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Интелигентна система за зоново регулиране на  
отоплението с мобилен достъп
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Спестяване на енергия чрез 
прецизно регулиране 18% 

 Друго

82% 
Топла вода
+отопление

82% от консумираната в домакинствата енергия се 
използват за отопление и осигуряване на топла вода.

Регулирайте отоплителната система по стаи, 
разпределени в зони и плащайте по-малко за 
енергия! Повече свобода, повече удобство, ефективно 
регулиране.

Ако апартаментът е с повече стаи или имате фамилна 
къща, най-енергоспестяващо и удобно е решението 

да се оформи зоново регулиране, снабдено с времева 
програма. Разделете дома си на зони – например: хол, 
спалня, баня, детска стая – и разработете времева 
програма, съответстваща на ритъма ви на живот, в 
кое помещение, в коя част на деня, колко градуса да е 
температурата.

Заменете традиционния термостат и радиаторния 
вентил със системата evohome и така спестете до 40 
процента* от сметката за отопление на дома си.

*

* Източник: Energy Saving Research Unit, Strathclyde University 2013 & TACMA 2013 – При изчисленията в проучването е взето под внимание четири 
членно семейство с нормален дневен режим, което разполага с жилище на два етажа с 1 хол и 3 спални. Използвайки препоръчителните 
настройки, се сравнява интелигентна система evohome за зонов контрол на отоплението с традиционна система, снабдена с обикновен 
термостат и радиаторен вентил, която не се програмира. Размерът на индивидуалното спестяване на енергия винаги е функция на настроените 
температурни нива, на околната среда и начина на живот.
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Дистанционно 
управление 
от смартфон

Зона 1

Зона 2Зона 3

Зона 4 Зона 5 Зона 6

Бойлер

Котел

Интелигентен зонов контрол
evohome Ви дава свободата за решение: 
където и да се намирате, по всяко време 
гъвкаво и оптимално можете да настроите 
отоплителната система на дома си. 

Сърцето на системата е преносимата, 
сензорна evohome централа, с помощта на 
която можете да регулирате температурата 
отделно във всяка стая.

Безжичната система evohome дава 
възможност да оформите толкова зони и да 
контролирате толкова радиатори, колкото 
бихте желали.

Системата evohome ви дава съвършено 
решение и в случай, че имате апартамент 
с централно отопление или такова в 

сграда, отоплявана от централен котел или 
термална помпа.

Модулната система ви позволява и 
впоследствие бързо и лесно да разширите 
интелигентната система за зонов контрол на 
отоплението във Вашия дом.

Evohome се приспособява към Вашето 
жилище, независимо дали става въпрос 
за регулирането на система с радиатори, 
подово или стенно отопление, за бойлер 
или за котел.

Тъй като елементите на системата 
комуникират безжично, evohome може 
да се инсталира без да се налага особена 
реконструкция на жилището.

Със системните елементи на evohome 
може да се реши контролът на всякакъв 
вид отоплителна система. В рамките на 
системата свободно може да се осигури 
комбинирано управление на всякакви зони, 
снабдени с подово, стенно или радиаторно 
отопление. Има решение и за управление на 

специфични отоплителни тела, като по този 
начин интелигентният зонов контрол е на 
разположение във всяко едно помещение.

Относно комбинирането на системните 
елементи и изграждането на системата, 
потърсете помощта на са специалист!

* Понастоящем разработеното от Honeywell приложение за Windows Phone все още не е достъпно. На тази 
платформа препоръчваме използването на независима разработка evohome remote program, която е достъпна 
в Windows Phone Store.

** 
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Регулирайте отоплителната 
система по всяко време и 
откъдето и да се намирате

Не се тревожете, ако сте забравили да настроите отоплението на 
икономичен режим преди да излезете от дома си. Просто си извадете 
телефона и с няколко докосвания е готово.

Ще се приберете у дома по-късно? Или по-рано? Бихте искали да е по-топло 
или по-хладно?

Гъвкавостта на системата evohome се крие в клауд базираната услуга Total 
Connect Comfort, собствена разработка на Honeywell. След регистрация и 
инсталиране на приложението за смартфон, по всяко време и откъдето и да 
се намирате можете да коригирате времевата програма на отоплителната 
си система като с едно докосване активирате някоя функция от бърз 
клавиш: свободен ден, отсъствие, икономично, изключено отопление. 
Ако ще се приберете по-късно, нека не работи напразно котелът. Ето 
така, съобразявайки се със стила си на живот, можете да управлявате 
отоплителната система на дома си, като пестите енергия и пари.

