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Le Sucre
Med

TM

Sikkerhetsløsning
for egenovervåking

Honeywell
Cloud Services
Tilkoble
Frakoble

Utviklet i respons til beboerens behov, Le Sucre er et
trådløst sikkerhetssystem, utformet for å integrere i
dagens stilige interiører diskret og deretter plasseres
hvor som helst i hjemmet.

Domonial
Med

Sikkerhet for tilkoblede systemer i
overvåkingstasjoner

Med mer enn en million installerte sider, er Domonial en av
de mest populære eksternt overvåkede radiosikkerhetssystemene i bruk innenfor Europa.

Bildeutløsing

Sluttbrukeren vil merke om system er
tilkoblet eller frakoblet og endre det ved behov
Sluttbrukeren vil merke om system er
tilkoblet eller frakoblet og endre det ved behov

Bilder kan trigges av sluttbrukeren, lagres
på skyen og spilles av igjen inkludert bilder
trigget av alarmhendelsen.
Sluttbrukeren kan motta ubegrensede melding- og
e-postvarsler for inntrenging, røyk, CO, panikkalarmer,
lavt batteri, hovedstrømfeil, feil ved automatisk diagnose

Melding- og
e-postvarsel

Administrasjon
av smart-plugg

Bilder kan utløses og ses av sluttbrukeren,
lagres på skyen og spilles av på nytt

Sluttbrukeren kan kontrollere elektriske enheter som
varme eller lys. Det momentante forbruket vises.
Scenarier kan programmeres til å slås på og av

SIM-kortet og tjenestene er inkludert i
Honeywell Cloud Services i to år

SIM-kort
inkludert

Systemets hendelseslogg
kan vises til sluttbrukeren

Systemets hendelseslogg
kan vises til sluttbrukeren
Temperaturen i rommet hvor PIR er
installert er overført til skyen. Sluttbrukeren
kan overvåke gjeldende temperatur eksternt

Temperaturen i rommet der PIR er installert blir
overført til skyen. Sluttbrukeren kan overvåke
gjeldende og lagret temperatur eksternt

Domonial inkluderer en trådløs visuell og lydbekreftelsesfunksjon som lar alarmmottakssenterets (Alarm Receiving
Centre - ARC) operatør se og høre hva som skjer når en

Installert av sikkerhetsprofesjonelle og med Honeywell

alarm blir aktivert. Operatøren kan skille umiddelbart når en

Cloud Services, Le Sucre tilbyr beboeren et egenmontert

inntrenging har oppstått eller om det er en falsk alarm.

sikkerhetssystem basert på samme teknologi og kvalitet
som tilkoblede installasjoner i overvåkingsstasjonen.

Events log

Nå med Honeywell Cloud Services, Domonial tilbys
beboeren muligheten til å ekstern kontrollere sikkerhetssystemet med smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen.

