
Akıllı zonlama, verimli programlama ve mobil 
erişim ile  ısıtma sisteminiz parmaklarınızın 
ucunda

Yaşam alanlarınızın konforu
elinizin altında evohome Wi-Fi



Mükemmel 
konforun keyfini 
sürün.
evohome ile kontrol sizde. Isıtma 
sisteminizi kolayca yönetirken 
doğalgaz faturanızda da tasarruf 
sağlayabilirsiniz.

Daha fazla konfor – koltuğunuzda 
rahatça otururken evinizin herhangi 
bir odasındaki sıcaklığı kolayca 
kontrol edebilirsiniz.

Daha fazla kontrol – kombiyi 
açmak, evin veya herhangi bir 
odanın sıcaklığını değiştirmek için 
evde olmanıza gerek yok. Mobil 
cihazlarınızla evohome sisteminizi 
dilediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz.

Enerji tasarrufu – evinizin 
kullanılmayan odalarının sadece 
gerektiğinde ısıtılması doğalgaz 
faturanızda belirgin farklılıklar yaratır. 
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Konfor kontrolü



evohome Akıllı zon kontrolü
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Tüm ısıtma sistemleri için 
akıllı zonlama  

Evohome Wi-Fi ile ısıtma sisteminizi 
dilediğiniz yerden dilediğiniz 
zaman kontrol ederken doğalgaz 
faturalarınızdan da tasarruf edersiniz.

Sistemin temelini oluşturan evohome 
Wi-Fi kontrolör ile evinizin herhangi bir 
yerinden evinizde oluşturduğunuz farklı 
zonların sıcaklıklarını birbirlerinden 
bağımsız olarak kontrol edebilirsiniz.

Uzaktan
Erişim

Evohome’un modüler yapısı sisteme, 
kurulduğu ilk günden itibaren 
ihtiyaçlarınız doğrultusunda zonlar 
eklemenizi ya da mevcut zonlarda 
değişiklik yapmanızı mümkün kılar. 
Sisteminize 12 adede kadar zon 
ekleyebilir ve kablosuz bağlantısı ile 
kolayca ve tadilata ihtiyaç duymadan 
sistemin kurulumunu yapabilirsiniz.
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Akıllı zonlama



Zon 4 Zon 5 Zon 6

Zon 1

Zon 2 Zon 3

Isıtma Dairesi

Kolay kurulum - evohome entegre     
Wi-Fi teknolojisi ile evinizin internet 
ağına kolayca bağlanır ve sistemdeki 
diğer cihazlarla sorunsuz şekilde eşleşir. 

evohome kontrolör, evinizin en çok 
zaman geçirdiğiniz odasında termostat 
olarak kullanılır ve diğer odalardaki 
kontrolörleri yönetir.
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Nerede olursanız olun, 
istediğiniz anda 
ısıtma sisteminizi 
kontrol edin.

Artık evinizin sıcaklığını ayarlamak için evinizde 
olmanız gerekmiyor. 

TCC - Total Connect Comfort uygulamasını 
kullanarak dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden 
evinize ulaşabilir ve günlük programınıza uygun 
olacak şekilde ısıtma programınızda değişiklikler 
yapabilirsiniz.
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Uzaktan erişim



Summer is here! If current temperature rises above 21oC 
then turn of the heating

evohome Wi-Fi artık IFTTT (If This Than That) ile çalışıyor. 
Dünyanın önde gelen nesnelerin interneti platformu ile ısıtma 
sisteminiz hayatınıza mükemmel şekilde uyum sağlıyor.

IFTTT uygulaması ile ısıtma sisteminiz siz evden çıktığınızda 
kapanabilir veya hava sıcaklığı belirlediğiniz seviyenin altına 
düştüğü zaman otomatik olarak çalışabilir. İnternete bağlı farklı 
cihazlarınız, konumunuz ve sosyal medya hesaplarınızla sonsuz 
seçenekte program oluşturabilirsiniz.
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06:00 07:00
08:00

İşe gidiş saati
Uyanma saati

22:00 23:00 00:00
Eve dönüş saati

Gece
kontrol seviyesi

18:00 19:00 20:00

Uzaktan 
erişim

Optimum
start

KONFOR 
DERECESİ

KONFOR 
DERECESİ

KONFOR 
DERECESİ

Optimum stop

On

Optimum stop

Optimum
start

Mükemmel konfor 
alanları oluşturun

Konfor sadece ısıtma sistemini açıp 
kapamak değil. Önemli olan tüm 
hafta boyunca, günün farklı saatleri 
ve evinizin farklı bölümleri için 
sıcaklık ayarı yapabilmektir.

