energie besparen met
behoud van comfort

Honeywell perfect geregeld

evohome – comfort én energiebesparen
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woonkamer
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Individueel instelbaar

De bediening
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Belangrijkste voordelen 		
van evohome

n 1 bedienpaneel voor alle ruimtes

n Besparingen mogelijk tot 30%

n 8 vertrekken individueel te regelen

n Draadloos: geen lelijke bedrading

n Aan te passen aan verschillende

n Snelle installatie

situaties

nooit zo’n luxe uitstraling.

Het centrale bedieningspaneel evotouch
stuurt elke gewenste ruimte naar behoefte
aan. De juiste temperatuur op het juiste
moment op de juiste plek. Natuurlijk is het
ook mogelijk om de ingestelde temperatuur
in die ruimte zelf tijdelijk te verhogen of te
verlagen. Evohome zorgt ervoor dat deze
tijdelijke instelling bij een volgend schakelmoment weer ongedaan wordt gemaakt
zodat u niet onnodig stookt of in de kou
hoeft te zitten.

Kijk, voel en beleef...
Voor het 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 of de wandhouder en

En voor evohome…

kan tot drie uur van deze lader worden
gehaald om in de hand te bedienen en

…het besparingspotentieel

te programmeren.

Dankzij het individuele tijd-/temperatuurprogramma, waarbij alleen ruimtes worden
verwarmd die in gebruik zijn, geniet u van een mogelijke energiebesparing tot wel

… het grote verlichte scherm

30%. En uiteraard leidt dit weer tot minder CO2-uitstoot!

Met gemakkelijk uit te lezen informatie
over zones en temperatuurinstellingen.

…het ongeëvenaarde comfort

Ook duidelijk leesbaar in het donker.

De juiste temperatuur op de juiste plaats en tijd. Er komt dus alleen warmte in de
zone of het vertrek terecht, waar daadwerkelijk warmte gewenst is.

… het moderne design
De evotouch wordt standaard geleverd

… de universele toepasbaarheid

in hoogglans witte uitvoering maar is

Evohome is toe te passen in ieder vloer- of radiatorverwarmingssysteem en

aan elk interieur aan te passen met de

combinaties daarvan.

los te leveren frontcovers in gepolijst
zwart of geborsteld metaal.

… de draadloze communicatie
De bewezen draadloze communicatie van Honeywell maakt een snelle montage
mogelijk en voorkomt de noodzaak van ontsierende bedrading.

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