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Indywidualne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach  
z wykorzystaniem aplikacji mobilnej



Strefa pełnego 
komfortu
evohome Wi-Fi sprawia, że 
sterowanie ogrzewaniem staje się 
łatwe. Dzięki evohome Wi-Fi w pełni 
kontrolujesz temperaturę w swoim 
domu, ograniczając jednocześnie 
zużycie energii.

evohome Wi-Fi to możliwość sterowania 
temperaturą w każdym pomieszczeniu 
bez ruszania się z fotela.  

Mobilny dostęp do wszystkich funkcji za 
pomocą smartfona lub tabletu umożliwia 
pełną kontrolę nad ogrzewaniem. Czasy, 
w których musiałeś być w domu, by 
włączyć lub wyłączyć ogrzewanie, należą 
już do przeszłości. 

Pełna kontrola nad ogrzewaniem 
w Twoim domu to dodatkowe 
oszczędności, które bezpośrednio 
przekładają się na niższe koszty 
ogrzewania.
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Oszczędność 
energii 18% 

Inne

82% 
Ogrzewanie
domu i wody

82% energii zużywanej w domu to energia 
przeznaczana na podgrzewanie wody i ogrzewanie. 
Dopasowując temperaturę w każdym pomieszczeniu 
idealnie do Twoich potrzeb, zyskujesz nie tylko 
większy komfort, lecz także obniżasz rachunki za 
ogrzewanie.

Jeśli Twoje mieszkanie lub dom ma kilka 
pomieszczeń, najbardziej efektywnym systemem 
sterowania ogrzewaniem jest sterowanie strefowe 
z programem czasowym. Stwórz własne strefy 
komfortu w domu (kuchnia, salon, sypialnia)  
i ustal dla nich programy czasowe dostosowane do 
Twojego trybu  życia. Dzięki nim możesz dokładnie 
kontrolować kiedy i jaką chcesz mieć temperaturę  
w pomieszczeniu.

Wymień dotychczas używane termostaty i regulatory 
temperatury na system inteligentnego ogrzewania 
strefowego evohome Wi-Fi, dzięki czemu obniżysz 
koszty ogrzewania nawet o 40%*.

*

* Źródło: Energy Saving Research Unit, Strathclyde University 2013 & TACMA 2013 – cytowana oszczędność energii w warunkach: dwupiętrowy dom 
zlokalizowany w Wielkiej Brytanii, posiadający 3 sypialnie, zamieszkiwany przez 4-osobową rodzinę uprawiającą typową aktywność w ciągu tygodnia. 
Porównanie dotyczyło inteligentnego systemu ogrzewania strefowego evohome przy zalecanych ustawieniach oraz systemu składającego się z prostego 
regulatora czasowego i pojedynczego nieprogramowalnego termostatu, bez termostatycznych zaworów grzejnikowych. Indywidualna oszczędność 
energii zależy od stopnia kontroli systemu, środowiska i stylu życia użytkowników.
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Aplikacja mobilna 
na smartfon lub 
tablet

Strefa 1

Strefa 2Strefa 3

Strefa 4 Strefa 5 Strefa 6

Zasobnik 
ciepłej 
wody

Kotłownia

Inteligentne sterowanie 
strefowe

Gdziekolwiek jesteś - dzięki evohome 
Wi-Fi masz stałą kontrolę nad systemem 
ogrzewania w Twoim domu.

Centralnym elementem systemu 
evohome jest moduł sterujący z ekranem 
dotykowym. Wyjątkowo prosty w obsłudze 
moduł pozwala sterować wszystkimi 
elementami systemu i dowolnie zmieniać 
temperaturę w każdym pomieszczeniu  
z dowolnego miejsca w domu.

Moduł centralny evohome komunikuje 
się bezprzewodowo z innymi elementami 
systemu znajdującymi sie w promieniu 
20-30 m, oddalonymi nie więcej niż o jedną 
kondygnację. Może sterować różnymi typami 
ogrzewania w 12 różnych pomieszczeniach.

Modułowa konstrukcja systemu pozwala 
na szybkie i wygodne sterowanie 
ogrzewaniem w całym domu od razu po jego 
zainstalowaniu. Kolejne strefy ogrzewania 
można dodawać również w późniejszym 
okresie.

System można dopasować do każdego 
typu ogrzewania, niezależnie czy jest to 
ogrzewanie podłogowe, grzejnikowe, czy 
też sterowanie temperaturą  
w zasobniku ciepłej wody i pracą kotła.  
Z uwagi na to, że evohome jest systemem 
bezprzewodowym, montaż większości 
elementów systemu nie wymaga przeróbek 
budowlanych.

