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Smart värmelösning för alla
Våra produkter är designade för att tillgodose dagens komfortkrav för hemmet.
Inomhustemperaturen justeras enkelt på den användarvänliga manöverpanelen.
Genom uppkoppling kan du även styra och övervaka din inomhustemperatur direkt
från din smartphone.

MANÖVERPANEL ROUND

En säker källa för komfort
Med manöverpanelen Round är det enkelt att
styra värmen och på så sätt få kontroll över dina
energikostnader. Med appen Honeywell Total
Connect Comfort, på din telefon eller surfplatta,
är det möjligt att justera din inomhustemperatur
och ställa in schemaläggning.

EVOHOME -INTELLIGENT FLERZONSSYSTEM
Skapa det perfekta inomhusklimatet
evohome är en trådlöst ansluten manöverpanel
konstruerad för att ge dig kontroll över
inomhusklimatet, uppvärmningskostnader och
erbjuder fjärråtkomst via mobilen för upp till 12
värmezoner.

CONNECTIVITY GATEWAY, AM1212

Ska användas tillsammans med manöverpanel
Round
•

Enkel att installera.

•

Ett knapptryck för att koppla ihop.

•

Appen Honeywell Total Connect Comfort
hämtas kostnadsfritt där appar finns.

•

Ansluts till routern hemma med ethernetkabel.
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Manöverpanel Round
Denna användarvänliga manöverpanel finns installerad i
tusentals hem och är konstruerad för att göra hemmet mer
effektivt.
•
•

Möjlig att koppla upp och styra via appen Honeywell Total
Connect Comfort.
Övergripande besparing av värmekostnaden med upp till 53% *

Enkel att använda- vrid den yttre ringen på
manöverpanelen- temperaturen justeras uppåt och
nedåt.
Fjärrtillgång- justera börvärden och tidsscheman
via en telefon eller surfplatta- var du än befinner
dig, kräver Connectivity Gateway som säljs separat.
Schemaläggnings funktionalitet- du kan via
appen Total Connect Comfort skapa kombinerade
tids- och temperaturprofiler med upp till sex
olika tidsperioder per dag, en för varje dag i
veckan. Funktionen kopiera dag underlättar
programmeringen.
*) BEAMA 2015

APPEN HONEYWELL TOTAL CONNECT COMFORT

•

Appen Honeywell Total Connect Comfort
hämtas kostnadsfritt där appar finns.

•

Tjänsten är kostnadsfri.

•

Överskådlig och enkel tidschemaläggning.

•

Ha kontroll på temperaturen hemma, var du än
befinner dig.
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evohome smart flerzons system
Skapa det perfekta inomhusklimatet
evohome är ett sofistikerat värmesystem som ger dig möjlighet att enskilt styra
upp till tolv värmezoner i hemmet- vilket hjälper till att sköta inomhusklimatet och
värmekostnad.

Fjärrstyrning – gör det möjligt att snabbt ändra
värmeinställningar via en app i din telefon eller
surfplatta- var du än befinner dig.
Enkel tillgänglighet till temperatur och
tidsscheman när enheten används som en
programmerbar manöverpanel.

Installatörs och användarvänlig manöverpanelen
installeras trådlöst utan att påverka inredning och
kopplas snabbt upp via WiFi.

Inbyggd schemaläggningsguide – gör det enkelt
att ställa in tider och temperaturer
Snabb reaktionstid med bara ett knapptryck
kan du att stänga av systemet för en dag, sänka
temperaturen om du ska lämna hemmet för en
kort eller lång tid.
Oberoende styrning av tid och temperatur på upp
till tolv värmezoner. Ger möjlighet till individuell
styrning av olika rum och på så sätt slösas ingen
energi på oanvända rum.
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