Comfort door energiebesparing

Honeywell perfect geregeld

evohome
Besparen was nog nooit zo comfortabel!

Een woning bestaat uit diverse ruimtes.

De cv-watertemperatuur wordt

Alles in één

Toch hebben de meeste mensen maar

gebaseerd op uw warmtebehoefte en

Duurzame energie-efficiëntie, optimaal

één thermostaat in huis. En dat terwijl

niet op de buitentemperatuur. Een ener-

gebruiksgemak en draadloze bewegings-

in elke kamer een andere temperatuur

giebewuste wijze van verwarmen, die

vrijheid; evohome combineert alles in

gewenst is. Een warme woonkamer,

in combinatie met een unieke regeling

één. Het mooie eigentijdse bedienpaneel

een behaaglijke badkamer en een frisse

zorgt voor een energie-efficiënt systeem.

met tafelstandaard is verkrijgbaar met

slaapkamer bijvoorbeeld. Een slaapka-

Zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan

eenvoudig verwisselbare frontcovers in

mer heeft echter ook vaak de functie

uw wooncomfort.

de kleuren gepolijst zwart, geborsteld

van studeer- of werkkamer, waardoor de

metaal en hoogglans wit. Een stijlvolle

temperatuurbehoefte per dag varieert.

Met evohome kan de temperatuur voor

verschijning in ieder interieur, waarbij

De warmtevraag wisselt per ruimte én

elke kamer individueel worden ingesteld.

minimale afmetingen garant staan voor

per tijdstip. evohome biedt de oplossing

Op elk gewenst moment van de dag

maximale functionaliteit.

voor een onbezorgd en optimaal woon-

of de nacht. Daarbij kunnen maximaal

en werkklimaat.

acht ruimtes flexibel worden bepaald.
Bovendien is het draadloze systeem een-

Individueel instelbaar

voudig te installeren zonder schade aan

Het innovatieve zoneregelsysteem evo-

uw muur. Dé ideale oplossing voor zowel

home maakt temperatuurregeling per

nieuwbouw als bestaande bouw.

ruimte mogelijk. Geheel naar wens.
Er komt dus alleen warmte in de zone of
het vertrek terecht, waar daadwerkelijk
warmte gewenst is. Warmte op maat.

Efficiënt en energiezuinig
Waarschijnlijk is uw woning goed geïsoleerd, gebruikt u spaarlampen en let u op
onnodige verspilling van energie. Maar wist u dat uw energierekening voor meer dan
70% bestaat uit kosten voor verwarming en warm water? Het resterende verbruik
wordt verdeeld over verlichting, koken en elektrische apparatuur. Kortom, uw
wooncomfort biedt een bijzonder groot besparingspotentieel. evohome maakt een
vraaggestuurde temperatuurregeling per zone mogelijk, waardoor besparingen tot
30% geen uitzondering zijn. Zo bespaart u continu op uw energierekening, zonder dat
u daar moeite voor hoeft te doen. Zeven dagen in de week, 24 uur per dag.
Een bijzonder aangename manier om uw vaste lasten verder terug te brengen.
De slimme zoneregeling zorgt er namelijk voor dat de ruimtes in uw woning alleen
worden verwarmd wanneer dat nodig is. De juiste temperatuur op het juiste moment.
Besparen was nog nooit zo comfortabel!

bron: CBS & ECN

Gezinnen besparen...

“Een gezin onderhouden is
duur. Het geld vliegt dan ook
de deur uit. De energierekening is daarbij één van
de grootste vaste lasten.
Met evohome kan ik flink op
deze kostenpost besparen
terwijl ik tegelijkertijd denk
aan het milieu. Zo dragen
we allemaal ons steentje bij.
Voor planeet en portemonnee!”

“evohome is fantastisch.
Een onzichtbare hulp die
er altijd voor zorgt dat de
verschillende ruimtes waarin
we wonen en leven precies
op temperatuur zijn. Op elk
gewenst moment van de
dag. En als we langere tijd
van huis gaan, brengt de
vakantiefunctie alle zones
automatisch op besparingstemperatuur, terwijl
we bij thuiskomst worden
verwelkomd in een warme
woning!”

