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Mobilus valdymas

evohome Wi-Fi

Išmanusis jūsų šildymo sistemos zoninis valdymas
evohome reiškia, kad jūs visada suvaldote savo namų šildymą ir karštą  

vandenį - kad ir kur būtumėte.

Svarbiausia dalis yra evohome valdiklis, paprastas naudoti valdymo  

ekranas, leidžiantis nustatyti temperatūrą kiekviename jūsų namo  

kambaryje - iš bet kurios namo vietos.

Kiekvieno kambario šildymo valdymas
Kai esate namuose, norite jaustis patogiai, evohome nurodo tikslią  

temperatūrą, pašalindama spėliones - ne šalta ir ne per karšta. Tiesiog tinkama.

Nuotolinė prieiga
Po ilgos darbo dienos evohome leidžia jums nuotoliniu būdu valdyti šildymą, 

kad jis būtų tinkamos temperatūros tuo metu, kai grįžtate namo.

Taupykite energiją geriau valdydami

82% namų ūkyje suvartojamos energijos naudojama 

šildymui ir karštam vandeniui. Šildymo sistemos  

valdymas pagal kambarius suteiks daugiau kontrolės, 

komforto, efektyvumo ir sumažins jūsų šildymo 

sąskaitas. Pakeitus laikmatį ir termostato valdymą į 

evohome pažangų zonavimą, būtų galima 

sutaupyti net 40% namų šildymo išlaidų.*

*Energy Saving Research Unit, Strathclyde University
2013 & TACMA 2013.
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T6 ir T6R išmanūs 
termostatai

C1 Wi-Fi 
apsaugos kamera

C2 Wi-Fi 
apsaugos kamera

W1 Wi-Fi vandens 
nuotėkio (užliejimo) ir 
užšalimo detektorius

Komfortas, ekonomija ir saugumas Jums
„Honeywell Home“ išmaniųjų namų sistemą valdysite visada ir visur!
Mes suprantame, kad reikalavimai komfortui nuolat auga. Tam kuriame produktus, suteikiančius kuo daugiau 

patogumo. Lankstus valdymas tiek vietoje, tiek per išmanųjį telefoną. Su „Honeywell Home“ galime įrodyti, 

kad yra tvarių sprendimų, padedančių efektyviai naudoti energiją ir nemažai sutaupyti.

Apsaugokite namų nuosavybę ir šeimą
Įsilaužimas į namus ir turto vagystė labai stipriai sukrečia būsto savininkus.   Norėdami užkirsti kelią 

nemalonioms situacijoms, „Honeywell Home“ siūlo sprendimus nuolat stebėti, analizuoti, išgirsti, kas vyksta 

namie ir  apylinkėse.

Išvenkite erzinančių brangių, nemalonių staigmenų
Vandentiekio avarija -  vandens nutekėjimas ar užšalę vamzdžiai -  gali padaryti didelės žalos namams.

„Honeywell Home“ siūlo prietaisus, iškart įspėjančius apie problemas. Greitai reaguojant išvengiama brangiai 

kainuojančio remonto.

T6 ir T6R išmanūs termostatai

Pasidžiaukime komfortu 
žinodami, kad šį termostatą 
sukūrė bendrovė, padėjusi 
nusiųsti žmogų į Mėnulį.

W1 Wi-Fi vandens nuotėkio 
(užliejimo) ir užšalimo detektorius

Valdykite per išmanųjį telefoną 
ir planšetinį kompiuterį

Integruotas „Wi-Fi“ ryšys

Prisilietimams jautrus ekranas

Geofencing technologija

7 savaitės dienų programa,
6 persijungimai per dieną

Savarankiškas termostato 
mokymasis ir optimizavimasis

Pažangus judėjimo, dūmų ir
CO jutiklių garsinių aliarmų 
nustatymas

720p HD vaizdas,
135⁰ plačiakampis objektyvas

Pranešimai į išmanųjį telefoną
ar planšetinį kompiuterį

Naktinis matymas

Dvi įspėjamosios zonos

Dvikryptė pokalbio fukcija

Geofencing funkcija automati-
niam apsaugos įjungimui/
išjungimui.

8Gb SD kortele komplekte

24val nemokama debesies 
saugykla

Pažangus judėjimo, dūmų ir
CO jutiklių garsinių aliarmų, 
kūdikio verkimo nustatymas

1080p HD vaizdas,
145⁰ plačiakampis objektyvas

Pranešimai į išmanųjį telefoną
ar planšetinį kompiuterį

Naktinis matymas

4 judesio aptikimo arba 
ignoravimo zonos

Dvikryptė pokalbio fukcija

Geofencing funkcija automati-
niam apsaugos įjungimui/
išjungimui.