System evohome dzięki różnorodności 
dostępnych elementów pozwala na 
sterowanie różnego typu ogrzewaniem: 
podłogowym, grzejnikowym czy 
płaszczyznowym. Sterowanie strefowe 
pozwala na indywidualne dopasowanie 
działania np. regulatorów grzejnikowych do 
wymagań użytkowników w każdym  

z pomieszczeń obiektu. Współpracujący 
z firmą Honeywell wykwalifikowani 
instalatorzy pomogą Ci w doborze 
odpowiednich elementów instalacji w celu 
osiągnięcia optymalnych efektów.

*Obecnie oficjalna aplikacja Honeywell nie jest jeszcze dostępna na Windows Phone. Na platformie dostępna jest niezależna 
aplikacja “Evohome Remote”.

*

Stiahnite si z

Pobierz na

Windows Phone

Pobierz na
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Kontroluj system 
ogrzewania 
gdziekolwiek jesteś

Aplikacja mobilna evohome sprawia, że czasy, gdy 
musiałeś być w domu, aby włączyć lub wyłączyć 
ogrzewanie to już przeszłość.

Nie musisz się niepokoić, że wrócisz do domu trochę wcześniej 
lub później. Dzięki evohome możesz zdalnie włączyć lub 
wyłączyć ogrzewanie, a także podwyższyć lub obniżyć 
temperaturę za pomocą aplikacji mobilnej.

Po zainstalowaniu aplikacji i rejestracji możesz zacząć 
planować własne programy ogrzewania. Dostępne są również 
zdefiniowane tzw. “szybkie akcje” - gotowe ustawienia dla 
określonych scenariuszy: DZIEŃ WOLNY, NIEOBECNOŚĆ 
lub OGRZEWANIE WYŁĄCZONE. Możesz też dowolnie 
modyfikować programy, dostosowując je do Twojego trybu 
życia, zmniejszając przy tym zużycie energii i wysokość 
rachunków za ogrzewanie.

Obecnie oficjalna aplikacja Honeywell nie jest jeszcze dostępna na Windows Phone. Na platfor-
mie dostępna jest niezależna aplikacja „Evohome Remote”.

Pobierz na
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Zarządzaj komfortem w 
swoim domu

System evohome to nie tylko włączanie 
i wyłączanie ogrzewania. To przede 
wszystkim możliwość programowania 
temperatury w różnych strefach, o różnych 
porach, przez cały tydzień. Strefą może 
być zarówno jedno pomieszczenie lub kilka 
pokoi, jak i całe piętro. Dzięki evohome 
możesz przygotować odrębny program 
ogrzewania dla każdej strefy.

evohome pozwala Ci tworzyć własne 
harmonogramy ogrzewania najlepiej 
dopasowane do Twojego stylu życia i sposobu, 
w jaki korzystasz ze swojego domu.

Dzięki szerokiej gamie inteligentnych 
regulatorów precyzyjnie odczytujesz  
i kontrolujesz temperaturę w każdym miejscu  
w Twoim domu.

evohome dokładnie wie, ile czasu potrzeba na ogrzanie 
Twojego domu, dzięki czemu system aktywuje się 
w odpowiednim momencie. Zapewnia on właściwą 
temperaturę i dostęp do ciepłej wody zawsze, kiedy tego 
potrzebujesz.

evohome pozwala Ci zdalnie sterować 
ogrzewaniem tak, aby temperatura była dla 
Ciebie optymalna, gdy tylko przekroczysz próg 
domu.

W nocy evohome również działa z wyprzedzeniem. 
Jeśli zakomunikujesz mu o jakiej porze chodzisz 
spać, system nauczy się, kiedy wyłączać 
ogrzewanie. Dzięki temu możesz cieszyć się 
optymalną temperaturą, ograniczając jednocześnie 
koszty ogrzewania, nie tylko w ciągu dnia, ale także 
nocą.

LIVING ROOMQuick actions

Monday 27 April

KITCHEN BEDROOM 2

DINING ROOMHot water BEDROOM 1 BATHROOM

SETTINGS SCHEDULE

6:00 7:00

Pora udać się do pracy!

8:00

Pobudka!

22:00 23:00

Komfortowy odpoczynekNareszcie w domu!

18:00 19:00 20:00

Włączenie 
systemu

Optymalna temperatura 
wieczoremProgram czasowy

Komfortowa temperatura 
w nocy

Optymalna temperatura 
nad ranem

Obniżenie temperatury 
i zużycia energii

Późniejszy powrót do domu

Zdalne sterowanie za 
pomocą smartfona

Wyłączenie
systemu

On

Wyłączenie
systemu
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Elastyczność 
i komfort

Jeśli oprócz aplikacji mobilnej evohome 
używasz także aplikacji IFTTT lub Life 360, 
możesz kontrolować temperaturę w Twoim 
domu bez dotykania ekranu telefonu.

