
Houd uw beveiliging en comfort 

in eigen beheer met  Sucre Box



Onmiddellijk 
gewaarschuwd
Of het nou een inbreker, rook of koolmonoxide 
betreft, Honeywell Cloud Services stelt u op de 
hoogte via een e-mail of een SMS-bericht (1).

       

  (1) SMS-bericht: optionele dienst.

Dankzij de bewegingsdetector met 
ingebouwde camera, worden beelden 
opgenomen, verzonden en opgeslagen in 
de Honeywell Cloud.

Met de Total Connect Comfort International 
App, kunt u ze meteen via uw smartphone of 
tablet bekijken, ongeacht waar u zich bevindt.

U kunt zelfs live beelden opvragen.

De detector is uitgerust met LED-lampjes die 
zorgen voor een perfecte beeldkwaliteit ook 
daar waar de lichtomstandigheden slecht zijn.

Draadloze PIR-bewegingsdetector 
met ingebouwde kleurencamera

Een oogje in het zeil



Een gebruiksvriendelijk 
systeem
U kunt het system beheren naar uw eigen voorkeuren.

Met Total Connect 
Comfort International App

Met de keypad – kaartlezer 

De keypad is ontworpen voor comfort en heeft grote toetsen die 
automatisch worden verlicht wanneer u de woning betreedt en de 
inloopvertraging activeert.

Met de keyfob

Een eenvoudige en 
stressloze manier om uw 
system in en uit te schakelen.

• Vergeten voor vertrek uw alarm in te schakelen?

• Zijn de kinderen eerder thuis dan verwacht?

Gebruik de intuïtieve Total Connect Comfort 
International App om uw system te beheren, 
ongeacht waar u zich bevindt.

Keypad met kaartlezer en sirene

4-knops keyfob

Proximity TAG



Energiezuinig door 
verwarmingsbeheer

Gebruik Total Connect Comfort 
International App, om op afstand uw 
Honeywell evohome-thermostaat te 
beheren.

Automatisch de temperatuur instellen 
voor wanneer uw gezin wel of niet 
thuis is.

Eenvoudig gekoppeld aan het in- en 
uitschakelen van uw system.

evohome 
thermostaatkop



Meerdere wegen naar 
de Honeywell Cloud 

Bewezen en erkende 
technologie
Sucre Box gebruikt dezelfde radiotechnologie als Domonial, 
een van de meest vooraanstaande draadloze beveiligings-
systemen voor afstandsbewaking in Europa en dat vandaag 
de dag al in gebruik is bij meer dan twee miljoen klanten.

Om te verbinden met de Honeywell Cloud, gebruikt 
Sucre Box uw internet-modem/router (2).

De versie Sucre Box+ heeft een geïntegreerde SIM-kaart(3). 
Met deze module wordt er via een mobiele telefoonnetwerk 
een veilige verbinding gemaakt met de Honeywell Cloud. 
Dit is ideaal in situaties waar problemen zijn met de 
internetaansluiting of waar de stroom uit zou kunnen vallen. 
 
 
 
 

(2) Netwerkkabel meegeleverd.
(3) Dienst eerste twee jaar kosteloos.



Meer informatie over Honeywell leest u op:
www.honeywell.com/security/nl
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