
Jedna jednoduchá aplikace umožňuje 
přístup k mnoha chytrým Wi-fi produktům. 
Aplikace Honeywell Home usnadní péči 
o Váš domov, pohodlí a bezpečnost. Každý 
produkt z řady může pracovat i samostatně 
- dohromady však představují způsob, 
jak si lépe a pohodlněji řídit život.

Aplikace Honeywell Home – kontrola 
a pohodlí kdykoli a odkudkoli.

Přinášíme komfort 
do rodiny
S řadou produktů Honeywell Home 
je život snadnější a bezpečnější.

Více informací naleznete na:
getconnected.honeywellhome.com

Ademco CZ s.r.o. – o.z. Praha
Visionary, Plynární 10,

170 00, Praha 7

Telefon +420 296 243 801

consumersupportcz@honeywellhome.com

homecomfort.resideo.com
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DETEKTOR ÚNIKU A ZAMRZNUTÍ 
VODY W1 WI-FI
Udržujte svůj domov v bezpečí a vyhněte se drahým opravám.

INTELIGENTNÍ  
TERMOSTAT T6
Vaše cesta k domácí pohodě.

BEZPEČNOSTNÍ  
KAMERA C1 WI-FI
Chcete vědět, co se dějě, když nejste doma?

• Buďte v klidu – Pokud dojde k úniku vody, budete 
upozorněni, abyste mohli rychle jednat a předejít 
případným drahým opravám. Navíc, vestavěná čidla 
sledují teplotu a vlhkost v místnosti a pomáhají tak 
zamezit zamrznutí potrubí a tvorbě plísní.

• Jednoduchá instalace – Vyžaduje pouze připojení k 
síti Wi-FI a aplikaci Honeywell Home, žádné kabely. 
Instalace zabere jen pár minut.

• Životnost baterie až 3 roky – Instalace bez použití 
kabelů je velmi snadná. Zařízení pracuje spolehlivě 
a baterie má mimořádně dlouhou životnost  až 3 roky. 

• Možnost přizpůsobení – Zařízení se dodává s 1,2 m 
dlouhým kabelem citlivým po celé délce, který lze dále 
prodlužovat. Lze jej i omotat kolem potrubí. 

• Součást rodiny produktů Honeywell Home – 
Detektor úniku vody a nebezpečí zamrznutí W1 Wi-Fi 
je součástí propojené platformy Honeywell Home, 
společnosti Honeywell. Ve spojení s termostatem 
T6 zlepšuje zabezpečení i pohodlí Vaší chytré 
domácnosti.

• Jednoduché ovládání – Pomocí dotykové obrazovky 
je nastavení teplotry, časového programu, či 
parametrů termostatu velmi snadné. V případě 
potřeby je možné ovládání uzamknout. 

• Vzdálený přístup – Systém vytápění můžete ovládat 
z libovolného místa prostřednictvím mobilní aplikace. 

• Geofencing – Automatická změna nastavené teploty 
na základě vaší polohy přináší zcela nový rozměr do 
řízení Vašeho vytápění. 

• Svoboda volby – Možnost volby mezi geofencingem 
a vlastními časovými programy. Individuální program 
pro každý den v týdnu, nebo kombinovaný program 
5/2 (pracovní dny/víkend). Termostat umožnuje 
nastavení 6 časových úseků pro každý den v týdnu.

• Úspora energie – Funkce optimalizace umožňuje 
efektivnější spolupráci termostatu s kotlem, která  
se projeví nižší částkou na vašem účtu za energie. 

• Rychlá instalace – Jednoduché zapojení a snadná 
montáž na stěnu nebo umístění na plochu.

• Buďte v obraze – širokoúhlý objektiv s rozlišením 
HD 720p. 

• Rychlé varování – Jakmile se stane něco 
neobvyklého, budete varováni prostřednictvím 
mobilní aplikace. 

• Inteligentní detekce zvuku – Kamera umí rozpoznat 
zvuk alarmu detektoru kouře nebo oxidu uhelnatého 
(od většiny předních výrobců). 

• Zobrazení každého detailu – Účinný 5x digitální 
zoom. 

• Geofencing – Řízení na základě Vaší polohy zajistí 
pohodlné automatické přepínání režimů „doma“ 
a „mimo domov“. 

• Ukládání snímků – 24 hodin video záznamu 
v bezplatném zabezpečeném cloudovém úložišti 
Vám umožňuje přehrávat a stahovat libovolné 
záznamy, kdykoli pořebujete. 

• Dvě nastavitelné výstražné zóny – Bezpečnostní 
kameře Honeywell C1 můžete nastavit zónu, ve které 
bude pohyb ignorovat, stejně jako určit prostor, na 
který se zaměří s větší citlivostí. 

• Buďte v kontaktu – Funkce obousměrného  
přenosu zvuku.
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