“Mijn kamer is lekker warm
als ik wil leren. Geen extra
sokken en truien meer voor
mij! Bovendien is het ook
niet meer koud als ik ’s
avonds laat van een feestje
in mijn kamer kom. Niets
geen automatische nachtverlaging meer als mijn
ouders gaan slapen, maar
warmte zoals ik dat wil!”

“Als ik wil spelen is mijn kamer lekker warm, maar als ik
ga slapen is het lekker koel.
Papa zegt dat we extra lang
op vakantie kunnen dit jaar.
En dat is pas echt cool!”

...bijvoorbeeld in de badkamer
Beïnvloedt de koude badkamer uw ochtendhumeur? Met evohome is dat verleden
tijd. Wanneer de wekker afgaat, is de badkamer behaaglijk warm. Een goed begin van
de dag. Daarna gaat de temperatuur automatisch omlaag tot het moment dat u zich
weer klaarmaakt om naar bed te gaan. En uiteraard verlaagt het systeem zichzelf weer
voor de nacht. Het eenmalig instellen van evohome zorgt ervoor dat uw badkamer
alleen wordt verwarmd op de momenten dat de ruimte gebruikt wordt. Zo bespaart u
moeiteloos op verwarmingskosten.

...bijvoorbeeld in de werkkamer
Wanneer u af en toe vanuit huis werkt, maar ook vaak hele dagen onderweg bent, is
het zonde om uw werkkamer continu te verwarmen. Steeds maar weer de radiatorkraan open en dicht draaien is uiteraard ook geen optie. Voordat de kamer warm is,
hebt u het al koud. evohome biedt u de mogelijkheid om een persoonlijk programma
in te stellen in plaats van de ruimte permanent te verwarmen. Zo bespaart u op energie én wint u aan comfort. Bovendien is het systeem eenvoudig te installeren, zonder
schade aan uw muren.

Verwarming: 34%

...bijvoorbeeld in de kinderkamer
Kinderen hebben andere behoeften dan volwassenen. Of ze nu baby zijn of tiener.
Met evohome past u het comfort in de kamers van de kinderen moeiteloos aan.
Of uw kind nu de hele dag op zijn slaapkamer speelt, een paar dagdelen naar de
peuterspeelzaal gaat, vijf dagen per week op school zit of vanwege een studie alleen
in het weekend thuiskomt. Met evohome weet u zeker dat uw kind warmte naar wens
krijgt. Letterlijk én figuurlijk.

...bijvoorbeeld in de woonkamer
evohome is een trouwe assistent in huis die het dagritme van de familie op de voet
volgt. De zeer eenvoudig te bedienen zoneregeling laat geen enkel gezinslid in de kou
staan. Bovendien is het bedienpaneel een sieraad in uw woonkamer. Familie en
vrienden zullen nieuwsgierig vragen naar evohome. Met de eenvoudig te verwisselen
frontcovers in trendy tinten als gepolijst zwart, geborsteld metaal en hoogglans wit past
de zoneregeling in ieder interieur. Besparen had nog nooit zo’n luxe uitstraling.

Ondernemers besparen...

“evohome is functioneel en
zijn tijd vooruit. In de toekomst ligt uitbreiding naar
woningautomatiseringsoplossingen binnen handbereik. Kijk, daar houden wij
als ondernemers van; altijd
vooruit kijken naar nieuwe
mogelijkheden. Een duurzame
oplossing voor ons comfort.”

“Met evohome brengt
Honeywell een nieuwe
generatie draadloze regeloplossingen op de markt
die uitblinkt in energieefficiëntie en comfortbehoud. Een revolutionair en
veelomvattend platform dat
positief bijdraagt aan onze
persoonlijke energiebalans.”

“De bewezen draadloze
communicatie van
Honeywell verzorgt een
snelle installatie zonder
ontsierend hak- en breekwerk. Erg praktisch.
Want we hebben een
bestaand kantoor gekocht
dat al tot in de puntjes was
gerenoveerd. Geen schade
aan de gestuukte muren
dus!”

“De informatie op het
verlichte bedieningspaneel
over zones en temperatuurinstellingen is gemakkelijk
te lezen en te begrijpen.
Een heel gebruiksvriendelijk
systeem dus. Vooral omdat
alles in de Nederlandse taal
is uitgevoerd. Ook hiermee
bespaar ik flink op energie.
Mijn eigen energie wel te
verstaan.”

