
• Minskar serviceavgifterna – Sucre Box är konstruerad 
så att husägare kan skydda sin familj, ägodelar och 
tillgångar till en låg kostnad.

• Genom användning av appen Total Connect Comfort 
International ger Sucre Box husägare möjligheten till att 
se bilder på sin smartphone/surfplatta, samt aktivera 
eller deaktivera systemet.

• SMS* och epost-meddelande till slutkund vid larm.

• Kompakt trådlös teknik:

  – Kan skicka bilder från särskilda PIR/kameror

  – IP/Ethernet, GPRS**, 868 Mhz-radio 

  – Upp till 32 radiokanaler

  – Över 1 000 meter radioräckvidd på öppen yta

• Erbjuder nya tjänster för övervakning av säkerhet 
i hemmet:

•  Sucre Box varnar även husägare i händelse av rök 
och kolmonoxidgas. Det skapar trygghet, komfort 
och säkerhet vilket omfattar risker och mycket annat 
i hemmet.

• En beprövad och erkänd teknik från en ledare inom 
säkerhetslösningar för hemmet.

• Batteribackup om elnätet inte fungerar.

•  Installatörer ställer in användarkonto och programmerar 
systemet med hjälp aven lättanvänd webbapplikation 
(instruktioner medföljer).

• Total Connect Comfort International App ger husägaren 
även möjligheter till att kontrollera Honeywell-
termostaten evohome.

INNOVATIVT OCH DISKRET SÄKERHETSSYSTEM FÖR 
SJÄLVÖVERVAKNING

Sucre Box / Sucre Box+

Sucre Box är en trådlös panel med trådlös TAG-läsare och 
trådlösa sensorer. Det har utvecklats som svar på de behov 
som husägare har och fungerar på 868 MHz europeisk 
frekvens. Det har en räckvidd på mer än 1 000 meter på 
en öppen yta och integrerar en IP-/Ethernet-modul för 
larmöverföring och anmälningar. Förutom IP har Sucre 
Box+ en GPRS-modul för standard eller backup-överföring

För installatörer: Sucre Box ökar kraftigt hastigheten och 
kvaliteten på installationerna: Alla tillbehör i sortimentet 
är kopplade via radio, så det behövs inga kablar vid 
anslutning till larmpanelen. Detta sparar mycket tid och 
stör inte inredningen av installationsplatsen. Detta innebär 
att all extra utrustning kan placeras så att den ger perfekt 
överföring, vilket inte bara sparar tid utan också säkerställer 
maximal tillförlitlighet av systemet.

Sucre Box är utformad för att enkelt kunna placeras nära 
routern för minimalt kabelbehov.

Kvaliteten på radioöverföring ger maximalt skydd mot 
störningar. Den mycket speciella, oberoende driften av 

Sucre Box utrustning (med i genomsnitt 4 års batteritid) 
garanterar lång tillförlitlighet som skapar trygghet för 
användaren. Detta innebär också att installatören inte 
behöver göra upprepade besök på platsen för underhåll.

Tack vare att Sucre Box är så lätt att använda undviks 
eventuella driftsfel. Handsändaren TCC800M ger, till 
exempel, användaren direkt kontroll över systemets status 
(sätta på/stänga av), så att man inte behöver återvända till 
larmpanelen för att kontrollera status innan man går ut.

Sucre Box har en trådlös visuell kontrollfunktion som gör 
det möjligt att se vad som händer om ett larm aktiveras. 
Husägaren kan se direkt om ett intrång har skett eller om 
det är ett falskt larm.

Rök eller kolmonoxid kan utlösa ett ljudlarm. Enheternas 
inbyggda ljudsignaler eller de valfria ljudsignalerna inomhus, 
informerar de inneboende så att de kan reagera snabbt.

Den mobila appen Total Connect Comfort International 
ger användaren möjligheter till att överse hemmet och 
dessutom styra termometern Honeywell evohome.

Funktioner

*kräver tillvalstjänst

** enbart Sucre Box+



INNOVATIVT OCH DISKRET SÄKERHETSSYSTEM FÖR SJÄLVÖVERVAKNING

Sucre Box

Centralapparaten

Ref: SUEPACK-E / SUEPACK-EG  

• Upp till 32 extra tillbehör per anläggning

•  Frekvensområde > Över 1 000 meters radioräckvidd på 
öppen yta

•  2-vägs 868 MHz radioöverföring med adaptiv 
radiostörningsdetektering

• Ethernet-modul för IP-uppkoppling

•  Överföring via GPRS** med inbyggd antenn

•  Standard SIM-kort med roaming-tjänster

•  Strömförsörjning 230V ~ till 6,5V/2A (medföljer)

•  4 x AA batterier (medföljer)

•  Stand-by 24 timmar (vid strömavbrott)

•  Mått 190 x 123 x 35 mm (B x H x D)

