
Creëer uw  
perfecte comfortzone  
met evohome



P2 Comfort en controle

Comfort  
en controle:  
dat is precies  
wat evohome  
u geeft 



P3 evohome Het systeem voor slimme zoneregeling

Met evohome heeft u de controle. 
U regelt eenvoudig de temperatuur 
in uw huis en kunt ook energie 
besparen. 

Meer comfort – u regelt gemakkelijk 
de temperatuur in elke kamer in  
uw huis, en dat allemaal vanuit uw 
comfortabele stoel. 

Meer controle – vergeet vroeger, 
toen u nog thuis moest zijn om  
de verwarming aan te zetten.  
Met evohome doet u dat met uw 
smartphone.

Bespaar energie – als u zelf de 
controle heeft over waar en wanneer 
u uw huis verwarmt, bespaart u 
zonder meer op uw energierekening.



P4 Slimme zoneregeling

U bent aan het werk 
in de studeerkamer, 
en de kinderen  
zitten op school.  
Waarom dan  
het hele huis 
verwarmen?



P5 evohome Het systeem voor slimme zoneregeling

Het is logisch dat u alleen de 
delen van uw huis verwarmt die  
u daadwerkelijk gebruikt. 
 
Met evohome creëert u slimme 
zones in uw huis – bijvoorbeeld 
de werkkamer, of de keuken en 
de woonkamer. Zo voelt u zich 
comfortabel in de kamers die u 
gebruikt en zet u de verwarming 
lager in de ruimtes waar u op dat 
moment niet bent.



P6 Altijd verbonden

U bent op weg  
naar huis op een 
koude winterdag.  
Waarom thuiskomen 
in een koud huis?

6.10 uur: evohome’s 
optimum start-functie 

bepaalt het meest 
efficiënte tijdstip om op 
te starten met de voor 
u perfecte temperatuur 

als u wakker wordt

6.30 uur: Wakker 
worden met precies de 

juiste temperatuur

7.30 uur: Op weg naar 
uw werk. evohome  
is al bezig uw huis 

efficiënt af te koelen



P7 evohome Het systeem voor slimme zoneregeling

Vroeger moest u eerst naar 
huis voordat u de verwarming 
kon aanzetten. Dat behoort tot 
het verleden met de mobiele 
evohome-app. 

Bent u later, of gaat u juist eerder 
naar huis dan gepland? Met evohome 
zet u de temperatuurthuis een 
graadje hoger of lager. Geheel naar 
wens, met uw smartphone-app.

17.00 uur: 
Onverwachts een  
late vergadering.   

U zet de verwarming 
van uw huis uit met  

uw smartphone,  
totdat u weet  

wanneer u naar  
huis gaat

18.10 uur: U gaat  
naar huis en zet  

de verwarming op 
afstand aan

19.00 uur:  
U komt thuis  

in een warm huis
22.30 uur: U gaat  

naar bed.  
evohome heeft de 

optimum stop-functie  
al gestart om energie  

te besparen



P8 Energiebesparing

Doet uw energierekening 
u rillen?



P9 evohome Het systeem voor slimme zoneregeling

Energie is een van de grootste 
kostenposten in een huishouden. 
evohome helpt.

Door alleen te verwarmen waar en 
wanneer dat nodig is, bespaart u 
energie. 

Bovendien heeft de evohome-
bedieningsinterface veel slimme 
functies waarmee u eenvoudig de 
verwarming van uw huis geheel naar 
uw persoonlijke wens –instelt en 
regelt – en dat met één druk op de 
knop. 



P10 Instellen

Welke kamers moet ik 
verwarmen? Op welke 
temperatuur, en wanneer? 
Het is heel eenvoudig  
met evohome.

WOONKAMER – TIJDELIJK

Maandag

12:03

WIJZIGEN PROGRAMMA

Instel

CONTINU

18˚ 21˚
00:00 06:00 12:00 18:00 24:00

Tot

18.0˚ 18 00:

