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Domonial det omfatter en trådløs visuel og audiokontrol-

funktion, som gør det muligt for ARC-operatøren (Alarm

Receiving Centre) at se og høre, hvad der sker, når en

alarm aktiveres. Operatøren kan øjeblikkeligt se, om der er

sket indbrud eller om det er en falsk alarm.

Med Honeywell Cloud Services, tilbyder Domonial nu

boligejere mulighed for at fjernstyre sikkerhedssystemet ved

brug af smartphone, tablet eller computer.

Sikkerhed for systemer, der er tilsluttet
overvågningsterminaler

Domonial
Sikkerhedsløsning

til selvovervågning

Le SucreTM Honeywell
Cloud Services

Smartstik
styring

Med Med

Det installeres af sikkerhedsfolk og med Honeywell Cloud

Services, tilbyder Le Sucre boligejere et selvovervåget

sikkerhedssystem, som er baseret på samme teknologi

og kvalitet som installationer, der er tilsluttet til overvågning-

sterminaler.
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Hændelseslog

Slutbrugeren kan let se, om systemet er tilkoblet

eller frakoblet og kan hurtigt skifte om nødvendigt

Billeder kan udløses, gemmes på skyen

og afspilles af slutbrugeren i tilfælde af en

alarmhændelse.

Slutbrugeren kan modtage ubegrænsede sms'er og

mail-meddelelser ved indbrud, røg, CO, panikadvarsler,

lavt batteriniveau, strømsvigt, auto-diagnose fejl

SIM-kortet og tjenester er inkluderet i

Honeywell Cloud Services for to år

Systemetshændelseslog

kan ses af slutbrugeren

Slutbrugeren kan let se, om systemet er tilkoblet

eller frakoblet og kan hurtigt skifte om nødvendigt

Billeder kan udløses, ses, gemmes på skyen

og afspilles af slutbrugeren

Slutbrugeren kan styre elektriske enheder såsom

opvarmning og belysning. Det øjeblikkelige forbrug

vises. Scenarier kan programmeres til at tænde og slukke

The event log of the system

can be displayed to the end-user

Med over en million installerede anlæg er Domonial et af

de mest populære fjernovervågede radiosikker-

hedssystemer i Europa. 

Le Sucre er udviklet som svar på boligejeres behov og er

et trådløst sikkerhedssystem, der er designet til diskret

at blive integreret i nutidens stilfulde interiør og kan derefter

placeres overalt i hjemmet.

Temperaturen i det rum, hvor PIR'erne er installeret,

overføres til skyen, så slutbrugeren er i stand til at

overvåge live og gemme temperaturen eksternt

Temperaturen i lokalet, hvor PIR'erne er installeret,

overføres til skyen, så slutbrugeren kan overvåge

temperaturen live eksternt


