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inżynierskiego doświadczenia z innowacyjną 
technologią inteligentnego domu, by dostar-
czać użytkownikom i profesjonalnym instalato-
rom proste w montażu i obsłudze rozwiązania.
Evohome i jego uniwersalność sprawia, że jest to 
doskonały wybór dla profesjonalnych instalato-
rów i konsumentów:
•	ukierunkowane	na	przyszłość	rozwiązanie	
dla	każdego	pokolenia	świadomego	zmian	
klimatycznych – uniwersalne rozwiązanie stre-
fowe, kompatybilne z pompami ciepła;
•	kompleksowa	kompatybilność	ze	źródłami	
ciepła	– oprócz pomp ciepła evohome współpra-
cuje również z tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi 
kotłami jednofunkcyjnymi lub dwufunkcyjnymi 
(c.o. – obsługa przez evohome, c.w.u. – obsługa 

przez automatykę kotła), lokalnymi sieciami cie-
płowniczymi i palnikami na pellet;
•	maksymalny	komfort	w	pomieszczeniach	bez	
względu	na	porę	roku,	obejmujący	również		
funkcję	chłodzenia	pompami	ciepła	– łatwe 
przełączanie pomiędzy trybem ogrzewania  
i chłodzenia w poszczególnych strefach, aby za-
pewnić ciepło zimą i chłód latem;
•	zwiększona	wydajność	kotła	dzięki	opaten-
towanym	rozwiązaniom	– technologia zarzą-
dzania obciążeniem cieplnym Advanced Load 
Scaling™ ogranicza nieefektywną, wysoką tem-
peraturę powrotu i pozwala utrzymać obciążenie 
kotła na jak najniższym poziomie; system uczy 
się pojemności cieplnej każdej strefy, aby lepiej 
zarządzać pracą kotła, co poprawia efektywność 
energetyczną instalacji;
•	inteligentne	dopasowanie	do	pogody	– lep-
sza kontrola komfortu strefy i zużycia energii  
w oparciu o temperaturę zewnętrzną oraz tem-
peraturę w pomieszczeniu. w przypadku mroźnej 
pogody system automatycznie dopasuje warun-
ki pracy w danej strefie, aby utrzymać komfort 
na oczekiwanym poziomie.

IntelIgentnIejszy	evohome	
jest	już	dostępny

– System podziału na strefy evohome stanowi nie-
zawodne i godne zaufania inteligentne rozwiąza-
nie, z którego do tej pory skorzystało około 100 tys.  
profesjonalnych instalatorów. Unowocześnione 
funkcje sprawiają, że teraz jest to jeszcze inteli-
gentniejszy wybór – podkreśla Krzysztof Meinicke,  
dyrektor ds. produktów w regionie EMEA.
Dalsze informacje na temat możliwości monito-
rowania i sterowania komfortem w domu, jakie 
evohome zapewnia profesjonalnym instalato-
rom i właścicielom domów, dostępne są na stro-
nie internetowej: kliknij

wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań typu 
all-in-one ułatwia proces instalacji i obsługi,  
a wraz z nowymi funkcjami oferuje możliwość 
instalacji w prawie każdym domu. Dzięki współ-
pracy z pompą ciepła system pomoże jeszcze 
większej liczbie właścicieli domów skutecznie 
kontrolować z jednego miejsca poziom kom-

fortu nawet w 12 strefach grzewczych. Mocnym 
atutem systemu evohome jest możliwość obni-
żenia rachunków i opłat za energię – ma on naj-
wyższą klasę VIII ErP zgodnie z dyrektywą doty-
czącą regulatorów temperatury.
Produkty evohome firmy Resideo są projektowa-
ne i wytwarzane w Europie. Łączą w sobie 130 lat  

Resideo Technologies Inc.  
(NYSE: REZI), globalny dostawca 
rozwiązań w zakresie komfortu  
i bezpieczeństwa domu, informuje, 
że jego najbardziej zaawansowany 
inteligentny system strefowy 
Honeywell Home evohome, 
który daje klientom możliwość 
zarządzania temperaturą  
w poszczególnych pomieszczeniach 
zdalnie lub lokalnie, właśnie stał się 
jeszcze inteligentniejszy.

Honeywell Home evoHome firmy resideo
Jeszcze inteligentniejszy system z podziałem na strefy

Znak towarowy Honeywell Home wykorzystano na mocy długoterminowej licencji udzielonej 
przez Honeywell International Inc.
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