•  Övervakning

•  Signal för urladdat batteri

•  LED-system för informationsrapporter

•  Driftstemperatur -10 °C till 55 °C 

SMS-meddelande (tillval)
 Ref: HCS-SMS-2Y
 •  2 år kostnadsfri SMS-moln tjänst

Sucre Box levereras i en låda  
som innefattar:

   1x Sucre Box centralapparat

   1x SIM-kort**

   1x Ethernet-kabel (1m)

   4x AA-batterier

   1x Nätaggregat med EU- och UK-kontakt

   1x Snabbinstallationsguide

**Enbart Sucre Box+ (SUEPACK-EG)  
SIM-kort inkluderar konnektivitet i 2 år



Sucre Box

Detektorer

PIR-detektor med färgkamera 
Ref : CAMIR-F1
• 11 x 12 m detektionsområde
• 90° kamerabildvinkel
• Vit LED för mörkerseende
• Två batterier (CR123)
• 55 x 121 x 64 mm

PIR-detektor  
Ref : IR8M, IRPI8M 
• Husdjursimmun version (IRPI8M)
• 10 x 12 m detektionsområde
• Ett batteri (CR123A)
• 112 x 60 x 40 mm

Dörrkontakt  
Ref : DO8M/DO8EZ*
• Ett batteri (CR123A)
• 102 x 22 x 23 mm

Röksensor  
Ref : DFS8M 
• Inbyggd ljudsignal 85dB (A) @ 3 m
• Tio års, fastlött batteri
• Ø120 x 45 mm

Kolmonoxidsensor 
Ref : CO8M 
• Inbyggd ljudsignal 85dB (A) @ 3 m
• Sex års livscykel, fastlött batteri
• 120 x 105 x 45 mm

Dualtec® detektor
Ref : DT8M, DTPI8M 
• 15 x 18 m detektionsområde
• Fyra batterier (AA litium)
• Husdjursimmun version (DTPI8M)
• 125 x 75 x 52 mm

Glaskrossdetektor  
Ref : FG8M 
• 7,6; 4,6; 3; 1,5 m detektionsområde
• Två batterier (CR123A)
• 115 x 72 x 27 mm

Stötsensor  
Ref : SHKC8M, SHK8M, SHKC8M2 
• Med eller utan dörrkontakt
• Ett batteri (CR123A)
• 89 x 41 x 30 mm

Andra produkter kan vara kompatibla, vänligen kontakta oss.
Honeywell förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna på produkterna

* Produkter med referensen EZ levereras inklusive dubbelhäftande tejp

Keypads

Keypad met TAG-läsare 
Ref. : GKP-S8M  
• Upp till 10 användare 
• Inbyggd siren 92dBA @3m   
• Upplyst knappsats 
• Fyra LED-lampor för status
• Två batterier (CR123A)   
• 175.5 x 112.5 x 25 mm  

TAG-läsare 
Ref. : SPR-S8EZ  
• Upp till 10 användare
• Två knappar
• Fyra LED-lampor för status
• Tre batterier (CR123A)
• 110 x 110 x 30 mm  

Proximity TAG
Ref : TAG-I 

Proximity TAG
Ref : TAG-G 

Proximity TAG kit (x4)
Ref. : TAG4 
•  1 gul, 1 röd, 1 blå, 1 svart

Siren inomhus
Ref : SI800M
•   Ljudnivå: 95dBA > 120dBA
• Batteriets livslängd: > 4 år
• 165 mm diameter

Siren utomhus
Ref : SEF8M
•  Ljudnivå: 103dBA  
•  Åtta batterier (AA lithium)
•  240 x 330 x 73 mm

Sirener

Handsändare  
Ref : TCC800M 
• Fyra knappar
• Tre LED-lampor för status
• Ett batteri (CR2032)
• 56 x 48 x 9 mm

Handsändare  
Ref : TCE800M 
• Fyra knappar
• En LED
• Ett batteri (CR2032)
• 57 x 31,75 x 12,7 mm

Handsändare  
Ref : TCPA1B/TCPA2B
• En eller två knappar
• En LED
• IP67
• Ett batteri (CR2032)
• 40 x 14,5 mm

Handsändare

KRINGUTRUSTNING
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CENTRALAPPARAT FÖR SUCRE BOX, SUCRE BOX+ OCH TERMOSTATEN EVOHOME

Sucre Box

Total Connect Comfort International App, tillgänglig för iOS och Android, ger slutkunden möjligheter till 
självövervakning av sin Sucre Box. 

• Tillgång till säkerhetsfunktioner (aktivering/deaktivering) 
• Bildvisning on-demand eller vid larm
• Styrning av termostaten Honeywell evohome 
• Temperatur reglering vid aktivering/deaktivering

Ladda ner appen och använd 
den i demo-modus redan idag!

Tillgängligt hos


