
HONEYWELL HOME 
COMFORT, VEILIGHEID EN BEVEILIGING
Ontworpen voor installateurs. Gemaakt voor gebruikers.



ERVARING EN EXPERTISE 
GEVEN VERTROUWEN 
Wij schenken u hetzelfde vertrouwen als u aan uw 

klanten doet. Over de hele wereld rekenen mensen 

al meer dan honderd jaar op de betrouwbare 

technologie en expertise van Honeywell. 

Met onze geavanceerde producten hebben wij  

samen met u inmiddels miljoenen woningen  

en bedrijfspanden comfortabeler, veiliger en  

duurzamer gemaakt.  

Nú vertrouwt u ons portfolio van Honeywell 

Home connected-producten, speciaal in het 

leven geroepen om huizen slimmer te maken.

T6 Slimme 
thermostaat 

wit

T6R Draadloze 
slimme 

thermostaat

W1 Wi-Fi Waterlekkage  
en vorstdetector

C1 Wi-Fi  
Beveiligingscamera

C2 Wi-Fi  
Beveiligingscamera

Maak kennis met de hele familie!

T6 Slimme 
thermostaat



BIED UW KLANTEN COMFORT,  
VEILIGHEID EN BEVEILIGING 

Heb altijd en overal controle, en bespaar
De eisen van consumenten aan comfort worden steeds hoger. Gemaksproducten die comfort op maat  

brengen, en zowel lokaal als via de smartphone flexibele controle geven, zijn de standaard. Met Honeywell  

geeft u uw klanten de zekerheid van duurzame oplossingen om energie-efficiënt wooncomfort zelf  

te regelen.

Bescherm huis, gezin en eigendom
Inbraak, huisvredebreuk en de ontvreemding van eigendommen zijn de grote schrik van 

woningeigenaren. Om verdachte situaties te voorkomen en vóór te zijn, biedt Honeywell oplossingen  

om continu te zien en te horen wat er in en rond huis gebeurt.

Voorkom vervelende kostbare verrassingen
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Waterlekkage en bevroren leidingen kunnen ernstige schade aan 

woningen veroorzaken. Honeywell biedt daarom apparaten die direct waarschuwen bij problemen.  

Door snel te handelen, worden potentieel kostbare reparaties vermeden.

Beschikbaar voor:

Samenwerken met andere slimme merken
De Honeywell Home connected-producten zijn compatibel met diverse toonaangevende smarthome-merken die  

vandaag de dag te verkrijgen zijn. Dit aantal wordt dagelijks uitgebreid.

‘U regelt het met de  
Honeywell Home-app’

Met de Honeywell Home-app hebben huizenbezitters 

continu complete controle over hun wooncomfort, 

waar ook ter wereld. Met de app kan alle apparatuur 

van het slimme huis bediend worden.

De Honeywell Home-app:

• geeft complete controle: via smartphone of tablet kan vanaf elke plek 

wooncomfort, veiligheid en beveiliging geregeld worden

• maakt temperatuurinstellingen en verwarmingsschema inzichtelijk en 

past ze eventueel ook automatisch aan via geofencing

• geeft altijd en overal direct signalen over water-, vorst- of vochtgevaar

• meldt het meteen als bij afwezigheid iets ongebruikelijks gebeurt in huis



T6: de slimme programmeerbare thermostaat

Vormgegeven door  
en voor vakmensen
De T6 is de programmeerbare en universele thermostaat  

van vandaag. Het Honeywell-ontwerpteam ontwikkelde  

de T6 met alle denkbare slimme mogelijkheden, speciaal  

voor u en uw klanten.

Het comfort van een bekend en betrouwbaar merk
Voordelen voor u als installateur

Past op praktisch alle systemen De ketelmodule is geschikt 

voor zowel 24–230V aan/uit als OpenTherm cv-ketels, 

stadsverwarming en warmtepompen.

Eenvoudig te plaatsen in bestaande verwarmingssystemen.

Eenvoudige opstartinstellingen bespoedigen de installatie  

en zijn toegankelijk via het aanraakscherm van de T6 of de 

smartphone. Toegang tot de smartphone of het Honeywell 

Home-account van de klant is niet nodig.