evohome, kendi ısıtma programınızı 
yaşam tarzınıza ve evinizi nasıl 
kullandığınıza göre oluşturmanızı 
sağlar. 

evohome evinizin ne kadar sürede ısındığını 
öğrenir ve ısıtma sisteminizi, talep edilen zamanda 
talep edilen konfor sıcaklığına ulaştıracak şekilde 
çalıştırır.
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Zaman programı



06:00 07:00
08:00

İşe gidiş saati
Uyanma saati

22:00 23:00 00:00
Eve dönüş saati

Gece
kontrol seviyesi

18:00 19:00 20:00

Uzaktan 
erişim

Optimum
start

KONFOR 
DERECESİ

KONFOR 
DERECESİ

KONFOR 
DERECESİ

Optimum stop

On

Optimum stop

Optimum
start

22° 22° 22°

Uzun bir günün sonunda evinize geldiğinizde 
evinizin ideal sıcaklıkta olmasını sağlar. Uzaktan 
erişim ile değişen programınıza uyum sağlayacak 
şekilde sıcaklık ayarlarınızı değiştirmenizi mümkün 
kılar.

Akıllı kontrolörlerimiz, evinizin 
herhangi bir yerinden sıcaklık 
ayarlarını görüntülemenize ve tam 
olarak istediğiniz konfor seviyesine 
ulaşmanıza olanak tanır.

Monday 27 April

Stue

18˚ 18˚ 18˚

18˚ 18˚ 18˚

Rask
programmering 20˚ 20˚ 20˚

20˚45˚ 20˚ 20˚

Kjøkken Soverom 2

SpiseromHot water Soverom 1 Soverom 2

12:03

MENY   PLAN
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Siz zamanınızı ailenize 
harcayın, tasarrufu 
evohome Wi-Fi yapsın
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Zaman programı



 
 

 
  

Evlerimizde kullandığımız enerjinin %82’si 
ısıtma ve sıcak su sistemlerinde kullanılır. 
Evinizin odalarını ayrı ayrı ısıtarak daha fazla 
konfor ve tasarruf sağlarsınız.

%82

%18

Su ve ev 
ısıtma

Diğer

Mevcut zaman programlı termostatınızı evohome 
Wi-Fi ile değiştirerek ısıtma sisteminizde %40’a* 
varan tasarruf sağlayabilirsiniz.

Ailemizin konforu her şeyin önünde olmasına 
rağmen yine de evlerimizin yeterince ısınmadığını 
düşünüyoruz.

Teknolojinin hayatımızın her alanını yönlendirdiği 
bir zamanda önceliğimiz ısıtma sistemine 
uzaktan erişim sağlayabilmek.

%40

Resideo Türkiye tarafından yapılan araştırma, şirket adına Kasım 2015’te IPSOS Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 
Ankara, İstanbul ve İzmir’de ikamet eden ve evinin ısıtmasını yönetmek için şahsen bir kombi kullanmış olan 500 katılımcı ile 
gerçekleştirilen kantitatif görüşmeler ile yapılmıştır. Katılımcılar, ABC1-C2 SEC grubundan seçilmiş ve 18-60 yaş aralığındadır. Anlamlılık 
testi %95 güven düzeyinde gerçekleştirilirken yüzde rakamlar en yakın tam basamağa yuvarlanmıştır. Veriler, Ocak 2016 itibariyle 
doğrudur. *Tasarruf değerleri dış hava sıcaklığı ve evin izolasyon seviyesi gibi etmenler dolayısıyla farklılık gösterebilir.

%52

X
%53

TASARRUF

KULLANMIYOR

%29
UZAKTAN
KONTROL
ETMEK

Monday 27 April

Stue

18˚ 18˚ 18˚

18˚ 18˚ 18˚

Rask
programmering 20˚ 20˚ 20˚

20˚45˚ 20˚ 20˚

Kjøkken Soverom 2

SpiseromHot water Soverom 1 Soverom 2

12:03

MENY   PLAN

Doğalgaz tüketicilerinin %52’si kış aylarında 
gelen doğal gaz faturalarının ‘yüksek’ ve ‘çok 
yüksek’ olduğunu düşünüyor.

