
LYNX Touch

DINÁMICO TOUCHSCREEN, TOTALMENTE A CORES, COM
SISTEMA DE SEGURANÇA E CONTROLADOR DE CASA 

Seu Hogar Conectado



Seu Hogar Conectado

Administre a
energia e toda a

sua casa.

Controle os seus
termostatos, luzes e

fechaduras com
dispositivos

habilitados para
Z-Wave®. Deixe sua

casa mais confortável,
poupando dinheiro e
energia. Veja páginas

3-4 para mais
detalhes!

Honeywell LYNX Touch é um sistema

dinâmico que melhora o seu estilo de

vida, protegendo a sua propriedade e

posses. Permite controlar seu

sistema de segurança, termostatos,

luzes, fechaduras e muito mais. Tudo

que ele faz é a partir do brilhante

touchscreen full-color. O seu

distribuidor pode até personalizar o

design do sistema com as opções

apropriadas para o seu estilo de vida. 

Bem-vindo à sua casa online!
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Veja Páginas
3-4



O elegante e atraente LYNX

Touch possui um brilhante

touchscreen de 4,7" a cores,

tornando mais fácil do que

nunca, a operação do sistema

de segurança, com gráficos e menus que lhe orientam a

cada passo do caminho.

Brilhantemente Simples

Fácil de Ler
Os ícones e palavras são grandes,

claras e de fácil leitura, tornando-a

excelente para as pessoas de todas

as idades.

Android™ Internet móvel
Você pode controlar seu LYNX Touch

em qualquer lugar da sua casa desde

uma tablet 7" Android habilitada para

rede Wi-Fi que funciona como um

controlador de sistema portátil e como

dispositivo de Internet móvel.

Resposta de Voz Completa
Para um maior nível de segurança, o status do sistema e descritores

de zona são anunciados claramente, em Inglês.

Informações Personalizadas
Conteúdo personalizado com base na

localização, informações com respeito ao

tráfego, tempo e notícias podem ser

exibidos diretamente na touchscreen.

LYNX Touch encontra o melhor sinal na área mediante

o auto-scrolling de velocidades de 2G 3G e 4G,

ajudando a garantir que os alarmes possam chegar

até a estação central.

Monitoramento 24/7
Você e sua família podem desfrutar da

tranqüilidade 24 horas por dia, 7 dias por

semana tendo o seu sistema de segurança

monitorado por uma estação central. Estes

profissionais de segurança altamente

treinados estão sempre em alerta, prontos

para enviar ajuda para sua casa em caso

de roubo, incêndio ou outra emergência.

Voz bidireccional
Quando um sinal de alarme é recebido, o

recurso de voz opcional de duas vias permite

aos operadores de estações centrais de ouvir

e falar com você ou qualquer outra pessoa no

mesmo local* - lhe assegurando que o

pessoal de resposta adequados será enviado

em caso de necessidade . Pergunte ao seu

distribuidor sobre a disponibilidade.
* excluindo os alarmes de incêndio ou de monóxido de carbono.

Mantenha-se informado

Comunicações avançadas de alarme por tecnologia celular 4G

O recurso "Follow Me" pode ligar para alertá-lo sobre alarmes

e lembrá-lo de compromissos importantes.

Controle Remoto
Com Total Connect Remote Services da

Honeywell™, você pode operar LYNX

Touch desde qualquer smartphone ou

aparelho compatível.
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Segurança e Conveniência



Gestão de energia e casa

Termostatos
Os termostatos habilitados para Z-Wave®

da Honeywell podem ser configurados
automaticamente toda vez que você arma 
ou desarma o LYNX Touch. Você também
pode definir cenas e horários para o conforto
e economia de energia, e controlar os seus
termostatos remotamente com Total
Connect™ Remote Services da Honeywell.

Iluminação
Você pode ligar ou desligar luzes interiores e
exteriores selecionadas, cada vez que você
arma ou desarma LYNX Touch. Você
também pode definir cenas e horários de
ambiente e segurança, e controlar suas
luzes a partir de qualquer local remoto com
Total Connect Remote Services. 

Fechaduras
Você pode bloquear e desbloquear as
portas onde quer que esteja nas instalações
automaticamente, quando arme e desarme
o LYNX Touch. Você também pode definir
cenas e horários para maior segurança.

Cenas e Horários
Mediante a criação de cenas e horários com
dispositivos Z-Wave® pode melhorar o seu
estilo de vida e ajudar você a economizar
dinheiro e energia, sem qualquer mudança
em sua rotina diária. 

Por exemplo, uma cena "Boa noite" poderia
implicar o bloqueio de portas, reiniciar o
termostato e desligar as luzes, quando você
armar o seu sistema de segurança à noite. A
programação pode ser criada para encender
as luzes da varanda e do corredor, e regular o
termostato para uma temperatura específica,
uma hora antes de sair do escritório, assim
você chega a um ambiente confortável, a uma
casa bem iluminada. Você também pode
agendar grupos de dispositivos para ligar ou
desligar em vários momentos do dia. As
possibilidades são infinitas!"

Utilizando dispositivos habilitados

opcionais Z-Wave® para LYNX

Touch, irá desfrutar de um

controle centralizado, al alcance

dos dedos, de seus termostatos,

lâmpadas, fechaduras e mais de

uma interface de usuário. Você

não vai acreditar como é fácil de

ser confortável, economizar

dinheiro e energia sem ter que

mudar sua rotina diária!
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Fica on-line
Com Total Connect™ Remote Services da

Honeywell, você pode executar remotamente

muitas das surpreendentes funções do LYNX

Touch, incluindo controle de termostato Z-Wave® e

iluminação! Você também pode operar o seu

sistema de segurança, receber alertas sobre

eventos importantes por e-mail, texto ou alertas de

vídeo, mesmo manter um olho em sua casa e

família via vídeo ao vivo, desde onde você estiver.