Vlamsymbool geeft aan wanneer de thermostaat een 

warmtevraag heeft.

Temperatuurmeting kan worden gekalibreerd als dat wenselijk 

is voor de positie van de thermostaat.

Ingebouwde wifi biedt directe verbinding met het wifi-netwerk 

van de klant zonder gebruik van aanvullende apparatuur.

Eenvoudige montage en slim gebruik Alle belangrijke 

functies zijn vooringesteld. Oplevering kan zonder 

aanwezigheid van de gebruiker.

Voordelen voor uw klanten

Touchscreen-bediening voor vereenvoudigde programmering 

en temperatuurinstelling.

Voorgeprogrammeerde instellingen Uitgebreide keuze, 

inclusief 7-, 5/2- en 1-dagsprogramma met tot zes perioden 

per dag en ‘afwezig’.

Zelflerend en optimaliserend met ‘optimale start en stop’ voor 

de ketelaansturing. Zeer efficiënte samenwerking tussen 

thermostaat en ketel.

Smartphone, tablet en Honeywell Home-app geven altijd en 

overal complete controle over de verwarming.

Locatiegebaseerde temperatuurinstelling (geofencing) past 

de temperatuurinstelling van de T6 automatisch aan op basis 

van de locatie van de gebruiker.



Twee typen, talloze toepassingen
Met zowel bedrade als draadloze versies van de T6 kunt u de perfecte oplossing voor  

uw klant kiezen.

T6: Slimme thermostaat
Deze thermostaat is geschikt voor wandmontage. De T6 is bij uitstek 

geschikt als makkelijke oplossing om bestaande thermostaten te vervangen. 

• Eenvoudige wandmontage: direct op de wand of op een inbouwdoos.

• Aansluitbaar op de tweedraadsbedrading van de oude thermostaat.

• Eenvoudige installatie van ketelmodule via een tweedraadsverbinding 

naar de ketel.

• De laatste installatiestappen kunt u zowel uitvoeren via smartphone  

als direct op de thermostaat.

T6R: Draadloze slimme thermostaat
De T6R is een mobiele thermostaat die eenvoudig kan worden geplaatst op 

een dressoir, bureau of tafel. Overal waar de temperatuurmeting optimaal 

is, kan de T6R geplaatst worden.

• De tafelstandaard, voorzien van 230V-voeding, kan op iedere gewenste 

locatie neergezet worden.

• Eenvoudige installatie van draadloze ketelmodule via een simpele 

tweedraadsverbinding naar de ketel.

• Snelle installatie dankzij vooraf ingeleerd pakket: thermostaat en 

ketelmodule ‘zien’ elkaar direct.

• Dankzij signaalsterktetest kan vooraf de ideale positie worden bepaald 

voor een robuust, draadloos signaal.

• De laatste installatiestappen kunt u zowel uitvoeren via uw smartphone 

als direct op de thermostaat.

Ketelmodule
De T6 en de T6R hebben allebei een ketelmodule. Zowel de bedrade als de 

draadloze ketelmodule is universeel toepasbaar en geschikt voor aan/uit- én 

OpenTherm-toestellen.  

• Simpele opklapbare bedradingklep 

zodat ketel-, stadsverwarming- of 

zoneklepbedrading eenvoudig kan 

worden begeleid.

• Montage direct op de wand of op 

inbouwdoos mogelijk.

• Aansluitbaar op bedrading van een 

bedrade thermostaat.

• Geschikt voor zowel OpenTherm- als 

aan/uit-ketels (24-230V).

• Led-indicatie voor voeding en 

communicatie met thermostaat.

• Directe ketelaansturing voor test  

met slechts één toetsdruk.

• Eenvoudig resetten en wissen van  

de thermostaatverbinding (draadloze 

ketelmodule).

Ketelmodule-wandplaat



C1 en C2: slimme wifi-beveiligingscamera’s

Altijd weten wat er thuis gebeurt
Voor bedrijfseigenaren is beveiliging een topprioriteit.  

Met onze camera’s beschermt u uw werkplek en opslaglocatie 

continu tegen inbrekers, ook als u niet aanwezig bent. 

