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

Veiligheid, beveiliging  
en comfort in eigen 
hand.



Veiligheid, 
beveiliging, comfort.
Welkom bij evohome beveiliging —  
het slimme, draadloze beveiligingsysteem 
waarmee u altijd in verbinding staat met 
uw woning. Waar u ook bent. Met de Total 
Connect Comfort app houdt u de controle 
en geniet u van gemoedsrust.

Veiligheid.
‘s Nachts slaapt u heerlijk met de wetenschap dat  
rook- en koolmonoxidedetectors u en uw dierbaren veilig 
houden. Maar ook overdag wordt er gewaakt over de 
woning: wanneer een sensor wordt geactiveerd, krijgt u 
onmiddellijk een waarschuwing per e-mail of sms, zodat  
u direct actie kunt ondernemen.

Beveiliging.
evohome beveiliging houdt een oogje in het zeil. Wordt  
er thuis een ruit ingeslagen, gaat er een deur open of wordt 
er aanwezigheid gesignaleerd? Het systeem detecteert onder 
andere glasbreuk, warmte en beweging. Een hoogwaardige 
Honeywell camera kan daarbij snapshots nemen en naar uw 
smartphone sturen. Zo weet u precies wat er aan de hand is.

Comfort.
Waar u ook bent; de Total Connect Comfort app geeft  
u de mogelijkheid het evohome beveiliging systeem 
te beheren en te bekijken. Maar dat is nog niet alles. 
Wanneer u de app ook gebruikt voor het regelen van de 
Round Connected klokthermostaat of evohome slimme 
zoneregeling biedt deze nog meer controle. Bent u iets 
verlaat of komt u juist eerder thuis dan normaal? U zet op 
afstand eenvoudig de verwarming aan of uit, hoger of lager. 

Van veiligheid tot verwarming: uw gezin en woning zijn 
in goede handen met evohome.
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Eenvoudig in gebruik
Het is niet nodig om toegangcodes uit het 
hoofd te leren om het systeem te activeren of 
te deactiveren. Draadloze tags maken het leven 
eenvoudig. Het hele systeem is ontwikkeld om 
het u en uw huisgenoten, familie of buren zo 
makkelijk mogelijk te maken. Kies zelf wat het 
beste bij elke persoon past: de handige app,  
de contactloze tag of de draadloze key fob.

Bescherming nu, en morgen.
evohome beveiliging werkt net zo goed in 
een appartement als in een groot huis. Omdat 
het systeem modulair is, is het eenvoudig op 
maat te maken en moeiteloos aan te passen 
wanneer woonwensen wijzigen. Het portfolio 
accessoires biedt onder meer sensoren en 
sirenes. evohome beveiliging past perfect  
bij elke woning en elke veiligheidsbehoefte.

Voor een  
veilig gevoel.
evohome beveiliging beschermt u en uw 
gezin zodat u thuis zorgeloos kunt wonen 
en slapen. Ook bij afwezigheid zorgt het 
systeem voor een veilig gevoel – met directe 
meldingen op uw telefoon. Waar u ook bent.  
De Total Connect Comfort app geeft u de 
controle en de geruststelling die u wenst.
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Slim systeem
De Total Connect Comfort app helpt u bij het 
managen van de veiligheid, beveiliging en het 
comfort in huis. Met slechts een druk op de 
toets heeft u alles onder controle. Ook wanneer 
u afwezig bent. En dat geeft een gerust gevoel.

Rook of koolmonoxide in huis? Een open deur, 
gebroken ruit of ongewenst bezoek? evohome 
beveiliging zorgt dat u direct weet wat er aan 
de hand is.

Wanneer u gebruik maakt van Honeywell’s 
Round Connected thermostaat of evohome 
zoneregeling kunt u de app ook gebruiken om 
het comfort in huis te regelen – waar u ook 
bent. En wanneer u bij het weggaan evohome 
beveiliging inschakelt, wordt de verwarming 
automatisch lager gezet. Zo verspilt u geen 
onnodige energie.

Blijf op de hoogte
De app meldt u exact wat er thuis gebeurt –  
of u nu achter in de tuin bent of aan de andere 
kant van de wereld. Van inbraak- tot rookalarm. 
Van koolmonoxide tot open raam detectie: 
met evohome beveiliging is de veiligheid en 
beveiliging van uw woning onder controle. 

Zie wat er gebeurt.
Bent u nog een tijdje aan het overwerken en  
wilt u controleren of alles thuis in orde is?  
Of ligt u in bed en wilt u weten waar dat 
vreemde geluid beneden vandaan komt?  
Met de optionele draadloze bewegingsensor 
met camera kunt u via een snapshot zien wat 
er in huis gebeurt. Wanneer u  maar wilt. U kunt 
ook instellen dat u automatisch snapshots op 
uw smartphone toegezonden krijgt wanneer 
een sensor geactiveerd wordt. Wilt u een 
snapshot met iemand delen? Ook daar heeft  
de app een optie voor. 

