VOOR JE SLIMME
HUIS VERTROUW
JE OP HONEYWELL

Get connected!
Comfort, veiligheid en beveiliging
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VERTROUW OP ONZE
ERVARING EN EXPERTISE.
Mensen vertrouwen al meer dan 100 jaar op
Honeywell. Een periode waarin we woningen meer
comfortabel maakten, het verkeer veiliger en zelfs
een man op de maan hielpen zetten.
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JOUW HONEYWELL
CONNECTED HOME.
Wij weten dat het leven hectisch kan zijn
en agenda’s soms onvoorspelbaar. Daarom
ontwerpen wij onze producten met het
echte leven als uitgangspunt.

Vandaag de dag kun je vertrouwen op ons portfolio
connected producten, dat we speciaal ontwikkeld
hebben om jouw huis nog slimmer te maken.

Alles altijd onder controle
Met onze draadloze en connected
producten wordt je huis slimmer,
veiliger en comfortabeler dan ooit en
maken we het makkelijk om op elk
moment de controle te houden, hoe
de dag ook verloopt.

Slimmer wonen
simpeler gemaakt
Wat je ook doet en hoe vaak
je plannen ook wijzigen;
de slimme producten van
Honeywell helpen je bij het
beheren van je huis. Met
innovatieve technologie,
die nóg eenvoudiger te
bedienen is.
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Slimme eigenschappen
De zelflerende en optimaliserende Lyric thermostaat
weet precies hoe lang het duurt om je huis op de
gewenste temperatuur te krijgen. De intelligente
comfortregeling zorgt ervoor dat de woning op het
juiste moment op de juiste temperatuur is. Zo weet
je zeker dat je altijd thuiskomt in een comfortabel
warme woning. Wat voor weer het ook is.

LYRIC T6 EN T6R
SLIMME THERMOSTAAT.
De thermostaat die zich
aan jou aanpast.

Kom je eerder thuis van het werk? Of feest je tot in
de late uurtjes door? Met de Lyric app of
Apple HomeKit* bedien je de Lyric vanaf elke plek
Lyric T6

Werkt met Apple HomeKit
Apple HomeKit is een universele taal die slimme apparaten
begrijpen en ondersteunen, zodat ze eenvoudig
aangestuurd kunnen worden via Siri®, de Apple voice
assistant. Een efficiënte manier om je slimme woning te
beheren, in tegenstelling tot meerdere apps die slechts een
apparaat aansturen.

Eenvoudig instellen en bedienen
Het instellen van de thermostaat is eenvoudig. Onze
app leid je stap voor stap door het proces en online
vind je eenvoudig te volgen gebruiksvoorschriften.
Of ga naar getconnected.honeywell.com en
vindt een erkende Honeywell installateur die het
comfortproduct vakkundig voor je kan installeren.

Honeywell werkt continu samen met partners als Apple om
te verzekeren dat onze slimme technologie anticipereert op
jouw slimme woning. Elke dag, jaar in jaar uit.

Aantal ondersteunde zones

1

Geschikt voor cv-toestel en
stadsverwarming

Ja

OpenTherm cv-toestel ondersteuning

Ja

7-daags schema en regeling

Ja, via de Lyric app
en Lyric thermostaat

Installatie

T6: Wandmontage
T6R: Vrijstaande draadloze tafelstandaard

Vloerverwarming (hydraulisch)
ondersteuning

Nee

Display

Touch screen bedienpaneel, met
schermverlichting

App-bediening

Ingebouwde wifi, op afstand bedienbaar
via Lyric app en Apple HomeKit

Bedienpaneel

Touch screen

Programmeerbaar, instelbaar, aanpasbaar
Net als een gewone klokthermostaat is de Lyric
programmeerbaar. Dit betekent dat de slimme
thermostaat in- en uitschakelt op ingestelde tijden.
Wanneer je de regeling liever handmatig bedient
kan dat direct op de thermostaat zelf, via de Lyric
app op smartphone of tablet en via Apple HomeKit.
De thermostaat past zich zelfs aan je lifestyle aan
door te reageren op de locatie van je smartphone.
Wat je ook kiest, je verbruikt minder energie. En dat
betekent lagere kosten en meer geld voor leuke
dingen.