Se você usa seu PC ou outro dispositivo compatível

móvel, os ícones de função aparecem e funcionam

como o LYNX Touch. Aplicativos gratuitos estão

disponíveis. * Para mais informações, pergunte ao

seu distribuidor de sistemas de segurança ou visite

www.mytotalconnect.com.

Você pode:

• Saber quando seus filhos chegam da
escola ou se eles não chegaram por um
tempo determinado

• Controlar remotamente aquecimento, 
ar condicionado e iluminação da casa, para
poupança de energia e conforto

• Ver ao vivo, streaming de vídeo em até
seis câmeras simultaneamente, armazenar
videoclipes e mandar fotos por e-mail para
você, após um evento

• Assista aos seus animais de estimação

• Receber alertas para temperaturas
extremas, que podem ajudar a indicar uma
falha de energia ou problemas com
aquecedores ou condicionadores de ar

• Saber se há vazamentos ou inundações
têm sido detectados em lavandarias,
cozinhas, banheiros ou porões

• Saber se um parente idoso ou um ente
querido tem pressionado um pingente de
pânico para pedir ajuda de emergência

• Saiba quando o movimento é detectado
em áreas ao ar livre, como piscinas, pátios
ou calçadas, ou se uma porta da garagem
é deixada em aberto

• Receber notificação se alguma atividade
é percebida nas áreas protegidas ao ar livre
ou ao redor dos objetos de valor

• Proteja de roubo os objetos de valor no
interior, por receber um alerta se tiverem
sido movidos ou perturbados

• Descubra se áreas restringidas como
armários de licor ou armas foram acessados

*Os aplicativos grátis para iPhone® ou iPad® estão disponíveis agora na iTunes da Apple® App Store. Os usuários de smartphones
Android™ podem visitar a loja Google Play. A versão BlackBerry® pode ser acessada pelos assinantes de Total Connect na loja
BlackBerry App World™ ou ao fazer login em suas contas. iPhone e iPad são marcas registradas da Apple Inc. Todas as outras
marcas são propriedades de seus respectivos proprietários.
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Protecção da Casa Inteira

Proteção de Vidas
Detectores sem fio de monóxido de

carbono, fumaça e calor são

conectados a seu sistema de alarme

e podem ser monitorado 24/7.

Controle Remoto
Nossos pingentes sem fios compactos

permitem que você controle seu

sistema de segurança com a facilidade

de pressionar um botão só.

Os produtos sem fio de segurança da Honeywell são um

excelente complemento para LYNX Touch - lhe fornecendo um

maior nível de conforto, paz de espírito e a completa proteção

para toda a casa que você merece. A sua sólida estabilidade e

bateria de longa duração torná-los uma escolha popular entre

os proprietários, com milhões instalados em todo o mundo.

Sem desordem
Nossos produtos sem fio ajudam aos
instaladores para superar obstáculos
como paredes de tijolos, pisos de
cimento e tetos tipo catedral -
resultando em instalações mais rápidas,
limpas, que preservam a beleza de sua
casa, protegendo-lha.
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Proteção ao ar livre
Nossos robustos contatos e sensores de movimento sem fio
para exteriores, resistentes a todos os climas, podem mantê-lo
ciente do que está acontecendo ao redor do exterior da sua
casa, criando um ambiente mais seguro.

• Os contactos exteriores são usados   para detectar falhas de
segurança em superfícies como portas, galpões, cercas,
celeiros e garagens

• Escolha os sensores de movimento sem fio ao ar livre quando
você quer estar ciente dos movimentos detectados em torno
de áreas como calçadas, pátios e piscinas

Sensores ambientais
Ideal para cozinhas, banheiros, lavanderias, porões e muito mais,

os sensores ambientais da Honeywell podem notificá-lo quando

detectar inundações, vazamentos e temperaturas extremas,

ajudando a minimizar o risco de condições perigosas e danos à

sua casa e objetos de valor.

Teclados portáteis
Os teclados sem fio são um excelente
complemento para LYNX Touch,
oferecendo proteção portátil que pode
ser colocada em praticamente qualquer
lugar em sua casa. Eles também podem
falar com você, anunciando o status doPrevenção contra roubo

Sensores sem fio de prevenção contra roubo podem
ser facilmente afixados a qualquer objeto de alto valor
em sua casa e alertá-lo quando é feita uma tentativa
de mover ou perturbar o objeto.

Proteção interior
Os sensores de movimento interior ajudam a proteger contra

intrusos fazendo que o alarme se ative quando o movimento é

detectado em áreas designadas. Eles podem detectar a diferença

entre intrusos e animais deixando os animais mover-se livremente

dentro da casa sem acionar o alarme.

Ajuda de Emergência
Nossos pingentes de pânico lhe proporcionam paz de espírito,

ao pedir ajuda de emergência com o pressionar de um botão.

Chaves de um ou dois botões permitem que você, um parente

idoso ou qualquer pessoa que pode precisar de assistência

emergencial, enviar sinais para a estação central, para chamar

a polícia ou pessoal de resposta médica quando um alarme é

acionado. Compacto e resistente à água, eles podem ser

usados como pulseira, pingente, ou estilo chaveiro de cinto.
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Para mais informações:

www.honeywell.com/security 

Automation and Control Solutions

Honeywell Security Products Americas

2 Corporate Center Dr. Suite 100

P.O. Box 9040

Melville, NY 11747 

1.800.467.5875

www.honeywell.com 
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Pergunte ao seu profissional de
segurança para obter mais informações
sobre LYNX Touch hoje!
www.lynxtouch.comCo
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