Enerji giderlerinden endişe duyulmasına 
rağmen tasarruf yapmaya olanak sağlayan, 
doğalgaz faturasını düşürecek teknolojiler 
kullanılmıyor.
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Ürünlerimiz
Her evin ihtiyaçlarının farklı olduğunu 
biliyoruz ve tüm ihtiyaçları karşılayacak 
şekilde ürün portföyümüzü 
genişletmeye devam ediyoruz.
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Kolay kurulum



Elektronik 
Radyatör 
Kontrolörü
Oda sıcaklığını konfor seviyesinde 
tutarken enerji tasarrufu sağlarsınız. 
Karşılıklı iletişim ile ısı talebi 
doğrultusunda maksimum kontrol ve 
verimlilik sağlanır.

evohome 
Kontrolör
Renkli, dokunmatik geniş LCD ekranı 
ile ısıtma sisteminizde farklı zonları 
programlayabilir, evinize özel ısıtma 
programları oluşturabilirsiniz.

Total Connect 
Comfort 
Uygulaması
Evde, işte ya da yoldayken evinizin 
sıcaklığını TCC uygulaması ile 
uzaktan kolayca kontrol edebilirsiniz. 
Sisteminizin anlık sıcaklık ayarlarına 
ve zaman programlarına erişebilir, 
birden fazla kontrolörü ve zonu aynı 
anda yönetebilirsiniz. 
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evohome ile konfor 
standartlarınızı belirleyin

Her ev farklıdır. Evohome’unuzu 
evinize uyacak şekilde 
özelleştirebilirsiniz.

Eviniz radyatörlerle mi yerden ısıtma 
ile mi ısınıyor? Küçük bir dairede ya da 
müstakil bir evde mi yaşıyorsunuz?  
evohome ile tüm ısıtma sistemlerini 
yönetebilirsiniz.

evohome, kurulum sihirbazı ile evinize 
tam uyum sağlayacak şekilde kurulur. 
Sihirbaz, mükemmel konfor alanınızı 
oluşturmanız için sizi yönlendirir.

Detaylar için ev.honeywellhome.com.tr 
adresini ziyaret edin.
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evohome
Başlangıç Paketi
Merkezi ısıtma kazanını veya kombinizi 
kontrol etmenizi sağlar. Evinizin özel 
ihtiyaçlarına uyacak şekilde genişletilebilir.
Dilediğiniz zaman sisteminize erişip ısıtma 
programınızda değişiklik yapabilirsiniz.

 ATP921R3100

1 x Merkezi Kontrolör

1 x Masa Standı

1 x Kablosuz Röle Kutusu

ATC928G3000 - 1 x Merkezi Kontrolör 
(masa standı hariç)

BDR91A1000 - 1 x Kablosuz röle 
kutusu

HCC80R - 1 x kablosuz yerden ısıtma 
kontrolörü (toplam 5 zon. HCS80 
modülü eklenerek toplam 8 zona 
çıkartılabilir)

Y87RF2024 - Zon adedi x Akıllı 
termostat

veya

DTS92E1020 - Zon adedi x termostat

M100-BG - Zon adedi x (her bir zona 
maks. 3 adet vana motoru)

ATF800 - 1 x masa standı

veya 

ATF600 - 1 x duvar montaj aparatı

ATC928G3000  - 1 x Merkezi Kontrolör 
(masa standı hariç)

BDR91A1000 - 1 x Kablosuz röle kutusu

HR92 (led ekranlı) veya HR91 (ekransız) 
- 1 x Radyatör kontrolörü

HR924 (led ekranlı) veya HR914 
(ekransız) - 4 x Radyatör kontrolörü

ATF800 - 1 x Masa standı veya 

ATF600 - 1 x Duvar montaj aparatı

Yerden ısıtma ve ek sensörlar dahil, çok geniş bir Honeywell Home evohome uyumlu aksesuar 
portföyü mevcuttur. Lütfen ev.honeywellhome.com.tr adresini ziyaret edin.

evohome
Zonlama Paketi
Evinizin odalarındaki veya belirlediğiniz 
alanlarındaki sıcaklığı istediğiniz gibi 
kontrol edebilirsiniz.

evohome
Yerden Isıtma Paketi
Evinizin odalarındaki veya belirlediğiniz alanlarındaki sıcaklığı ayrı ayrı kontrol edebilir, sisteminize 
uzaktan erişim sağlayabilirsiniz.
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Gereksinimleriniz doğrultusunda özelleştirilmiş ideal sistemi oluşturmanız için 
yanınızdayız,

·  Isıtma sisteminize uygun evohome konfigürasyonunu oluşturmak için Uzman 
Tesisatçılarımız ile iletişime geçebilirsiniz.  

·  evohome simulatörü kullanarak evohome sistem bileşenlerini detaylı olarak 
inceleyebilirsiniz

Detaylı bilgi için,

ev.honeywellhome.com.tr

NL3H- 1563 NL01 R0915

Mükemmel
evohome sistemini 
tasarlayın
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