloaden in de  
App Store of via Google Play.

* Back-up power tot 24 uur. 
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Draadloze bewegingsensor met camera (CAMIR-8EZS) 
Naast het signaleren van inbrekers zendt de huisdierimmune 
camera automatisch een snapshot naar de smartphone van 
uw klant wanneer een alarm wordt geactiveerd. Indien gewenst 
kan de gebruiker ook via de app handmatig op elk gewenst 
moment een snapshot opvragen. Het slimme is dat het zelfs 
foto’s in het donker neemt.

– 11m x 12m bereik 
– Huisdierimmuun, tot 36kg 
– In kleur, en wanneer donker in zwart/wit beelden 
– 640 x 352 resolutie 
– Twee batterijen (CR123A) inbegrepen 
– Levensduur batterij: vier jaar 
– 55 x 121 x 64mm

Beveiliging 
Draadloze huisdierimmune bewegingsensor (IRPI8EZS) 
De geavanceerde dual slope temperatuurcompensatie sensor 
dekt grote gebieden van de woning met een voel bereik van 
10 x 12m en look-down spiegel. Huisdiervriendelijk, het 
systeem kan worden ingesteld om huisdieren tot 36 kilo te 
negeren.  

– 10 x 12m bereik
– Huisdierimmuun, tot 36 kilo
– Een batterij (CR123A) inbegrepen
– Levensduur batterij: vier jaar 
– 112 x 60 x 40mm

Controle
Draadloze, contactloze tag-lezer met ingebouwde 
sirene (SPR-S8EZS) 
Het systeem kan snel en eenvoudig worden in- of  
uit geschakeld door een contactloze tag tegen het 
paneel te houden. Met een maximum tot tien tags is dit 
ook perfect voor grotere huishoudens of bij meerdere 
gebruikers. 

– Ingebouwde sirene, 78 dBA – 1 minuut 
– LED-lampjes duiden systeem status aan 
– Twee toetsen: inschakelen en gedeeltelijk inschakelen 
– Twee contactloze tags inbegrepen 
– Mogelijkheid om tot 10 contactloze tags te registreren 
– Drie batterijen (CR123A) inbegrepen
– Levensduur batterij: vier jaar 
– 110 x 110 x 30mm 

Contactloze tags (TAG4S) 
Uw klant raakt simpelweg het paneel aan met zijn of haar 
eigen tag om het systeem te activeren of te deactiveren.

–  Verkrijgbaar als verpakking met vier stuks (geel, rood, 
blauw en zwart) 

Draadloze remote control key fob (TCC800MS) 
Met een klik op de draadloze fob heeft uw klant complete 
persoonlijke controle over het beveiligingsysteem – inclusief 
een paniekknop om bij noodgevallen om hulp te kunnen 
vragen. 

–  Inschakelen, gedeeltelijk inschakelen en uitschakelen 
systeem 

– Aflezen systeem status op de fob 
– Paniekfunctie 
– Een batterij (CR2032) inbegrepen 
– 47 x 30 x 3mm

Draadloze paniekknop (TCPA1BS)
Ideaal voor oudere of kwetsbare klanten die bij calamiteiten 
een melding naar een smartphone willen triggeren. De key 
fob kan worden bevestigd aan een sleutelkoord of riemclip – 
de fob kan ook worden gedragen als hanger of polsband.

– Tastbare voelknop 
– LED geeft gebruiker aan dat de transmissie is verstuurd 
– Waterdicht tot IP67 
– Een batterij (CR2032) inbegrepen
 – Levensduur batterij: vier jaar 
– 40 x 14.5mm

Ontwerp een systeem dat perfect past bij het 
programma van eisen van uw klant – zonder 
beperking. Elke evohome beveiliging accessoire 
is draadloos en batterijgevoed.
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Signalering 
Draadloze binnensirene op batterijen (SI800MS)
Wanneer een indringer het beveiligingsysteem triggert,  
gaat er een luide 120 decibel sirene af.

– Geluidsniveau 120dBA 
– Drie batterijen (CR123A) inbegrepen
– Levensduur batterij: vier jaar 
– 165 x 70mm 

Draadloze sirene op batterijen (SEF8MS) 
Ideaal voor grotere woningen. Het luide alarmgeluid en 
de felle strook licht zijn moeilijk te negeren en bieden een 
duidelijke waarschuwing aan de buitenkant van de woning. 
De 103 decibel sirene en knipperende LED’s helpen om 
indringers af te schrikken en buren te alarmeren. 

