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Le Sucre™
INNOVATIEF EN DISCREET BEVEILIGINGSSYSTEEM VOOR
SELF-MONITORING

Le Sucre is ontwikkeld om tegemoet te komen aan
de behoeften van particuliere gebruikers en bestaat
uit een draadloos paneel met een draadloze TAGlezer en draadloze sensoren, die werken op 868 MHz
(Europese frequentie). Het systeem heeft een bereik
van ruim 1000 meter (in het vrije veld) en integreert een
GPRS-module voor de transmissie en melding van alarmen.
Met Le Sucre verbetert de installateur de snelheid en de
kwaliteit van zijn installaties aanzienlijk: Alle randapparatuur
van de productgroep zijn onderling per radio verbonden.
Er hoeven dus geen kabels gelegd te worden om de
centrale aan te sluiten, waardoor er veel tijd wordt
gewonnen en er rekening kan worden gehouden met de
inrichting van de betreffende locatie. Alle randapparatuur
kan dus zo geplaatst worden dat er een perfecte
transmissie ontstaat en er zo niet alleen tijdwinst wordt
geboekt, maar ook een optimale betrouwbaarheid
van het systeem.
Het ontwerp van de Le Sucre past perfect in stijlvolle
interieurs van nu en kan op elke gewenste plaats in huis
worden geïnstalleerd. De Le Sucre kan zodoende worden
geïnstalleerd op een plek die voor een inbreker niet
gemakkelijk te vinden is.

Door de uitstekende zendkwaliteit worden verstoringen
zoveel mogelijk tegengegaan. De randapparatuur is
bijzonder autonoom (levensduur van de batterijen is
gemiddeld 4 jaar) en betrouwbaar, waardoor de gebruiker
lang en zorgeloos van het systeem kan genieten.
Dit betekent ook dat de installateur minder vaak voor
onderhoud langs hoeft te komen. De Le Sucre is
zeer gemakkelijk te bedienen en voorkomt zodoende
fouten. De TCC800M handzender geeft de gebruiker
rechtstreekse controle over de systeemstatus
(in-/uitschakelen). Voordat de gebruiker naar buiten gaat,
hoeft hij dus niet eerst naar de centrale voor controle.
De Le Sucre bevat een draadloze visuele controlefunctie
zodat de gebruiker kan zien wat er gebeurt als een alarm
wordt geactiveerd. Zo weet de particuliere gebruiker
meteen of het om een inbraak gaat of om een vals alarm.
Met Total Connect 2.0E en Honeywell Cloud
Services kan de particuliere gebruiker beelden bekijken
op zijn smartphone of PC en een systeem op afstand
in- of uitschakelen.
Rook of koolmonoxidegas kan een hoorbaar alarm
activeren. De ingebouwde sirenes van de apparaten of de
optionele binnensirene waarschuwt de bewoners zodat ze
snel kunnen reageren.

Kenmerken
• Le Sucre levert een flinke besparing op
onderhoudskosten op en biedt particuliere gebruikers
de mogelijkheid hun familie en bezittingen tegen een
aantrekkelijke prijs te beschermen.
• Met de afstandstoepassing Total Connect 2.0E, biedt
de Le Sucre particuliere gebruikers de mogelijkheid hun
familie en huis te bewaken via een PC of smartphone.
SMS1

• Notificatie per
en e-mail aan de gebruiker in het
geval van een alarm
• Draadloze technologie:
   - Kan beelden versturen vanaf speciale PIR/camera
   - GPRS, 868 MHz radio
   - Tot 32 radiokanalen
   - Radiobereik van ruim 1000 meter (in het vrije veld)
* vereist een optionele service

• De mogelijkheid om nieuwe diensten aan te bieden
m.b.t. residentiële beveiliging.
• Le Sucre waarschuwt particuliere gebruikers voor rook,
koolmonoxidegas waardoor de beveiligingsdiensten
de veiligheid en het comfort in de huiselijke omgeving
kunnen waarborgen.
• Bewezen en erkende technologie van een leider op het
gebied van oplossingen voor residentiële beveiliging.
• Compact ontwerp
• Reservebatterij ter ondervanging van het uitvallen
van de stroom.
• Live of in cloud opgeslagen informatie over de
kameratemperatuur in de ruimte waar de PIR
is geïnstalleerd.
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Le Sucre™-paneel
Het paneel
Ref: SUGPACK-UK / SUGPACK-EU
• Tot 32 randapparaten per installatie
• Radiobereik van ruim 1000 meter (in het vrije veld)
•B
 idirectionele 868MHz radiotransmissie met aanpasbare
detectie van radiostoring
•T
 ransmissie met gebruik van GPRS en
ingebouwde antenne
• Standaard SIM-kaart
• Netvoeding 230V~ tot 5V/1A (meegeleverd)
• Batterijtype 2 x AAA oplaadbare batterijen (meegeleverd)
• Stand-by 3u (in geval van stroomuitval)
• Afmetingen 105 x 59 x 18 mm (B x H x D)
• Supervisie
• Signalering van bijna lege batterij
• Rapportage informatie LED-systeem
• Bedrijfstemperatuur -10°C tot 55°C
Optie voor SMS-notificatie