Lyric T6R

Locatiegebaseerde temperatuurregeling
(geofencing)
Als je thermostaat met de Lyric app is verbonden, kan
geofencing technologie worden gebruikt om te bepalen
waar je bent. De Lyric weet wanneer je richting huis gaat en
zorgt ervoor dat de verwarming aan is zodat je comfortabel
thuiskomt. En merkt de thermostaat dat je een bepaald
gebied verlaat, dan zet hij de verwarming gewoon een paar
graden lager zodat verspilling van energie wordt voorkomen.
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EVOHOME WI-FI.
Creëer de perfecte
comfortzone.

Met evohome Wi-Fi regel je eenvoudig en
efficiënt je wooncomfort. Ruimte voor ruimte.

Controle en energiebesparing.
Kom je later thuis? Of juist eerder dan gepland? Met
evohome zet je de verwarming via de Total Connect
Comfort app aan of uit, omhoog of omlaag. Door
per zone te regelen – en dus alleen de ruimtes te
verwarmen die daadwerkelijk in gebruik zijn – bespaar
je tot maar liefst 37 procent op de energierekening*

*dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Milieu Centraal

Aantal ondersteunde zones

1-12

Geschikt voor cv-toestel en
stadsverwarming

Ja

OpenTherm cv-toestel
ondersteuning

Ja (benodigt
OpenTherm module)

7-daags schema en
regeling

Ja, via de app
en evohome
bedienpaneel

Installatie

Wandmontage of
tafelstandaard

Vloerverwarming
(hydraulisch)
ondersteeuning

Ja

App-bediening

Full colour display

Beheer op afstand

Ingebouwde wifi, op
afstand bedienbaar
via de Total Connect
Comfort app

Bedienpaneel

Touch screen

Slimme zoneregeling
Het klinkt logisch om alleen die delen van je woning
te verwarmen die echt in gebruik zijn. Met evohome
kun je slimme zones in huis realiseren – zoals de
keuken, de woonkamer en de studeerkamer – zodat
je er voor zorgt dat kamers waarin geleefd wordt op
de juiste temperatuur zijn en de verwarming uit blijft
in ruimtes die niet in gebruik zijn.

Optimaliseer je comfort
Welke ruimtes verwarmen? Op welke temperatuur
en wanneer? Het is eenvoudig met evohome.
Het is geen kwestie van de verwarming aan of
uit schakelen. Het is een kwestie van de juiste
temperatuur instellen voor verschillende periodes
van de dag. Voor elke zone, voor de hele week.
Met evohome creëer je comfort op maat waarbij
jouw dagritme wordt gevolgd.
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ROUND
CONNECTED.

Eenvoudige en betaalbare
verwarmingsregeling
De Round Connected klokthermostaat
draagt zorg voor meer comfort en minder
energieverbruik omdat je via de app
vanaf elke locatie controle hebt en een
7-daags programma in kunt stellen.

*dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Milieu Centraal
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Controle en energiebesparing
Wil je ook je wooncomfort
kunnen regelen wanneer je niet
thuis bent? Dat gaat eenvoudig.
Verbind je thermostaat met de
Honeywell internet gateway en
je kunt de verwarming bedienen
via onze Total Connect Comfort
app – waar je ook bent. Zo is je
woning altijd op de gewenste
temperatuur en betaal je
minder aan energie. Je kunt
immers nooit meer vergeten de
verwarming uit te zetten.

Aantal ondersteunde zones

1

Geschikt voor cv-toestel en
stadsverwarming

Ja

OpenTherm cv-toestel
ondersteuning

Ja (benodigt
OpenTherm module)

7-daags schema en
regeling

Ja, alleen via de app

Installatie

Locatievrije
wandmontage
(werkt op 2x AA
batterijen)

Vloerverwarming
(hydraulisch)
ondersteuning

Optioneel. Alleen
in combinatie met
evohome regeling

Display

Mono display met
verlichting

App-bediening

Via internet gateway
en Total Connect
Comfort app

Bedienpaneel

Draairing

Past perfect in elke woning
Installeren is eenvoudig – je hoeft de draadloze
thermostaat niet met de cv-ketel te verbinden. De
Round Connected kan gewoon op een voor jou
geschikte plek op de wand worden gemonteerd.
Door simpelweg de ring naar links of rechts te
draaien stel je de temperatuur lager of hoger in. Het
verlichte display geeft duidelijk de instellingen en
waarden aan. Bovendien past het moderne design
perfect in elk interieur.

