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Suurem kontroll

evohome pakub kõige rohkem võimalusi
temperatuuri kontrollimiseks kodus.
Juhtpaneeli ja radiaatorite kontrolleri HR92
abil saab iga ruumi temperatuuri eraldi
reguleerida. Peale selle on iga toa
temperatuuri eraldi reguleerimiseks olemas

kasutajasõbralik rakendus, mida saab
kasutada tahvelarvuti või nutitelefoni
vahendusel. Nii saab reguleerida kodu
temperatuuri olles ise tööl, restoranis või
kodus sohva pealt lahkumata. Rakendus
sobib kasutamiseks IOS ja Android
seadmetega.

Juhtpaneel 
Värvilise juhtpaneeli abil saab reguleerida aega ja 
temperatuuri kuni 12 tsoonis. Iga tsoon tuleb seadistada 
eraldi. Juhtpaneel arvutab välja katla säästlikuks 
kütmiseks vajaliku optimaalse soojusvajaduse ja 
puutetundliku ekraani tõttu on seda lihtne kasutada.

Radiaatori kontroller 
Lokaalselt saab temperatuuri reguleerida radiaatori  
kontrolleri abil. Kontrollerid on kergesti loetavad ja  
energiasäästlikud. Soojusvajadusest lähtuvalt on küte 
juhitud energiasäästlikult ja kuna kommunikatsiooni 
edastatakse kahepoolselt, on tagatud katkematu  
ühendus juhtpaneeliga.



Rohkem mugavust

evohome kasutab mitmeid tehnoloogilisi
arendusi, mille koos kasutamine annab
kodule parima mugavuse. Näiteks
võimaldab evohome vannitoa või kabineti
kütmist, kui elutoas põleb kamin. Peale selle
on evohome ideaalne, kui majas asub 
kontor, salong või muu ruum, mida on tarvis 
kütta vaid vajaduse korral.

Kuid evohome on suurepärane lahendus ka
multifunktsionaalsetele hoonetele nagu
näiteks klubid, kultuurimajad või väikesed
kontorihooned. Sõltuvalt kasutajate
erinevatest nõudmistest on võimalik igas
ruumis saavutada kiiresti ja lihtsalt soovitud
temperatuur.

Põrandakütte kontroller
Kasutades põrandakütte kontrollerit HCE80, saab
evohome automaatikat suurepäraselt
kombineerida põrandaküttega.
Standardlahendusena on eraldi võimalik
reguleerida 5 tsooni (kuni 15 soojusringi).
Kasutades HCE80 lisamoodulit, on võimalik
reguleerida 8 tsooni (kuni 24 soojusringi).

Digitaalne sisetermostaat
Kui radiaatori kontrolleriga ei õnnestu saavutada
soovitud temperatuuri, siis sobib teile seinale
monteeritav või tavaline DTS92. Kuna
kommunikatsiooni edastatakse kahepoolselt, on
tagatud katkematu ühendus juhtpaneeliga.
Ruumid köetakse energiasäästlikult ja vastavalt
teie soojusvajadusele.



Väiksem energiakuluRohkem mugavust

Keskmisest energiakulude arvest 87%
moodustab ruumide ja sooja vee kütmisele
tehtav kulu. evohome aitab säästa energiat,
kuna võimaldab jaotada elamu erinevateks
tsoonideks. Igas ruumis saab kütet
reguleerida eraldi, mis tagab suurima
mugavuse ja säästab energiat. Tsoonide
kaupa kütmise korral fikseerib süsteem, kui
mõnes ruumis on jäänud lahti aken ja

kohandab kütteseadistuse ise sellele
vastavaks. evohome automaatika arvestab
ka seda, kui kiiresti elamu küttesüsteem
elamu üles soojendab ja kui kiiresti elamu
maha jahtub ning kohandab  
kütteregulatsiooni sellele vastavaks. Seega,
olenemata sellest, kas inimene veedab õhtu
kodus töötades või viibib kodunt eemal,
evohome aitab igal juhul energiat säästa.

