
Styr själv över din säkerhet och 

komfort med Sucre Box



Bli varnad… 
omedelbart
Oavsett om det är en inkräktare, rök eller koloxid,
ger Honeywell Cloud Services dig en automatisk 
varning via e-post eller SMS-meddelande (1).

       

  (1) SMS-meddelande: tillvalstjänst

Vid inbrott registreras händelsen tack vare 
rörelsedetektorn med inbyggd kamera som 
genast skickar och lagrar inspelningen i 
Honeywell Cloud.

Var du än befinner dig, kan du med appen 
Total Connect Comfort International enkelt 
komma åt inspelningen via din smartphone eller 
surfplatta.

Du kan även begära ytterligare live bilder om 
du vill.

Detektorn inkluderar en LED-lampa som ger 
perfekt bildkvalitet även i svagt ljus.

Trådlös passiv infraröd rörelsedetektor
med inbyggd färgkamera

Håll ett öga på ditt hem 



Användarvänligt 
system
Du kan styra systemet på det sätt som bäst passar dig.

Total Connect 
Comfort International App

Med knappsats - kortläsare

Knappsatsen har utformats för att ge bästa möjliga komfort med stora 
knappar som automatiskt lyser upp när du stiger in och utlöser 
inpasseringsfördröjningen.

Med handsändare

Ett enkelt stressfritt sätt att 
aktivera och deaktivera ditt 
system.

• Om du glömt att aktivera systemet innan du gick 
hemifrån.

• Om dina barn kommer hem tidigare än planerat.

Använd intuitiva Total Connect Comfort 
International App för att styra ditt system på distans, 
var du än är.

 Knappsats med kortläsare och siren

Handsändare 
med 4 knappar 

Badge



Spara energi genom 
att styra din uppvärmning

Med Total Connect Comfort 
International App, kan du fjärrstyra 
din Honeywell evohome termostat.

Automatisk temperatursinställning 
beroende på i fall familjen är hemma 
eller inte.

Enkelt kopplad till larmsystemets 
aktivering eller deaktivering.

evohome 
termostathuvud



Flera sätt att koppla 
upp till Honeywell Cloud 

En beprövad 
och erkänd teknologi
Sucre Box använder samma radioteknologi som Domonial, en av de 
främsta trådlösa säkerhetssystemen för fjärrövervakning i Europa, och 
som redan är i bruk hos mer än två miljoner kunder.

Uppkopplingen till Honeywell Cloud gör Sucre Box via din 
internetbox (2).

Varianten Sucre Box+ har ett inbyggt SIM-kort (3). 
Modulen möjliggör en säker uppkoppling till Honeywell 
Cloud med hjälp av mobilnätet. Detta är idealiskt i 
situationer där anslutningsproblem med internetboxen 
skulle kunna uppstå eller med strömförsörjningen. 
 
 
 
 

(2) Nätverkskabel medföljer.
(3) Tjänsten ingår kostnadsfritt i två år.



För mer information:
www.honeywell.com/security/uk
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