7-daags programma
Naast de mogelijkheid om de temperatuur op afstand
te regelen, biedt de app de mogelijkheid van een
7-daags programma. In combinatie met sneltoetsen
als ‘BESPARING ECO’, ‘VERWARMING UIT’ of ‘AFWEZIG’
kunt u de verwarming eenvoudig aanpassen. Dankzij
de instelmogelijkheden kan tot wel 22 procent* worden
bespaard op de energierekening.
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EVOHOME BEVEILIGING.
Slimme, draadloze beveiliging
waarmee je altijd verbonden
bent met thuis.
Evohome beveiliging is een draadloos
beveiligingsysteem dat je in staat stelt je
woning te bekijken en te bedienen. Waar
je ook bent. Zo kun je via de Total Connect
Comfort app altijd even kijken of alles in orde
is. En mocht er iets gebeuren, dan krijg je
direct een melding op je smartphone.
Het modulaire systeem is ontwikkeld
voor eenvoudige en snelle installatie
in elk type woning. Van klein
appartement tot vrijstaande woning.
Met het grote aantal beschikbare
componenten creëer je een
beveiligingsysteem op maat. Van
koolmonoxide- en rookmelders tot
deurcontacten, bewegingsmelders
en snapshot camera’s.

Ontwerp je systeem
Wij weten dat elke woning anders is. Daarom is
evohome beveiliging volledig modulair – kies
eenvoudigweg de systeemcomponenten die
jij belangrijk vindt en stel je eigen beveiliging
samen. De security hub kan met maximaal 32
componenten samenwerken. Hierdoor kun je
het systeem zo uitgebreid maken als je wilt.
Denk aan huisdierimmune bewegingsmelders,
glasbreuksensoren en binnen- of buitensirenes.
Het systeem kan worden bediend met contactloze
tags en draadloze remote control key fobs of
met de handige Total Connect Comfort app. En
wanneer je evohome of Round Connected ook als
verwarmingsregeling gebruikt, beheer je ook je
wooncomfort eenvoudig via dezelfde app.

Slimme security
De Total Connect Comfort app laat je precies weten
wat er thuis gebeurt – of je nu in de buurt bent of aan
de andere kant van de wereld. Van inbraakalarm tot
rookdetectie. Het is een geruststellende gedachte dat
het huis word beveiligd en op elk moment de status van
de woning bekeken kan worden. Schakel het systeem
in wanneer je weg gaat en via de TCC-app wordt de
verwarming automatisch lager gezet zodat er geen
energie wordt verspild. Je kunt het systeem ook deels
activeren vanuit je bed of een bekende binnenlaten
wanneer je op het werk bent. En wanneer je een
melding binnen krijgt, hoef je niet naar huis te racen.
Een camera kan je een snapshot van de binnenkant
van de woning sturen, zodat je zelf kunt bepalen of en
hoe er actie dient te worden ondernomen.

Eenvoudig installeren en bedienen
evohome beveiliging is met behulp van de
handleiding en online video’s eenvoudig te
installeren en te bedienen. Het hele systeem
is ontworpen om zich te schikken naar jouw
behoeften en jouw lifestyle – je kunt zelfs buren of
familieleden op afstand toegang tot het huis geven.
En omdat evohome beveiliging compleet draadloos
is, is het systeem makkelijk te installeren en te
gebruiken.
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GET CONNECTED.

Total Connect
Comfort app

Slimmere woningen zijn connected
woningen – met meer controle, meer
comfort en meer besparingspotentieel.
Onze Lyric en Total Connect Comfort
apps bieden de mogelijkheid om met
je smartphone jouw slimme Honeywell
producten op elk moment en op elke plek
te kunnen regelen.

Total Connect Comfort geeft je de gemoedsrust die je
wenst. Omdat je altijd in verbinding blijft met thuis en
weet wat er gebeurt.
Verwarming

Lyric app
Met onze Lyric app kun je de Lyric thermostaat
waar dan ook bedienen of automatisch je comfort
en besparing laten managen. De thermostaat
gebruikt de locatie van je telefoon om te bepalen
of je thuis, afwezig of onderweg bent en stelt op
basis van die gegevens de temperatuur in.
•

Complete controle: via smartphone of tablet
regel je vanaf elke plek je wooncomfort

•

Locatiegebaseerde temperatuurregeling

•

Meerdere gebruikers: Lyric biedt de mogelijkheid
om via meerdere telefoons en tablets de
thermostaat te bedienen

•

Eenvoudige inbedrijfstelling: je hoeft alleen de
thermostaat en je smartphone/tablet aan elkaar
toe te wijzen om via de app de verwarming te
kunnen bedienen. Altijd en overal.