Aplikacja IFTTT umożliwia automatyczne 
wyłączenie ogrzewania za każdym razem, 
kiedy opuszczasz dom lub automatyczne 
włączanie go, kiedy wracasz.

• Jeśli używasz aplikacji Life 360 razem  
z członkami Twojej rodziny, możesz wyłączać 
ogrzewanie za pomocą aplikacji IFTTT za 
każdym razem, kiedy wszyscy mieszkańcy 
opuszczają dom.

• Ponadto, Twój telefon otrzymuje aktualne 
dane o pogodzie, dzięki czemu możesz 
włączyć ogrzewanie w domku na działce 
za miastem, jeśli tylko temperatura spadnie 
poniżej zera.

• Możesz również zaprogramować dowolną 
temperaturę lub uruchomić „szybkie 
akcje” zależne od aktualnych warunków 
pogodowych.

• Jeśli wpiszesz do Twojego kalendarza  
w smartfonie wydarzenie z nazwą 
zdefiniowaną w aplikacji IFTTT, np. „praca  
w domu”, wówczas aplikacja włączy 
ogrzewanie na czas wydarzenia, wiedząc, że 
jesteś wtedy w domu.

• Aplikacja IFTTT oferuje wiele gotowych, 
przydatnych i nieco zabawnych 
automatycznych akcji, np. „mokry pies” – 
aplikacja ustawi wyższą temperaturę w kuchni 
i przedpokoju, kiedy pada deszcz, aby sierść 
psa wyschła szybciej, kiedy wrócisz z nim  
ze spaceru.

*IFTTT - z ang. if this then that
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przydatnych i nieco zabawnych 
automatycznych akcji, np. „mokry pies” – 
aplikacja ustawi wyższą temperaturę w kuchni 
i przedpokoju, kiedy pada deszcz, aby sierść 
psa wyschła szybciej, kiedy wrócisz z nim  
ze spaceru.

*IFTTT - z ang. if this then that
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Nasze produkty

Regulator grzejnikowy
Regulatory spełniają podwójną funkcję: czujnika 
i regulatora temperatury w strefach grzewczych. 
Dzięki dwustronnej bezprzewodowej 
komunikacji dostosowują się do warunków 
panujących w domu, a także zapewniają stałą 
łączność z modułem sterującym.

Moduł sterujący 
evohome
Centralna jednostka sterująca systemu evohome 
umożliwi Ci stworzenie stref, zaprogramowanie 
temperatury w poszczególnych pomieszczeniach 
i określenie programów czasowych. Zadba 
również o dostępność ciepłej wody według 
Twoich potrzeb. Czytelny, kolorowy wyświetlacz, 
umożliwia podgląd aktualnej i oczekiwanej 
temperatury w poszczególnych pokojach.

Bezprzewodowy termostat dla 
jednej strefy
Łatwy w obsłudze, wyposażony w duży czytelny wyświetlacz. 
Współpracując z modułem przekaźnikowym umożliwia  
bezprzewodowe załączanie kotła według potrzeb cieplnych. 
Termostat połączony bezprzewodowo z bramką internetową 
umożliwia zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej 
przy użyciu smartfona lub tableta. Aplikacja mobilna pozwala 
zaprogramować działanie termostatu na cały tydzień oraz przy 
zastosowaniu drugiego termostatu sterować w dodatkowej strefie. 

Firma Honeywell oferuje szeroką gamę 
produktów, które pomogą Ci optymalnie 
dostosować system evohome do 
warunków w Twoim domu.
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evohome

Aby pomóc Ci stworzyć Twoją własną strefę komfortu, Honeywell oferuje:

- dostęp do sieci instalatorów Honeywell, którzy służą 
profesjonalną radą i pomocą. Odszukaj zakładkę “Znajdź 
instalatora” na naszej stronie internetowej, aby znaleźć fachowca 
w pobliżu Twojego domu,

- przetestowanie systemu za pomocą wirtualnego symulatora, aby 
zobaczyć, jak duże możliwości sterownia stwarza evohome,

- wirtualny Kreator Systemu evohome, dzięki któremu dowiesz 
się, jak powinien być zbudowany system evohome w Twoim 
domu.

Przejmij kontrolę nad systemem ogrzewania w Twoim domu już dziś. 
Odwiedź: 

www.getconnected.honeywell.com

Honeywell Sp. z o. o.
ul Domaniewska 39
02-672 Warszawa
tel. (+48) 22 60 60 900
fax (+48) 22 60 60 983
www.honeywell.com.pl/automatyka_domow HU3H-3164 SK01 R0616

Zacznij projektować swój 
system evohome już dziś