Ref: HCS-SMS-2Y
• SMS-notificatie kosteloos: voor 2 jaar

Le Sucre wordt in een doos geleverd
en omvat:
   1x Le Sucre™-paneel
   1x SIM-kaart
   1x multifunctioneel gereedschap
   2x AAA-batterijen
   1x netvoeding(*)
   1x snelle installatiegids
(*) UK stekker voor SUGPACK-UK, Europese stekker voor SUGPACK-EU
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Le Sucre™-paneel
Detectiebereik

Keyprox
Glasbreukdetector
Ref: FG8M
• 7.6, 4.6, 3, 1.5m detectiebereik
• Twee batterijen (CR123A)
• 115 x 72 x 27 mm

TAG-lezer
Ref. : SPR-S8EZ
• Tot 10 gebruikers
• Twee knoppen
• Vier LED’s voor status
• Drie batterijen (CR123A)
• 110 x 110 x 30 mm

Rookdetector
Ref : DFS8M
• Geïntegreerde sirene 85dB(A) @ 3m
• Gesoldeerde batterij met levensduur
van tien jaar
• Ø120 x 45 mm

Proximity-TAG
Ref : TAG-I
Proximity-TAG
Ref : TAG-G

Koolmonoxidedetector
Ref : CO8M
• Geïntegreerde sirene 85dB(A) @ 3m
• Gesoldeerde batterij met levensduur van
zes jaar
• 120 x 105 x 45 mm
Dualtec®-detector
Ref : DT8M, DTPI8M
• 15 x 18m detectiebereik
• Vier batterijen (AA lithium)
• Versie met immuniteit voor
huisdieren (DTPI8M)
• 125 x 75 x 52 mm

Proximity-TAG-kit (x4)
Ref : TAG4
• 1x Geel, 1x Rood, 1x Blauw,
1x Zwart

Bereik handzenders
Handzender
Ref : TCC800M
• Vier knoppen
• Drie LED’s voor status
• Een batterij (CR2032)
• 56 x 48 x 9 mm

PIR-detector met kleurencamera
Ref : CAMIR-F1
• 11 x 12m detectiebereik
• 90° camerahoek
• Witte LED voor nachtzicht
• Twee batterijen (CR123)
• 55 x 121 x 64 mm

Handzender
Ref : TCE800M
• Vier knoppen
• Een LED
• Een batterij (CR2032)
• 57 x 31,75 x 12,7 mm

PIR-detector
Ref : IR8M, IRPI8M
• Versie met immuniteit voor huisdieren
(IRPI8M)
• 10 x 12m detectiebereik
• Een batterij (CR123A)
• 112 x 60 x 40 mm
Deurcontact
Ref : DO8M
• Een batterij (CR123A)
• 102 x 22 x 23 mm

Handzender
Ref : TCPA1B/TCPA2B
• Een of twee knoppen
• Een LED
• IP67
• Een batterij (CR2032)
• 40 x 14,5 mm

Sirenes

Schoksensor
Ref : SHKC8M, SHK8M, SHKC8M2
• Met of zonder deurcontact
• Een batterij (CR123A)
• 89 x 41 x 30 mm
Temp. en overstromingssensor
Ref : DET8M
• < 2°C tot 14°C en > 20°C tot 32°C
• Alarm, overstroming of
buitentemperatuursensor
• Een batterij (CR123A)
• 89 x 41 x 30 mm
Mogelijk zijn ook andere producten toepasbaar, raadpleeg ons voor de mogelijkheden.
Honeywell behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen
aan te brengen in de specificaties.

Binnensirene
Ref : SI800M
• Geluidsniveau: Selecteerbaar van
95dBA tot 120 dBA
• Levensduur batterij: >4 jaar
• Ø 165 mm
Buitensirene
Ref : SEF8M
• Geluidsniveau: 103dBA
• Acht batterijen (AA lithium)
• 240 x 330 x 73 mm
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Total Connect 2.0E allows to remotely manage Le Sucre over the internet using a single browser
• App-installatie is niet nodig
• Toegang vanaf een PC, tablet of smartphone

• Staat beveiligingsfunctionaliteiten toe (in-/uitschakeling)
• Toont beelden op aanvraag of bij alarm

Start-scherm

Menu’s

Beveiliging

Gebeurtenislog

Video’s

Temperatuur
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