Sneltoetsen

Druk kort voor snel activere
Houdt ingedrukt voor tijdsduur instelling

12:03

BESPARING - ECO
Alle zones temp. 3° lager

AFWEZIG
Alle zones op 15˚

VRIJE DAG
Volg Zaterdag programma vandaag

VERWARMING UIT
AFWEZIG

AANGEPAST
Gebruik aangepast programma

Sneltoetsen

Druk kort voor snel activere
Houdt ingedrukt voor tijdsduur instelling

12:03

BESPARING - ECO
Alle zones temp. 3° lager

AFWEZIG
Alle zones op 15˚

VRIJE DAG
Volg Zaterdag programma vandaag

VERWARMING UIT
AFWEZIG

AANGEPAST
Gebruik aangepast programma

PROGRAMMA

Maandag

Woonkamer 18˚ 21˚

18˚ 21˚

18˚ 21˚

18˚ 21˚

18˚ 21˚

Eetkamer

Keuken

Slp. Kamer 1

Slp. Kamer 2

00:00 06:00 12:00 18:00 00:00

meer zones DAGEN WEKEN

12:03Maandag 27 April

Woonkamer

18˚ 18˚ 18˚

18˚ 18˚ 18˚

Sneltoetsen

20˚ 20˚ 20˚

20˚45˚ 20˚ 20˚

Keuken Slp. Kamer 2

EetkamerWarmwater Slp. Kamer 1 Badkamer

12:03

MENU   PROGRAMMA

Sneltoetsen

Druk kort voor snel activere
Houdt ingedrukt voor tijdsduur instelling

12:03

BESPARING - ECO
Alle zones temp. 3° lager

AFWEZIG
Alle zones op 15˚

VRIJE DAG
Volg Zaterdag programma vandaag

VERWARMING UIT
AFWEZIG

AANGEPAST
Gebruik aangepast programma

Sneltoetsen

Druk kort voor snel activere
Houdt ingedrukt voor tijdsduur instelling

12:03

BESPARING - ECO
Alle zones temp. 3° lager

AFWEZIG
Alle zones op 15˚

VRIJE DAG
Volg Zaterdag programma vandaag

VERWARMING UIT
AFWEZIG

AANGEPAST
Gebruik aangepast programma

Maandag 27 April

Woonkamer

18˚ 18˚ 18˚

18˚ 18˚ 18˚

Sneltoetsen

20˚ 20˚ 20˚

20˚45˚ 20˚ 20˚

Keuken Slp. Kamer 2

EetkamerWarmwater Slp. Kamer 1 Badkamer

12:03

MENU PROGRAMMA

PROGRAMMA

Maandag

12:03

06:30

21.0˚

08:00

18.0˚

18:00

21.0˚

22:30

16.0˚

KOPIEHULP

18˚ 21˚
00:00 06:00 12:00 18:00 24:00

Met onze eenvoudige en slimme bedieningsmogelijkheden ziet en 
regelt u precies welke temperatuur u wilt, waar in huis u ook bent.



P11 evohome Het systeem voor slimme zoneregeling

Het gaat niet alleen om het hoger 
of lager zetten van de verwarming. 
Het gaat om het instellen van de 
juiste temperatuur, op het juiste 
moment, op de juiste plaats.  
Voor verschillende tijden van de 
dag, voor elke zone individueel, 
voor de hele week.

Met evohome stelt u uw persoonlijke 
comfortwensen in die precies 
passen bij uw levensstijl en de 
manier waarop u uw huis gebruikt.



P12 Aanpasbaarheid

Gaan de kinderen  
het huis uit, dan  
worden slaapkamers 
logeerkamers.  
Welke veranderingen  
u ook aanbrengt in  
uw huis, evohome 
past zich aan.



P13 evohome Het systeem voor slimme zoneregeling

We gebruiken niet de hele tijd al onze 
kamers. We hebben onze slaapkamer 
’s avonds nodig, onze keuken rond 
etenstijd en onze logeerkamer als we 
gasten hebben. Daarom hebben we 
evohome nodig.

Dus verandert de slaapkamer van uw 
kind in uw werkkamer? Dan past u 
eenvoudig uw verwarmingsprogramma 
aan. 



P14 Maatwerk

evohome is geschikt 
voor elk huis, u past het 
aan uw wensen aan

Elk huis is anders. evohome past 
zich aan u aan.

Radiatoren of vloerverwarming? 
Een ketel of standverwarming? Of u 
nu woont in een klein appartement 
of een eengezinswoning, evohome 
helpt u met meer controle over uw 

verwarming. Bekijk zelf hoe evohome 
in uw huis past met onze online 
productselector. U ziet meteen hoe 
evohome u assisteert om uw perfecte 
comfortzone te creëren. 

U vindt het allemaal op de website: 
www.evohome.honeywell.com



P15 evohome Het systeem voor slimme zoneregeling

“Mijn man en ik zitten in de winter 
graag gezellig voor de open haard. 
Met vaak een koude bovenverdieping 
tot gevolg. Maar als onze dochter  
van drie maanden ligt te slapen,  
moet de kinderkamer ook comfortabel 
aanvoelen. Met evohome stel ik de 
temperatuur nauwkeurig in op 20 °C. 
Dat is een geruststellend idee.”

“We waren nog maar net vertrokken 
voor ons weekendje weg, toen ik 
erachter kwam dat de verwarming 
thuis nog aan stond. Ik hoefde alleen 
maar mijn smartphone te pakken.  
Via de app was de verwarming zo uit. 
Erg prettig om die controle ook 
buitenshuis te hebben.”

“Twee – steeds wisselende – dagen 
in de week werk ik thuis, terwijl mijn 
man op kantoor is en de kinderen 
naar school zijn. Waarom zou ik dan 
het hele huis verwarmen? Zolang het 
op de werkkamer maar behaaglijk is 
op de dagen dat ik thuiswerk. Zo verspil 
ik nooit meer energie.” 



P16 Customisationevohome

Voor het vinden van uw ultieme comfortzone, biedt Honeywell u alle hulp:

· Een uitgebreid netwerk van Honeywell evohome-ambassadeurs die u 
helpen en een persoonlijk advies geven. Kijk op onze website bij 
‘Dealers’ voor de dichtstbijzijnde. 

· Probeer het systeem uit met onze online evohome-simulator en ervaar 
zelf het comfort en de controle die evohome biedt

· Gebruik de evohome-productselector en ontdek hoe uw evohome eruit 
kan zien.

Neem vandaag nog de controle over de verwarming van uw huis. Ga naar:

www.evohome.honeywell.com

Honeywell 

Postbus 12683
1100 AR  Amsterdam Z.O.
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392

www.kijkvoelbeleef.nl
www.evohome.honeywell.com NL3H- 1563 NL01 R1213

Begin nu met het plannen 
van uw evohome


