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Le Sucre™
INNOVATIVT OG DISKRET SIKKERHEDSSYSTEM TIL
SELVOVERVÅGNING

Le Sucre blev udviklet som et svar på husejeres behov

enheders enestående, uafhængige funktion (4 års batteriliv

og er et trådløst panel med trådløs TAG-læser og

i gennemsnit) garanterer lang tids pålidelig drift ro i sindet

trådløse sensorer, der kører med 868 MHz europæisk

for brugeren. Dette betyder også, at montøren ikke behøver

frekvens. Radiosignal transmitteres over et 1000 meter

at vende tilbage til gentagne vedligeholdelsesbesøg.

uhindret område og integrerer et GPRS-modul til

Le Sucres brugervenlighed forebygger betjeningsfejl.

alarmtransmissioner og -meddelelser.

TCC800M fjernstyringsnøglen giver f.eks. brugeren direkte

Til montører: Le Sucre øger i høj grad hastigheden og
kvaliteten af deres installationer. Alle perifere enheder i
programmet er radioforbundet, så der ikke er behov for

kontrol med systemets status (aktiveret/deaktiveret), så
det ikke er nødvendigt at gå hen til alarmpanelet for at
kontrollere status, før man forlader huset.

kabler til at tilslutte alarmpanelet. Dette sparer en masse

Le Sucre omfatter en trådløs, visuel verificeringsfunktion,

tid og lader således indretningen og udsmykningen på

der gør det muligt at se, hvad der foregår, hvis en alarm

installationsstedet uberørt. Dette betyder, at hver perifer

aktiveres. Husejeren informeres via SMS eller e-mail og kan

enhed kan placeres således, at man opnår perfekt

straks skelne mellem, om der er sket indbrud, eller om det

transmission, hvilket ikke blot sparer tid, men også sikrer

blot er en falsk alarm.

maksimal systempålidelighed.

Total Connect 2.0E og Honeywell Cloud Services giver

Le Sucre er udformet således, at det integreres ganske

husejeren mulighed for at se billederne på en smartphone

ubemærket i den stilfulde indretning i moderne hjem, og det

eller PC så vel som for at slå systemet til eller fra

kan placeres hvor som helst. Le Sucre kan installeres på et

med fjernbetjening.

diskret sted, så det er svært at finde for en ubuden gæst.

Røg eller kulilte kan udløse en lydalarm. Enhedens

Radiotransmissionens kvalitet er designet til at give
maksimal beskyttelse mod interferens, og Le Sucre perifere

indbyggede sirene eller den indendørs, valgfrie sirene
informerer husets beboere og giver dem mulighed for at
handle hurtigt.

Funktioner
• Da Le Sucre reducerer udgifterne til service er det
designet til, at husejere kan beskytte deres familie,
ejendele og aktiver til en lav pris
• Ved at bruge Total Connect 2.0E fjernapplikationen giver
Le Sucre husejere mulighed for at overvåge deres hjem
og familie via en PC eller smartphone
• SMS*- og e-mailmeddelelser til slutbrugeren, hvis der
udløses en alarm
*Der vil muligvis blive opkrævet et ekstra gebyr for
denne service.
• Sammenfattende trådløs teknologi:
- Kan sende billeder fra dedikerede PIR/kameraer
- GPRS, 868 MHz radio
- Op til 32 radiokanaler
- Radio rækkevidde på mere end 1000 meter (i fri sigt)
*

Kræver SMS notifikation option

• Lejlighed til at tilbyde nye tjenester omkring
overvågning af hjemmesikkerhed
• Le Sucre advarer også husejerne i situationer
med røggas eller kuliltegas og sørger således for
tryghed, komfort og sikkerhed i forbindelse med
risici i hjemmet osv
• Gennemprøvet og anerkendt teknologi fra en
førende leverandør af løsninger til hjemmesikkerhed
• Kompakt enhed
• Batteribackup, hvis lysnetstrømmen svigter
• Aflæsning af rumtemperatur i rum, hvor PIR
detektorer er installeret. Temperaturniveauer
logges i Total Connect 2.0E
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Le Sucre™ central
Centralen

Ref: SUGPACK-UK / SUGPACK-EU
• Op til 32 perifere enheder pr. installation
• RF-rækkevidde > 1000 meter radiosignal i fri sigt
•2
 -vejs 868 MHz radiotransmission med fleksibel
registrering af radioforstyrrelser
• Transmission ved brug af GPRS med indbygget antenne
• Standard SIM-kort
• Strømforsyning 230V~ til 5V/1A (medfølger)
• Batteritype 2 x AAA genopladelige batterier (medfølger)
• Standbytid 3 t. (i tilfælde af strømsvigt)
• Dimensioner 105 x 59 x 18 mm (B x H x D)
• Overvågning
• Signallering af lav batterispænding
• Lysdiodeindikering af status
• Driftstemperatur -10 °C til 55 °C