8Gb SD kortele komplekte

24val nemokama debesies 
saugykla

Vandens nuotėkio ir užšali-
mo pavojaus nustatymas

Pranešimai į išmanųjį tele-
foną ar planšetinį kompiuterį

Įmontuota 100 dB garsumo 
sirena

Integruotas „WiFi“ ryšys

Įmontuotas temperatūros 
jutiklis

Lengvas montavimas

Akumuliatorius tarnauja iki 
trejų metų

Pristatome T6 išmanųjį termostatą
Žmonės jau daugiau nė 100 metų džiaugiasi mūsų patirtimi, užtikrinančia 
saugesnį keliavimą oro transportu ir padėjusia žmogui išsilaipinti Mėnulyje.
Dabar galite patogiai naudotis naujovišku termostatu, kuris prisitaiko 
prie jūsų tvarkaraščio, padeda taupyti energiją ir padaro išmanesnius 
namus. Dirbome su geriausiais mūsų inžinieriais tam, kad jį sukurtume.
Taigi, galite valdyti savo namų komfortą, kad ir kur būtumėte.

Temperatūros valdymas pagal vietą (Geografinės ribos)
Valdymas su išmaniuoju telefonu arba planšete iš bet kurios vietos. 
Honeywell Home rūpinasi viskuo, kas yra namuose, naudojant išmanųjį 
telefoną, įvertin, ar esate namuose ar išvykęs. Taupoma energija, kai 
jūsų nėra, užtikrinama tinkama temperatūra jums grįžus namo.

Programuojama, reguliuojama, pritaikoma
Mes žinome, kad gyvenimas yra nenuspėjamas. Štai kodėl galite 
pasirinkti 7 dienų grafiką arba keisti nustatymus, jei planai keičiasi.

Prijunkite savo namus

T6 išmanus termostatas veikia su Apple HomeKit ir Amazon Echo, kad galėtų 
rūpintis jūsų namų patogumais ir išlaikytų prijungimą dabar ir ateityje.

C1 ir C2 Wi-Fi apsaugos kameros
Namų saugos kamera veikia visą parą, kad ir kur esate
C1Wi-Fiapsaugos kamera reiškia, kad jums niekada nereikės nerimauti 

dėl to, kad nebūdami namie, ką nors praleisite. Ji visada įjungta, kai 

jūsų nėra namuose, —įrašo įvykius ir  informuoja  jus  apie kiekvieną 

judesį ar atpažintus garsus. Taigi, galima tai pamatyti ir sustabdyti.

Užfiksuokite kiekvieną akimirką
Mūsų didelės raiškos kamera veikia visą parą tam, kad užfiksuotų 

kiekvieną akimirką ir kad būdami bet kurioje vietoje galėtumėte stebėti

tiesioginę transliaciją iš savo namų. Dėl pažangios ir patikimos Honeywell 

technologijos, kamera pradeda įrašinėti penkios sekundės

iki įvykio, taigi jūs niekada nepraleisite nė akimirkos.

Neprilygstama ramybė
Sukurtas pasaulinio namų saugumo srities lyderio,C1 siunčia 

greitus pranešimus į jūsų išmanųjį įrenginį, jei nutinka kas 

nors neįprasta. Taigi, galima tai pamatyti ir sustabdyti.  

Ypač paprasta įdiegti ir naudoti
Mūsų kamerą lengva montuoti ir naudoti, ji sukurta jums 

su lanksčiomis montavimo galimybėmis. Tiesiog įjunkite ją, 

nustatykite su išmaniają Lyric programėle ir naudokitės.

Pastebėk mažą lašą, kol jis netapo didele problema
Nuotėkiai ir užšalę vamzdžiai gali labai pakenkti jūsų namams. Lyric W1 Wi- Fi 

vandens nuotėkio ir užšalimo detektorius greitai praneša, jei yra problema,

– veikdami greitai, galite išvengti galimų brangių remonto darbų. 

Sukurtas jūsų namams 
Detektorius gali būti lengvai patalpintas problemiškose vietose, kur vanduo 

gali padaryti žalos. Taigi jis idealiai tinka vonios kambariams, palėpėms

ir komunalinėms patalpoms, po kriauklėmis ar aplink vamzdžius. 

Ramybė, kad ir kur būtumėte 
Būdami namuose gausite garsinį įspėjimą, jei bus aptiktos nuotėkio ar drėgmės 

problemos. Jei nesate namuose, jums bus greitai pranešta į išmanųjį įrenginį

- taip pat galite nustatyti, kad draugai ir šeimos nariai būtų informuoti.

Lengvas nustatymas 
Montavimas užtrunka tik kelias minutes dėl greito „žingsnis po žingsnio” paleidimo ir 

Lyric programėlės. Ryškus LED ekranas netrukus padės jums žinoti, kad tai veikia.