– Geluidsniveau 103dBA 
– Werkende temperatuur -25°C tot +60°C 
– Acht batterijen (AA lithium)
– Levensduur batterij: vier jaar 
– 240 x 330 x 73mm

Draadloze glasbreukdetector (FG8MS) 
Ontworpen om valse alarmen uit te filteren. Deze akoestische 
sensor is ideaal voor woningen met veel ramen. Het werkt 
met alle glastypes tot 14mm dik, inclusief veiligheidsglas, 
gecoat of gelamineerd glas. 

– Vier sensitiviteit niveaus, van 1.5m tot 7.6m 
– Twee batterijen (CR123A) inbegrepen 
– Levensduur batterij: zeven jaar
– 108 x 80 x 43mm 

Draadloze deur- en raamsensor (DO8EZS) 
Wanneer een raam of deur wordt geopend, waarschuwt 
deze sensor uw klant. De batterij van deze compacte, 
magnetische sensor heeft een levensduur van vijf jaar,  
voor langdurige bescherming. 

– Een batterij (CR123A) inbegrepen 
– Levensduur batterij: vijf jaar
– 102 x 22 x 23mm 

Veiligheid 
Draadloze rookdetector (DFS8MS)
Deze rookdetector met optische sensor waarschuwt uw klant 
bij de aanwezigheid van rook. Met een ingebouwd alarmgeluid 
van 85 dBA en directe melding richting smartphone. 

– Optische sensor 
– Ingebouwde sirene, 85dBA – 3 minuten 
– LED-indicator voor werking, lege batterij en onderhoud 
– Levensduur batterij: vijf jaar 
– 120 x 45mm

Draadloze koolmonoxidedetector (CO8MS)
Waarschuwt uw klant bij de aanwezigheid van een gevaarlijke 
concentratie koolmonoxide (CO). De sensor activeert de  
in gebouwde 85dBA geluidsirene en zendt een melding naar de 
smartphone van de gebruiker. Er is zelfs een 24-uurgeheugen 
om uw klanten bij thuiskomst te waarschuwen wanneer er 
tijdens hun afwezigheid CO-gas in huis is gedetecteerd.

– LED-indicatie CO-niveau 
– Ingebouwde sirene, 85dBA – 3 minuten 
– Levensduur sensor: zes jaar 
– 120 x 105 x 45mm
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Reken op Honeywell 
voor de juiste beveiliging. 
Geen gecompliceerde bedieningspanelen. En 
zeker geen twijfels in het achterhoofd van uw 
klant. Door Honeywell te adviseren, biedt u 
huiseigenaren een betrouwbaar en eenvoudig  
te gebruiken systeem voor optimale veiligheid, 
beveiliging en comfort.

Voor elk gezinslid de beste optie
Sommige mensen hebben een voorkeur voor de app.  
Maar anderen vinden de draadloze key fob of de contactloze 
tag de ideale oplossing. Voor elk type gebruiker heeft het 
systeem een passende bediening om de beveiliging snel te 
kunnen activeren of deactiveren. 

Oudere of kwetsbare familieleden? Met de draadloze paniek-
knop biedt u een stukje extra veiligheid. Een gerust gevoel. 

“Heb ik de verwarming uitgedaan?” 
Het overkomt ons allemaal - dat vervelende gevoel dat we 
iets vergeten zijn. Uw evohome klanten hoeven zich echter 
over een ding niet druk te maken. Wanneer ze het beveiliging-
systeem activeren, wordt de verwarming automatisch uitgezet 
wanneer het comfort via Round Connected of evohome 
slimme zoneregeling geregeld wordt. 

Het is een Honeywell
Wij zijn wereldleider in beveiliging – u beveelt een bedrijf aan 
die uw klanten kennen en vertrouwen. Met een deskundig 
support team en snelle service is bij Honeywell alles goed 
geregeld.
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Om inzicht te krijgen in de vele mogelijkheden van evohome 
beveiliging kunnen installateurs een evohome beveiliging 
training volgen bij Honeywell. Deze trainingen vinden plaats in 
diverse Honeywell vestigingen verdeeld over Nederland. Kijk op 
Regelvisie.nl onder het kopje ‘trainingen’ voor meer informatie  
en een overzicht van de beschikbare data. 

Meer weten? Kijk op 
getconnected.honeywell.com /
www.youtube.com/honeywellverwarming 

Honeywell
Postbus 12683 
1100 AR  Amsterdam Z.O.

Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392

kijkvoelbeleef.nl 
getconnected.honeywell.com NL3H-1586 NL01 R0616