Neem controle, waar u ook bent
Met de Total Connect Comfort app kunt u het 
systeem gedeeltelijk inschakelen vanuit uw 
comfortabele bed of bij afwezigheid het alarm 
even uitzetten om een vriend of kennis toegang 
te geven tot de woning. En wanneer u een 
melding krijgt wanneer u weg bent, is er geen 
reden om u naar huis te haasten. Een camera 
kan u een snapshot sturen van de binnenkant 
van de woning, zodat u zelf kunt beslissen hoe 
het beste gehandeld kan worden. evohome 
beveiliging houdt uw woning en dierbaren 
veilig. 

De app die u de 
controle geeft.
Hoe hectisch het leven ook kan 
zijn; de veiligheid van uw huis en 
huisgenoten moet gewoon goed 
geregeld zijn. Evohome beveiliging 
geeft u die zekerheid. Een gerust 
gevoel dankzij de Total Connect 
Comfort app voor iOS en Android, 
die gratis beschikbaar is via de  
App Store of Google Play.
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Ontwerp uw 
systeem.
Bij Honeywell weten we als geen ander 
dat elke woning anders is. Daarom is 
evohome beveiliging volledig modulair 
– kies eenvoudigweg de benodigde 
accessoires uit het portfolio om het  
voor u perfecte systeem te realiseren.

Eenvoudig installeren. Eenvoudig uitbreiden.
Het systeem is volledig draadloos en dus snel en 
makkelijk te installeren. Ook het toevoegen van 
aanvullende accessoires is zeer eenvoudig. 

U kunt tot 32 componenten aan het systeem 
toevoegen, waardoor het systeem mee kan  
groeien met veranderende woonwensen. Voeg 
bijvoorbeeld een koolmonoxidedetector toe bij  
uw cv-ketel of een draadloze sensor die een  
alarm activeert wanneer iemand de voordeur of  
een raam in de slaapkamer forceert. U kiest zelf  
wat u qua beveiliging belangrijk vindt.

Geen draden
Elke accessoire van evohome beveiliging werkt  
op batterijen, zelfs de bewegingsensor met camera. 
Hierdoor is het volledige systeem eenvoudig te  
in stalleren. Zelfs de evohome beveiliging hub heeft 
back-up batterijen, zodat het systeem ook bij  
stroom uitval blijft werken.*

Elke accessoire is zo klein en onopvallend mogelijk 
vormgegeven en kan eenvoudig worden vastgeschroefd 
of schroefloos worden bevestigd met de dubbelzijdig 
plakband pads. Zo voorkomt u het nodige hak- en 
breekwerk.

evohome beveiliging hub.
Het hart van uw beveiligingsysteem:  
een kleine, onopvallende box die wordt 
aangesloten op uw internet router. Voor de 
meeste gebruikers is onze standaard LAN 
hub de juiste keuze – deze plugt rechtstreeks 
in de internet router. Wanneer de  
betrouw baarheid en beschikbaarheid van 
netwerk spanning 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.*

Elk component is draadloos en maakt 
automatisch verbinding met de hub door 
middel van de betrouwbare 868MHz 
draadloze communicatie. Deze robuuste 
technologie is zo ontworpen dat het vrijwel 
ongevoelig is voor onderbrekingen en  
weg  vallende verbindingen en valse alarmen 
uitfiltert.

Total Connect Comfort app.
Regel, monitor en beheer de dingen die 
voor u het belangrijkst zijn: veiligheid, 
beveiliging en comfort. Het activeren, 
deactiveren of controleren van de status 
van evohome beveiliging kan vanaf elke 
gewenste plek worden uitgevoerd. Bekijk 
een snapshot van de binnenkant van uw 
woning of zet eenvoudigweg de verwarming 
alvast wat hoger. De app is beschikbaar  
voor iOS en Android apparatuur en is gratis  
beschik  baar in de App Store of via  
Google Play. 
 
 
*Back-up power tot 24 uur. 
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Draadloze, contactloze tag-lezer en tags
De hele familie zal het eenvoudig vinden om 
het systeem te activeren en deactiveren. 
Contactloze tags zijn namelijk de makkelijkste 
manier om het alarm aan of uit te zetten en 
ideaal voor kinderen of ouderen. Gewoon 
de tag tegen de tag-lezer houden. Simpel 
en snel. De tag-lezer biedt bovendien een 
ingebouwde sirene met een geluid van  
78 decibel om indringers af te schrikken.

 
 
 

Draadloze remote control key fob 
Activeer of deactiveer het systeem tot op  
150 meter afstand. Of u nu bij de voordeur 
staat of al de auto ingestapt bent. U kunt 
zelfs het systeem gedeeltelijk activeren. 
Bijvoorbeeld wanneer u in bed ligt en wil 
gaan slapen. En in geval van nood is er 
een handige paniek knop in de key fob 
opgenomen. LED-indicators geven de 
systeemstatus weer, wat het gebruik nog 
eenvoudiger maakt.

Draadloze paniekknop
Ideaal voor oudere of kwetsbare huisgenoten 
die in geval van nood familie of buren een 
alarm melding willen sturen. De paniekknop 
kan worden bevestigd aan een sleutelkoord 
of riemclip en ook worden gedragen als 
hanger of polsband.