…bijvoorbeeld in de praktijk
evohome is een ideale comfortregeling voor mensen die werken en wonen combineren. Wanneer u een praktijkruimte aan huis heeft, wilt u uw patiënten een warm
welkom geven. Daarbij kunnen wachtruimte, spreekkamer en behandelkamer ieder
afzonderlijk worden geregeld. Deze draadloze zoneregeling is een interessante
investering die u snel heeft terugverdiend. Een regeling met rendement!

…bijvoorbeeld in de werkkamer
Wanneer uw werkruimte aan huis niet wordt gebruikt, gaat de verwarming automatisch
uit dankzij evohome. Zo bespaart u vooral ’s avonds en in het weekeinde behoorlijk op
uw verbruik. Dankzij de duidelijke touchscreen bediening is het instellen van het
programma een kleine moeite. Ieder gewenst tijd- en temperatuurprogramma is binnen
een paar stappen ingesteld. Eenvoudig en efficiënt.

…bijvoorbeeld op kantoor
Hebt u een bedrijfspand met kantoorruimtes en vergaderzalen? Dan geniet u een
behoorlijk aantal kubieke meters met besparingspotentieel. Het is bekend dat ruim 70%
van de energierekening wordt veroorzaakt door verwarming en slechts 3% door verlichting. Het vreemde is dat iedereen bewuster met energie probeert om te gaan door
lichten niet onnodig te laten branden of spaarlampen aan te schaffen, terwijl men niet
of nauwelijks let op de verwarming die te lang op temperatuur blijft. Een prima post om
flink mee te bezuinigen.

…bijvoorbeeld in de winkel
evohome is een intelligente tool om er voor te zorgen dat uw verwarming in de winkel
na sluitingsuren automatisch wordt uitgezet. En mocht u toch op een afwijkend tijdstip
in de zaak moeten zijn, dan heft u met één druk op de knop de programmering op.
Met evohome regelt u alle radiatoren centraal. Op elke dag van de week, op elk
willekeurig tijdstip. Zodat u naar wens kunt werken of van uw vrije tijd kunt genieten.
En op maandag wacht u weer een warm onthaal.

Kijk, voel en beleef...
Voor evotouch bedienpaneel…
… de intuïtieve bediening
Het Evotouch bedienpaneel is uitgevoerd
in de Nederlandse taal én heeft een
programmeerhulp voor uiterst eenvoudige
bediening.

… het bedienen in de hand
Evotouch wordt gevoed via de
tafelstandaard en kan tot drie uur van
de standaard worden gehaald om in de

En voor evohome…

hand te bedienen en te programmeren.

…het besparingspotentieel
… het grote verlichte scherm

Dankzij het individuele tijd-/temperatuurprogramma, waarbij alleen ruimtes worden

Met gemakkelijk uit te lezen informatie over

verwarmd die in gebruik zijn, geniet u van een mogelijke energiebesparing tot wel 30%.

zones en temperatuurinstellingen. Ook

En uiteraard leidt dit weer tot minder CO2-uitstoot!

duidelijk leesbaar in het donker.

…het ongeëvenaarde comfort
… de eenvoudige toewijsmethode

De juiste temperatuur op de juiste plaats en tijd. Er komt dus alleen warmte in de zone

Voor een bedieningsvriendelijke en

of het vertrek terecht, waar daadwerkelijk warmte gewenst is.

versnelde installatie van alle apparatuur.

… de universele toepasbaarheid
…de uitbreidingsmogelijkheden

evohome is toe te passen in ieder vloer- of radiatorverwarmingssysteem.

Dankzij de USB-ingang is evohome
voorbereid voor nieuwe functionaliteiten,

… de draadloze communicatie

die eenvoudig kunnen worden

De bewezen draadloze communicatie van Honeywell verzorgt een snelle installatie

gedownload.

zonder schade aan uw muur.

Surf nu naar www.kijkvoelbeleef.nl
of bel Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392

Uw installateur:

Meer weten?
www.kijkvoelbeleef.nl
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392
E-mail: infolijn@honeywell.nl
Environmental & Combustion Controls
Honeywell B.V.
Postbus 12683
1100 AR Amsterdam Z.O.
www.honeywell.nl

NL3P-1484NL01 R0110
© 2010 Honeywell Nederland. Wijzigingen voorbehouden.

