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Sistemul multi-zonal evohome evoluat

E

Cel mai inteligent
sistem de zonare
a devenit și mai inteligent

Vă prezentăm
sistemul evohome
perfecționat pentru
controlul încălzirii
evohome este un sistem inteligent de zonare care acceptă până
la 12 zone în locuință, toate dintr-un singur loc. Este un sistem
fiabil, de încredere, de la Resideo – iar cu noile funcții, este
acum și mai inteligent.
evohome vă permite să gestionați cu ușurință temperatura din
locuință, separat în fiecare cameră, fie local, fie de la distanță,
prin intermediul aplicației. Această soluție inteligentă all-in-one
este wireless, conectată, simplu de instalat și ușor de utilizat. Și,
pentru că este atât de versatil, este singurul sistem inteligent de
zonare de care veți avea nevoie.

• Wireless – instalare ușoară, fără a
strica decorul
• Conectat – Wi-Fi încorporat
pentru acces de la distanță prin
intermediul unei tablete sau al
unui smartphone

Dozare avansată
putere cazan

• Control acolo unde este necesar
– local în cameră, central de
pe afișaj, de la distanță prin
intermediul aplicației sau prin
asistenții vocali smarthome
• Funcționează cu IFTTT, Google
Assistant și Amazon Alexa
• Program pentru 7 zile / 6 perioade
pentru fiecare zonă în parte
• Afișaj tactil color

Climă inteligentă
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Rezervor de apă
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Compatibilitate
cu pompele de căldură

Control de pe mobil
Cazan

COMPATIBILITATE CU
POMPELE DE CĂLDURĂ

FUNCȚIILE EVOHOME
• Zonare inteligentă – până la 12
zone controlate separat

Controlul temperaturii
pentru încălzire și răcire

Pentru că acum este compatibil
cu pompele de căldură, evohome
este indicat pentru aproape orice
gospodărie și aplicație, de la
cazane la încălzire centralizată și
chiar și arzătoare pe peleți.

CONTROLUL
TEMPERATURII PENTRU
ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE
Puteți trece cu ușurință de la modul
de încălzire la cel de răcire și invers,
astfel încât puteți controla fiecare
zonă în parte pentru confort maxim.
Prin urmare, beneficiați de o căldură
confortabilă iarna și răcoare vara.
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DOZARE AVANSATĂ
PUTERE CAZAN

CLIMĂ
INTELIGENTĂ

evohome învață în mod automat
care este necesarul de caldura al
fiecărei zone, pentru a controla mai
bine sarcina cazanului. Va limita
temperaturile ridicate de retur
ineficiente și va menține cazanul la
puterea optima.

Control mai bun al confortului zonal
și consum redus de energie, în
funcție de temperatura exterioară,
temperatura camerei și punctul
setat. Este mai inteligentă decât
compensarea climatică standard
și va crea cea mai bună zonă de
confort.

Indicat pentru o gamă largă
de aplicații rezidențiale

Fiecare sistem de încălzire
este diferit. evohome este
universal aplicabil, ceea ce
înseamnă că se poate adapta
nevoilor dumneavoastră, atât
la utilizare, cât și la instalare.

De la apartamente de lux și
locuințe de familie la imobile
cu mai mulți locatari, este
minunat chiar și pentru
spații comerciale mici, cum
ar fi cabinetele medicale și
birourile mici.

Radiatoare, cazan on/off
sau un cazan modulant
OpenTherm? Încălzire
în pardoseală, încălzire
centralizată (cazan extern
sau termoficare) sau pompă
de căldură?
Instalați evohome și gata!

CONTROLERUL EVOHOME

CONTROLUL ECHIPAMENTULUI

Controlerul este creierul sistemului
dumneavoastră evohome, permițându-vă să
instalați și să controlați până la 12 zone. Are:

Modulele wireless R8810A și
BDR91T controlează echipamentul
atunci când există o cerere de
încălzire sau de răcire dintr-o zonă
anume și sunt compatibile cu o
gamă largă de surse de încălzire și
răcire:

• Ecran tactil wireless color
• configurare asistată, ușor de urmărit
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• Opțiuni de montare pe masă sau pe perete

19°

18°
R8810A

• Cazan on/off sau vană de zonă
• Cazan OpenTherm modulant

Rezervor de apă

CAPETE TERMOSTATICE ELECTRONICE

• Pompă de căldură
• Pompă de circulație

21°

Măsurați și controlați wireless temperatura
din fiecare cameră, cu capete termostatice
electronice:
• Comunicare bidirecțională continuă cu
controlerul evohome

• Arzător pe peleți

BDR91T

23°

Cazan

• Instalare ușoară
HR92

HR91

• Funcția „Fereastră deschisă”, care oprește
radiatorul atunci când temperatura din
cameră scade
• Setare de protecție împotriva înghețului
• Sunt disponibile opțiunile HR92 sau HR91,
cu sau fără control local al temperaturii