Понастоящем разработеното от Honeywell приложение Windows Phone все още не е достъпно. На 
тази платформа препоръчваме използването на независима разработка evohome remote program, 
която е достъпна в Windows Phone Store.
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Вашият дом, 
Вашето удобство

Със системата evohome можете не само да 
включвате и изключвате отоплението в жилището 
си, а да създадете зонов контрол, управляван 
от времева програма. Зоната може да бъде от 
една или повече стаи, може да бъде един цял 
етаж в зависимост от нуждите и даденостите на 
жилището. Можете да съставите времева програма 
за оформените зони за всеки ден от седмицата. 
Можете да определите в кой момент, в коя зона 

колко градуса да бъде температурата.

С помощта на evohome можете да разработите 
такава времева програма за отоплението, която да 
приспособите към начина си на живот и която точно 
да следва навиците Ви, като почти незабележимо Ви 
осигурява комфорт.

С отделните устройства на интелигентното 
управление от всяка точка на дома си можете да 
настройвате необходимата Ви температура.

Самообучаващата се система evohome знае от точно колко 
време се нуждае жилището Ви, за да достигне настроената 
от Вас подходяща температура. Така винаги навреме ще 
започнете да отоплявате и ще имате топла вода за къпане 
точно, когато Ви е необходима.

При проточил се повече от обикновеното работен 
ден, можете да коригирате температурата в дома си 
дистанционно с мобилното приложение Total Connect 
Comfort. С това можете да спестите енергия и пари, 
а докато се приберете, у дома ще Ви чака подходяща 
температура.

В подаден от Вас момент и познавайки температурата през 
нощта, evohome ще се научи кога трябва да изключва 
отоплението, за да може в избрания момент в спалнята да 
Ви посрещне оптимална за съня температура. Спокойно 
можете да се отдадете на почивка, защото ще знаете, че 
докато спите пестите и енергия.

Monday 27 April

18˚ 18˚ 18˚

18˚ 18˚ 18˚

Quick actions Living room

22˚

45˚

17˚
Kitchen

19˚
Bedroom 2

18˚
Dining roomHot water

20˚
Bedroom 1

21˚
Bathroom

12:03

SETTINGS SCHEDULE

6:00 7:00

Тръгване за работа

8:00

Събуждане! 

22:00 23:00

Комфортна почивка
Най-сетне

отново у дома!

18:00 19:00 20:00

Вкл.

за вечерен комфортПървоначална времева програма

Температурно ниво за 
нощен комфорт

Температурно ниво 
за сутрешен комфорт

Температурно ниво за 
енергоспестяване

Ще се прибера
 по-късно

Управление 
от смартфон

Изкл.

On

Изкл.
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Гъвкавост и комфорт
Можете да настроите изключване на отоплението 
щом напуснете определен район на жилището. 
Или, както се движите към дома след работа, да се 
включи котелът.

Ако заедно с членовете на семейството се 
регистрирате в самостоятелно разработената 
услуга „Life360”, с помощта на приложението ”IFTTT” 
можете да настроите автоматично изключване 
на отоплението щом и последният член на 
семейството напусне жилището.

Тъй като телефонът Ви може да следи и прогнозата 
за времето в интернет, с помощта на една команда 
можете да включите отоплението на вилата, ако 
температурата приближи точката на замръзване, 
като с това щадите системата.

Можете да увеличите отоплението, ако изведнъж 
времето се развали или точно обратното: ако 
температурата навън прекалено се повиши, можете 
да активирате икономичния режим на evohome 
централата.

Можете да включите в календара едно събитие, 
при което ако има ключова дума, например „работя 
от дома”, приложението ”IFTTT” дава команда към 
evohome централата да включи отоплението в 
момента на събитието.

Измежду вече приготвените команди има и някои, 
които изглеждат шеговити, но въпреки това са 
много полезни, като например „мокро куче”, която 
повишава отоплението в кухнята, ако навън вали 
дъжд, защото така връщащият се от разходка 
с мокра козина любимец гарантирано няма да 
мръзне, да не говорим за стопанина му.

Ако наред с приложението Total Connect 
Comfort на Haneywell, ползвате самостоятелно 
разработените приложения ”IFTTT” и „Life360”, 
дори няма да се наложи да докосвате смартфона.

Можете да автоматизирате според нуждите 
си работата на системата evohome, можете 
да използвате възможностите, осигурени от 
сензорите на телефона и от Интернет.
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Системни елементи

Безжичен смарт термостат
Ако предвиждате само една или две зони

Лесно програмируем смарт термостат с голям дисплей. Термостатът 
може да се свърже безжично с модула на релето, включващо котела. 
Термостатът, също безжично, може да се свърже към интернетния 
мрежов модул, с чиято помощ може да се създаде програмата 
за отоплението, както и да стане достъпно управлението на 
отоплението през интернет със смартфон или с таблет. Към 
модула на релето, включващо котела, и към интернетния мрежов 
модул могат да се свържат и 2 броя смарт термостати, така с това 
устройство може да се изгради двузонова система за управление на 
отоплението.