SMS-notifikation

Ref: HCS-SMS-2Y
• SMS-notifikation service for 2 årig periode

Le Sucre leveres i en æske
indeholdende:
Le Sucre central
Et SIM-kort
Et multifunktionsværktøj
To AAA-batterier
Strømforsyning (*)
Kvik monteringsvejledning
(*) engelsk stik til SUGPACK-UK, europæisk stik
til SUGPACK-EU
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Le Sucre™ tilbehør

Detektorer

Keyprox
Glasbruddetektor
Ref : FG8M
• 7,6, 4,6, 3, 1,5 m detektionsrækkevidde
• To batterier (CR123A)
• 115 x 72 x 27 mm
Røgdetektor
Ref : DFS8M
• Indbygget sirene 85 dB(A) @ 3 m
• Ten years life cycle soldered battery
• Ø120 x 45 mm
Kuliltesensor
Ref : CO8M
• Indbygget sirene 85 dB(A) @ 3 m
• Loddet batteri med seks års levetid
• 120 x 105 x 45 mm
Dualtec® detektor
Ref : DT8M, DTPI8M
• 15 x 18 m detektionsrækkevidde
• Fire batterier (AA lithium)
• Kæledyrsimmun (DTPI8M)
• 125 x 75 x 52 mm
PIR-detektor med farvekamera
Ref : CAMIR-F1
• 11 x 12 m detektionsrækkevidde
• 90° kamerabetragtningsvinkel
• Hvid LED for natoptagelser
• To batterier (CR123)
• 55 x 121 x 64 mm
PIR-detektor
Ref : IR8M, IRPI8M
• Kæledyrsimmun (IRPI8M)
• 10 x 12 m detektionsrækkevidde
• Et batteri (CR123A)
• 112 x 60 x 40 mm
Magnetkontakt
Ref : DO8M
• Et batteri (CR123A)
• 102 x 22 x 23 mm
Choksensor
Ref : SHKC8M, SHK8M, SHKC8M2
• Med eller uden Magnetkontakt
• Et batteri (CR123A)
• 89 x 41 x 30 mm
Temperatur- og oversvømmelsessensor
Ref : DET8M
• < 2 °C til 14 °C og > 20 °C til 32 °C
• Alarm-, oversvømmelses- eller udendørs
temperaturprobe
• Et batteri (CR123A)
• 89 x 41 x 30 mm

Andre produkter kan være kompatible. Spørg os.
Honeywell forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationerne.

Proxlæser
Ref : SPR-S8EZ
• op til 10 brugere
• To Taster
• Fire lysdioder for status
• Tre batterier (CR123A)
• 110 x 110 x 30 mm
Prox tag
Ref : TAG-I
Prox tag
Ref : TAG-G
Prox tag sæt (4 stk.)
Ref : TAG4
• 1 gul, 1 rød, 1 blå, 1 black

Fjernbetjeninger
Fjernbetjening
Ref : TCC800M
• Fire taster
• Tre lysdioder for status
• Et batteri (CR2032)
• 56 x 48 x 9 mm
Fjernbetjening
Ref : TCE800M
• Fire taster
• En lysdiode
• Et batteri (CR2032)
• 57 x 31,75 x 12,7 mm
Fjernbetjening
Ref : TCPA1B/TCPA2B
• En eller to taster
• En lysdiode
• IP67
• Et batteri (CR2032)
• 40 x 14,5 mm

Sirener
Indendørs sirene
Ref : SI800M
• Lydniveau: Kan indstilles fra 95 dBA
til 120 dBA
• Batterilevetid: >4 år
• 165 mm diameter
Udendørs sirene
Ref: SEF8M
• Lydniveau: 95 dBA
• Otte batterier (AA Lithium)
• 240 x 330 x 73 mm
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Total Connect 2.0E gør det muligt at fjernbetjene Le Sucre over internettet med en enkelt browser
• Ikke nødvendigt at installere en app
• Adgang fra en PC, tablet eller smartphone

• Mulighed for tilkobling og frakobling af system
• Viser billeder på anfordring, eller hvis en alarm udløses

Hjemmeside

Menuer

Til/frakobling

Loghændelser

Videoer

Temperatur

Available at

ADI Global Distribution
Baldershøj 13-15 2635 Ishøj 43245600
www.adiglobal.com/dk | info.dk@adiglobal.com
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