•

•

Bedien je wooncomfort met deze app vanaf elke
willekeurige locatie

•

Regel meerdere thermostaten en
beveiligingscomponenten op diverse locaties

•

Bekijk en wijzig temperatuursinstellingen of
verwarmingsprogramma

•

Activeer sneltoetsen en systeem modes

•

Bekijk de actuele buitentemperatuur en vijfdaagse
weersverwachting

Beveiliging

Gebruik Apple Homekit om je wooncomfort te
regelen

•

Schakel het systeem in, gedeeltelijk in of uit. Of
bekijk de situatie thuis wanneer je zekerheid wilt

•

Ontvang meldingen op je telefoon per mail of
sms

•

Bekijk snapshots die automatisch worden
toegezonden wanneer een sensor wordt
geactiveerd

•

Schakel het systeem in bij vertrek. Wanneer
je evohome ook als zoneregeling of Round
connected gebruikt, zet het systeem de
verwarming automatisch uit

Compatibele producten

Lyric T6

Lyric T6R

Compatibele producten

Round Connected

evohome Wi-Fi

evohome beveiliging
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ONZE CONNECTED
HOME PARTNERS.
Bij Honeywell innoveren wij al meer dan 100 jaar. Wij weten
dat de vraag naar connected home producten elke dag
groeit. Daarom werken we samen met gerenommeerde
partners om nog slimmere oplossingen te ontwikkelen,
die onderling nog efficiënter met elkaar communiceren
en nog eenvoudiger te bedienen zijn. Zodat we samen
daadwerkelijk het verschil kunnen maken.
Met onze connected producten wordt je wooncomfort verzorgd
– op een eenvoudige, intuïtieve manier. Je Honeywell connected
home past zich niet alleen aan jouw ritme aan, maar groeit ook nog
eens met je mee. Dag na dag. Jaar na jaar. Apparatuur en apps die
integreren met Honeywell producten verhogen je comfort, veiligheid
en beveiliging nog verder en maken het leven makkelijker. Voor nu en
voor de toekomst.

IFTTT

Apple HomeKit

evohome en Round Connected werken met IFTTT,
waardoor je het wooncomfort compleet kunt
automatiseren rondom jouw lifestyle – in real
time. Zo kun je het systeem bijvoorbeeld bij vertrek
automatisch de verwarming uit laten zetten of de
verwarming aan laten slaan wanneer het sneeuwt.
IFTTT maakt comfort, controle en energiebesparing
nog makkelijker te realiseren.

Apple HomeKit is een universele taal die slimme
apparatuur verstaat, ondersteunt en bedient via
Siri, de voice assistant van Apple. Een eenvoudige
manier om werkelijk alles in huis met één en
dezelfde app te regelen. Van verwarming tot
verlichting. En door de HomeKit technologie
hoef je niet alles in een keer te kopen, maar kun
je naar wens ook op latere tijdstippen apparatuur
toevoegen. Breid je slimme huis stap voor stap uit
met Apple HomeKit. Het innovatieve smart home
platform dat zich aan jou aanpast in plaats van
andersom.

Samsung SmartThings
SmartThings biedt alles wat je nodig hebt om
snel je eigen slimme huis te creëren en beheren.
Wanneer je de Starter Kit eenmaal in bedrijf hebt
gesteld, verbindt SmartThings je met honderden
compatibele slimme apparaten voor oneindig veel
mogelijkheden.
Samenwerkingen met partners kunnen per product varieren. Controleer online voor aankoop.

Vertrouw op Honeywell.
De toekomst van comfort, veiligheid
en beveiliging voor thuis.
Lees onze informatie
Met gedetailleerde informatie over ons complete connected portfolio.
Bekijk onze support
Met installatie advies, duidelijke video’s, goede documentatie en FAQs.
Zoek een installateur
Kijk waar je de connected producten van Honeywell kunt kopen en vind
een erkende installateur.
Voor meer informatie, bezoek onze site:
getconnected.honeywell.com

Download de apps

Honeywell
Postbus 12683
1100 AR Amsterdam Z.O.
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392
kijkvoelbeleef.nl
getconnected.honeywell.com
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