Централно устройство 
evohome WIFI
С помощта на времева програма, многозоновият 
регулатор evohome може да се използва за регулиране 
на температурата максимално в 12 отоплявани зони, 
както и – по желание – при осигуряването на топла вода 
за домакинството. Всяка зона, независимо една от друга, 
разполага с регулатор на времето и температурата. Цветният 
LCD дисплей на устройството е снабден с вътрешно 
осветление. Наред с това, че устройството е снабдено с 
външно захранване, то може да бъде монтирано в рамка на 
стената или на настолна стойка.

Включващ безжичен модул
Към включващия модул може да се свърже един 
моторизиран зонов клапан или котел като се осигурява 
безжична свързваща зона между тези устройства и 
интелигентния стаен термостат или системата за зонов 
контрол. Релето се нуждае от постоянно захранване с 230 V 
променлив ток.

Haneywell знае, че няма две еднакви жилища. 
Измежду широката палитра от системни 
елементи на evohome, Вие също можете да 
комбинирате управление за отоплението, 
което съвършено да се приспособи към дома 
Ви.
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Интелигентен регулатор на 
радиаторен вентил
Регулаторите на отоплителните тела провеждат двупосочна 
комуникация с evohome централата, за да могат в желания 
момент да осигурят желатата стайна температура, като 
при необходимост всеки един радиатор може да стартира 
котела. Тези елегантни, ергономични регулатори за 
отоплителни тела пасват към вентилите на стандартните 
отоплителни тела с термостат и много просто се монтират.

Регулатор за подово 
отопление
Регулаторът за подово/стенно отопление се свързва 
безжично към централата за зонов контрол и към 
отделните сензори за стайна температура. С помощта на 
самообучаващия алгоритъм за управление запаметява 
характеристиките на отоплителната система и така 
гарантира оптимално функциониране.

Зововият регулатор управлява монтираните върху 
разпределителния колектор вентили. Устройството е 
способно да управлява и радиаторните кръгове, захранвани 
от разпределителя-колектора.

Интернет мрежов модул
Можете да се свържете с интелигентния стаен термостат 
през интернет с помощта на смартфона или таблета си. С 
помощта на мрежов кабел, можете да свържете интернетния 
мрежов модул към интернет модема или рутера в дома си. 
Мрежовият интерфейс се свързва безжично към стайния 
термостат и може да бъде разположен дори на 30 м от 
него. Това устройство не е необходимо към централното 
устройство evohome WIFI.

Контролери на 
отоплението 
за всякакви 
отоплителни тела
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Настолна стойка 
Стойката осигурява зареждането на 
акумулаторните батерии на централното 
устройство evohome WIFI.

Стенна монтажна рамка 
С тази стенна монтажна рамка можете да 
закрепите evohome WIFI устройството на 
стената.

Сензор за бойлер 
С централното устройство evohome WIFI чрез 
времева програма можете да регулирате и бойлера.

Пакет дизайнерски рамки 
Можете да сложите върху evohome WIFI 
устройството декоративна рамка, която да 
кореспондира с дизайна на помещението. В пакета 
ще намерите една бяла, една черна и една рамка с 
алуминиев цвят.

Други системни елементи 
В зависимост от спецификите на сградата и 
отоплителната система, може да се появи 
необходимост от допълнителни системни елементи, 
за да могат смарт термостатът и зоновият регулатор, 
наред с максималната икономия на енергия, да Ви 
осигурят и съвършен комфорт.

Нашите радиаторни и моторизирани вентили са 
от най-високото ниво на качество и за тези наши 
продукти можете да се информирате от продуктовия 
ни каталог он-лайн или като попитате Специалиста по 
намаляването на режийните разходи.

Изчистен 
дизайн

Дигитален сензор за стайна 
температура 
При подово/стенно отопление осигурява на 
централното устройство evohome WIFI информация 
за стайната температура в отделните помещения. 
Посредством сензора можете по желание да 
коригирате нивото на желаната в помещението 
температура.
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evohome

За професионален съвет можете да се обърнете към 
Специалиста по намаляването на режийните разходи

www.getconnected.honeywell.com

На нашата страница можете да намерите информация и за други предимства на продуктите ни, съвети 
относно продуктите и енергоспестяването.

Honeywell EOOD
1528 Sofia
64, Hristofor Columb blvd.
Sofia Airport Center
Logistics building 1
www.honeywell-bg-catalog.com

Поверете инсталирането 
на системата evohome на 
специалист!