CONTROL INTELIGENT
Evohome poate fi controlat simplu,
oricum și oriunde:
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ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ
Controlați încălzirea și răcirea prin
pardoseală pentru 5 zone de temperatură
standard cu HCC80/HCE80, cu extindere la
8 zone folosind modulul HCS80:

HCE80

• Comunicare bidirecțională continuă cu
afișajul evohome

HRA80
Vane MT4

TERMOSTAT DE CAMERĂ

DTS92

T87RF

• Local în cameră
DTS92 și T87RF măsoară wireless
temperatura camerei și permit
controlul ușor al temperaturii în
cazul încălzirii în pardoseală sau
atunci când se folosesc mai multe
radiatoare într-o singură zonă.

• Compatibilitate pentru încălzire și răcire

• Comunicare bidirecțională
continuă cu afișajul evohome

• Până la 8 zone și 3 actuatoare termice pe
zonă

• Portabil (DTS92) și montat pe
perete (T87RF)

• Control integrat al pompei

• Afișaj retroiluminat, ușor de citit
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• Central de la afișaj
• De la distanță, prin aplicație
• Prin asistentul vocal

Confort sporit și consum
redus de combustibil atunci
când echilibrarea hidraulică
conlucrează cu evohome

ott
rds for the diagram are -

Radiatoarele lente sau reci, zgomotul produs de sistem, facturile mari de încălzire și service-ul
costisitor sunt consecințele unui sistem de încălzire dezechilibrat. Echilibrarea hidraulică este
tral heating installation'
modul în care pot fi evitate aceste consecințe, iar cu evohome este o combinație excelentă.
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tral heating installation'
rds for the diagram are -

row ...

Prin optimizarea distribuției apei în sistemul de încălzire, echilibrarea hidraulică sporește
confortul general și viteza cu care se încălzesc din nou radiatoarele după răcire.

heating installation'

row ...

heating installation'

Mai mult confort prin
distribuția optimă a căldurii în
toate radiatoarele și camerele

Un sistem echilibrat în mod permanent
înseamnă că radiatoarele și țevile nu mai
„fluieră”

Costuri reduse cu energia,
pentru că toate componentele
funcționează mai eficient

Instalare ușoară

Instalație de încălzire centrală prost echilibrată:

Consum mare de combustibil
posibil în camerele reci.
radiator prea rece

radiator prea cald

Instruire
Noi nu oferim doar un portofoliu cuprinzător
de produse sofisticate de control care se
potrivesc diverselor tipuri de locuințe, ci ne
dăm seama și că trebuie să lucrați cu un
producător care oferă:
• Instruire specială referitoare la produs,
pe linie comercială și tehnică, pentru
personalul de vânzări și specialiștii în
domeniul instalațiilor

• Informații detaliate la predarea instalației,
inclusiv ghiduri de utilizare simple pentru
clienți atunci când încep să utilizeze noul
sistem evohome
• Asistență pentru clienți

• Asistență tehnică locală pentru instalatori
• Instrumente de învățare electronică

cazan

• Aplicații pentru instalatori, care trimit
informațiile necesare direct la tableta sau
smartphone-ul dumneavoastră

– Ghiduri de utilizare simple
– Ajutor video
– Informații la predare
– Asistență tehnică specială

Instalație de încălzire centrală reglată corect

Consum redus de
combustibil, confort ridicat.
radiatoarele sunt echilibrate

cazan

Proiectat și fabricat în Europa de
Resideo, cu 130 de ani de experiență
tehnică, sistemul inteligent evoluat
de zonare evohome de la Honeywell
Home este acum disponibil.

• Fabricat în Europa de Resideo
• Numărul 1 în soluții de zonare și lider pe piața globală
în domeniul confortului rezidențial
• Foarte recomandat de recenzii independente
• Instalat profesional de peste 100 000 de instalatori
• Compatibil cu majoritatea aplicațiilor rezidențiale de
încălzire și răcire

vă ajută să vă găsiți
zona de confort
evohome este simplu de instalat și ușor de întreținut.
Ca instalator evohome, nu ești niciodată singur.
Noi oferim asistență end-to-end oricând este necesar,
de la sugestii și sfaturi utile la cursuri complete.
Perfecționați-vă abilitățile și luați parte la revoluția
inteligentă cu evohome:

E

VO

LU

AT

homecomfort.resideo.com/evohome

Aflați mai multe:
homecomfort.resideo.com/ro

Ademco Supply SRL
Bd. Dimitrie Pompeiu 4-6
Cladirea GlobalWorth Campus A
Sector 2, Bucuresti, Romania
consumersupportro@honeywellhome.com
homecomfort.resideo.com/ro
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