Interneti moodul
Interneti moodul võimaldab evohome
koduautomaatikat kasutada eemal viibides
nutitelefoni või tahvelarvuti vahendusel.
Mobiilse rakenduse abil on nii võimalik evohome
automaatikat kasutada mis tahes asukohast nii
ruumides sees kui väljas viibides.

Katla kontroller
evohome on kasutatav peaaegu kõikide
küttekehadega, nii lihtsalt sisse- ja väljalülitatava
katlaga kui ka OpenTherm (katla ja kontrolleri vahel
avatud digitaalne sideprotokolli tüüp) kateldega.
Katlal on juhtmevaba ühendus juhtpaneeliga ja
kütet saab reguleerida tasuta mobiilse rakenduse
kaudu.



evohome koduautomaatika seadmed ja tarvikud 

ATC928G2000 
Juhtpaneel, mille abil saab seadistada unikaalsed temperatuuri- või ajaprogrammid 12 tsoonile.

HR92
Juhtmevaba radiaatori kontroller (keere M30 x 1,5), mis võimaldab temperatuuri reguleerida täpselt
kuni määratud temperatuurini, kohandades kütmise ruumi soojenemise ja jahtumise kiirusega ning
tagades lahtise akna kaitse. Tootega on kaasas Danfoss RA, Caleffi ja M28 Comap adapterid.

RFG100  
Interneti moodul loob ühenduse evohome automaatika ja interneti ruuteri vahel ja võimaldab
evohome automaatika kasutamist distantsilt nutitelefoni või tahvelarvuti vahendusel.

HCE80R  
Põrandakütte kontroller, mis võimaldab standardlahendusena eraldi reguleerida 5 tsooni.
Ühes tsoonis saab juhtida kuni 3 mootorit.

HCS80 
Laiendusmoodul, mis võimaldab seadet HCE80 kasutada kuni 8 tsooni eraldi reguleerimiseks.
Juhtida saab kuni 24 mootorit.

HRA80
Antenn HCE80 kasutamiseks ja juhtmevaba ühenduse tagamiseks HCE80 ja evotouch juhtpaneeli
vahel ning temperatuuri mõõdikute jaoks.

HCF82  
Juhtmevaba temperatuurimõõdik.

DTS92A1011
Digitaalne sisetermostaat. Vastava hoidikuga lihtsalt paigaldatav seinale või lauale.

MT4-230-NC
Termilised servomootorid (keere M30 x 1,5), mis avavad ja sulgevad põrandakütte jagaja gruppe
vastavalt sellele, kui palju kütet elamu parasjagu vajab

BDR91A1000
Katla relee sisse ja välja lülitamiseks. Sobib katlale 24V-230V, klapiga või pumbaga.

R8810A1018
Katlamoodul OpenTherm (katla ja kontrolleri vahel avatud digitaalne sideprotokolli tüüp) katla
vahelduvaks reguleerimiseks.

V2000 
Termostaatventiilid radiaatoritele parimaks temperatuuri kontrollimiseks HR92 abil.
Liitmikud saadaval erinevas suuruses ja vormis.

DU145
Rõhuventiil hoiab ära küttevee voolamise helid ja tagab keskküttevee ringluse.

VC4xxx
Ventiilajam, 230V, tsoonide eraldi reguleerimiseks. Sobib kortermajadele.

evohome koduautomaatika süsteem koosneb erinevatest kvaliteetsetest seadmetest ja tarvikutest



Uudse tsoonide kaupa soojuse reguleerimise automaatika tundmaõppimiseks
on seadmete paigaldajatel võimalik läbida Honeywellis tasuta evohome
koduautomaatika koolitus. Koolitused toimuvad Tallinnas.
Registreerimine ja info vabade kuupäevade kohta aadressil
ecc.lt@honeywell.com

Koolitus
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Soovite rohkem teada? Vaata:

evohome.honeywell.com

Honeywell 

Metalo str. 7, Vilnius
02190 Lithuania
ecc.lt@honeywell.com

evohome.honeywell.com


