Приложение Honeywell Home –
контрол и удобство навсякъде и по
всяко време.
Едно лесно приложение за цял свят от
интелигентни Wi-Fi продукти. Honeywell Home
помага за осигуряване на комфорт, сигурност
и информираност у дома. Всеки продукт
работи перфектно самостоятелно. Заедно те
представляват начин за организиране на живота.
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Комфортът е там,
където е семейството
животът е по-лесен, когато
семейството продукти Honeywell Home
е в сърцето на дома ви.

WI-FI ДЕТЕКТОР ЗА ТЕЧ
И ЗАМРЪЗВАНЕ НА ВОДА
HONEYWELL HOME W1
Пазете дома си и предотвратете скъпи ремонти.

СМАРТ ТЕРМОСТАТ
HONEYWELL HOME T6

WI-FI ОХРАНИТЕЛНА КАМЕРА
HONEYWELL HOME C1

Лесният начин да осигурите комфорт, удобство
и контрол в дома си.

Бъдете близо до дома си, независимо къде
се намирате.
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• Осигурява безопасност – информира ви при
откриване на теч, за да можете да реагирате бързо
и да избегнете евентуални скъпи ремонти. Вградени
сензори проследяват нивата на температурата и влагата
в дома, за да предотвратите замръзване на тръбите
и образуване на плесен.
• Лесно инсталиране – необходими са само Wi-Fi
връзка и приложението Honeywell Home без нужда от
допълнителен концентратор. Инсталирането отнема
само няколко минути.
• Живот на батерията до 3 години – инсталирането
е забележително лесно, тъй като не е необходимо
да се свързват кабели. Надеждността е допълнително
подобрена от също толкова забележителна батерия
с дълъг живот, която издържа до 3 години.
• Може да се адаптира към вашите потребности –
доставя се с 1,2-метров изцяло сензорен кабел, който
увеличава зоната на откриване. Също така кабелът може
да бъде увит около изложени на риск тръби.
• Част от семейството продукти Honeywell Home –
Wi-Fi детекторът за теч и замръзване на вода Honeywell
Home W1 е част от свързаната платформа Honeywell
Home на Honeywell. В комбинация с термостата
Honeywell Home T6 домът ви става по-интелигентен,
тъй като той осигурява по-добър контрол и повече
комфорт.
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• Лесно управление – интерфейсът със сензорен екран
опростява планирането, промяната и игнорирането
на температурата. Екранът може да се заключва при
необходимост.
• Дистанционно управление – използвайте смарт
устройството си, за да управлявате системата за
отопление отвсякъде.
• Геозониране – базираното на местоположение
програмиране добавя автоматизирано ниво на
контрол, като регулира отоплението в дома ви
според местоположението ви.
• Свобода на избор – предварително конфигурираното
и персонализирано планиране ви предлага широк
спектър от възможности за избор, включително режими
за отсъствие от дома и комбинирано управление
на времето и температурата за 7-дневна схема,
схема 5 на 2 дни и еднодневна схема, с до 6 времеви
периода на ден.
• Икономии на енергия – функциите за
оптимизация позволяват на термостата и котела
да работят по-ефективно заедно, благодарение
на което пестите от сметките за електроенергия.
• Бърза настройка – лесно инсталиране и безпроблемен
монтаж на стената.
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• Пълна картина – 720p HD през
широкоъгълния обектив.
• Незабавни известия – изпраща аларми до вашето
смарт устройство, ако се случи нещо необичайно.
• Интелигентно разпознаване на звуци – разпознава
аларми за дим и въглероден окис (от повечето
водещи марки).
• Фокусира всеки детайл – мощно 5-кратно цифрово
увеличение.
• Геозониране – базираното на местоположение
управление осигурява удобен автоматичен контрол
за режимите „у дома“ и „навън“.
• Сигурно съхранение на вашите видеозаписи –
24-часовото безплатно и защитено съхранение
в облака позволява поточно предаване и изтегляне
на необходимите ви записи.
• Две регулируеми алармени зони – игнориране
на фонови движения за предотвратяване на фалшиви
аларми или фокусиране на по-чувствителни зони.
• Поддържане на връзка – функция за двупосочно
аудио.