Controle
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Veiligheid

Draadloze rookdetector 
Wanneer er rook wordt gedetecteerd in 
uw woning, geeft de geavanceerde 
optische sensor een 85 decibel  
geluids  alarm via de ingebouwde sirene 
en stuurt direct een melding naar de 
gebruiker.

 
 
Draadloze koolmonoxidedetector 
Waarschuwt bij een gevaarlijke  
con centratie koolmonoxide (CO) via  
een luid alarm van 85 decibel en een 
melding op uw smartphone. Er is zelfs 
een 24-uur geheugen om uw klanten bij 
thuiskomst te waarschuwen wanneer er 
tijdens hun afwezigheid CO-gas in huis 
is ge detecteerd. 
 

Signalering

Draadloze binnensirene op 
batterijen
Wanneer het systeem geactiveerd 
wordt door een indringer, gaat er als 
afschrik- en alarmeringsmiddel een 
luide 120 decibel sirene af.

Draadloze sirene op batterijen 
Ideaal voor grotere woningen. Het luide 
geluid van de 103 decibel sirene en de 
felle strook licht zijn moeilijk te negeren. 
Een goed afschrikmiddel voor potentiële 
inbrekers. Door het lawaai worden ook 
buren of voorbijgangers gealarmeerd.

Beveiliging

Draadloze huisdierimmune 
bewegingsensor 
Door een van deze sensoren in elke ruimte  
te monteren, bent u nog beter beveiligd.  
De sensor heeft een hoogwaardige lens  
en werkt met warmtedetectie en passief 
infrarood om insluipers te signaleren. 
Uitermate geschikt voor huisdiereigenaren 
- de sensor kan namelijk huisdieren tot  
36 kilo  signaleren (en negeren).

Draadloze bewegingsensor met camera 
Wanneer deze op batterijen werkende 
beweging sensor een indringer signaleert, 
maakt de camera direct een snapshot en 
stuurt deze naar uw smartphone. Het slimme 
is dat deze sensor zelfs foto’s in het donker 
neemt. 

Glasbreukdetector  
Ontworpen om valse alarmen uit te filteren. 
Deze akoestische sensor is ideaal voor 
woningen met veel ramen. Het werkt met 
vrijwel alle glastypes tot 14mm dik.

 
 
 
Draadloze deur- en raamsensor 
Wanneer een inbreker een raam of deur 
forceert, gaat er een alarm af en krijgt u 
direct een melding op uw smartphone.
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Dezelfde app voor 
veiligheid en comfort.
Dankzij onze Total Connect Comfort app, kunt 
u ook het wooncomfort in eigen hand houden. 
Net als de beveiliging en de veiligheid van uw 
huis. Waar ter wereld u ook bent. Omdat evohome 
beveiliging is ontworpen om samen te werken 
met Honeywell’s Round Connected thermostaat 
en evohome zoneregeling, bedient u zowel de 
veiligheid als de verwarming via één en dezelfde 
app. Uw woning beheren was nog nooit zo 
eenvoudig.

Meer comfort.
Wilt u de temperatuur in huis regelen? Een verwarmingschema 
programmeren? Vandaag de dag doet u dat vanuit uw luie stoel. 
Met Round Connected of met evohome. Met laatstgenoemde 
slimme zoneregeling kunt u zelfs tot 12 individuele zones  
pro grammeren en regelen. Zo is de keuken, living, badkamer, 
studeerkamer of werkruimte altijd op de juiste temperatuur.

Meer controle.
Werkt u vandaag over? Of neemt u juist een vrije middag? De 
tijd dat u thuis moest zijn om de verwarming aan of uit te zetten 
is voorgoed voorbij. Met Round Connected of evohome en de 
app op uw smartphone bepaalt u wat er gebeurt. Op elk moment 
en vanaf elke plek.

Minder energie.
Veruit het grootste deel van de energierekening gaat op aan 
verwarming en warm water.  Met Round Connected en evohome 
heeft u uw verbruik in de hand. En dat biedt bewezen besparingen 
van respectievelijk 22 tot 37 procent blijkt uit onderzoek in opdracht 
van Milieu Centraal. Bovendien wordt de verwarming automatisch 
lager gezet wanneer u het huis verlaat en het alarm activeert.
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Honeywell biedt u alle hulp bij het realiseren van uw ‘connected 
home’ op maat: 

–  Vraag een adviseur om een persoonlijk advies. Op onze 
website vindt u een uitgebreid netwerk van Honeywell 
productspecialisten. Kijk bij ‘zoek een installateur’ voor  
de dichtstbijzijnde adviseur.

–  Probeer de Total Connect Comfort app uit met de demo-
mogelijkheid en ervaar zelf het comfort en de controle die 
evohome biedt.

–  Neem vandaag nog de controle over uw beveiliging,  
veiligheid en comfort. Ga naar: 

 
getconnected.honeywell.com

Honeywell
Postbus 12683 
1100 AR  Amsterdam Z.O.

Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392

kijkvoelbeleef.nl 
getconnected.honeywell.com

Begin nu met het plannen 
van uw evohome beveiliging.
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