Van verdachte situaties en onverwachte gebeurtenissen 

ontvangt u direct melding op uw smartphone.

Onze betrouwbare technologie bracht al meer dan 150 
miljoen huishoudens veiligheid, beveiliging en comfort.

Zonder zorgen weg van huis of bedrijf

Geef ook uw klanten dezelfde zekerheid van geavanceerde 

wifi-beveiligingscamera’s. Met haarfijne precisie worden 

ongebruikelijke bewegingen en geluiden geregistreerd 

en gerapporteerd. Beide camera’s geven zonodig een 

rook- of koolmonoxide-alarm* en de C2 kan babygeluid 

onderscheiden van andere geluiden. 

Inbraak staat hoog op de lijst van problemen die woning-

eigenaren zouden willen aanpakken. Via de Honeywell 

Home-app is regelen zij vanaf elke plek wat er in de livestream 

van de C1 of C2 gebeurt, zodat zo nodig actie kan worden 

ondernomen. Met deze functies veranderen de camera’s in 

ogen en oren om kinderen en huisdieren in de gaten te houden.

*   Zie onze support-pagina op getconnected.honeywell.com voor 
een lijst met compatibele detectoren.

Zie het grotere geheel in full-HD met krachtige 

groothoeklens. 

Ontvang via de Honeywell Home-app snel meldingen op 

smartphone of tablet wanneer iets ongebruikelijks gebeurt. 

Monitoring vindt de klok rond plaats: met nachtzicht tot  

10 meter. 

Intelligente detectie geeft meldingen als er thuis een 

kind huilt (alleen C2) of wanneer sprake is van rook- en 

koolmonoxide-gevaar (C1 én C2). 

Focus op elk detail met de krachtige digitale zoom (6×).  

De 5 seconden-vooropname slaat ook de beelden vlak vóór  

de gebeurtenis op. 

Locatiegebaseerde geofencing zorgt dat de camera 

automatisch wordt in- of uitgeschakeld op basis van de locatie 

van de smartphone.  

Beelden worden 24 uur gratis en veilig opgeslagen in de 
cloud: de gratis 8 GB SD-kaart slaat gegevens versleuteld op, 

óók als de wifi-verbinding uitvalt.

Bekijk elk moment een livestream of download fragmenten 

van de afgelopen 24 uur. Opnames blijven veilig dankzij 

geavanceerde 256 bit-versleuteling. 

Stel tot vier speciale waarschuwingszones in om de 

gevoeligheid rondom ramen of deuren te verhogen of juist 

beweging op de achtergrond te negeren.

Blijf overal en altijd in contact met wie er ook in huis is via de 

tweeweg-audiofunctie. U kunt diverse camera’s combineren 

om zicht te houden op het hele huis.

Flexibele montageopties: bevestiging aan wand, plafond of  

als tafelstandaard.

6x



Weten wanneer er water lekt. Waar dan ook.
Lekkend water, bevroren leidingen en overmatige vochtigheid kunnen 

aanzienlijke schade veroorzaken. Maar als dergelijke problemen snel 

worden opgespoord en verholpen, kunnen vervelende schade aan vloeren, 

wanden en meubels en dure reparaties worden voorkomen. Badkamers, 

wasruimten en pijpleidingen in de kelder zijn bijzonder kwetsbaar – 

en het zijn ruimtes waar bewoners niet permanent aanwezig zijn.

Waterlek- en vorstdetectie in één, inclusief een volledig 

detecterende sensorkabel van 1,2 meter. 

Uitbreidbaar: om het detectiegebied te vergroten kunt u extra 

kabels toevoegen, tot een lengte van 150 meter.

Melding naar uw smartphone of tablet: bij waterlekkage of 

vorst worden onmiddellijk automatische meldingen gestuurd.

Ingebouwde sirene (100 dB) en helder led-display.

Geïntegreerde wifi: de installatie duurt slechts enkele 

minuten dankzij de beknopte stap-voor-stap-handleiding

Ingebouwde temperatuur- en vochtsensor bewaken 

woningen en bedrijfspanden continu tegen water,  

vorst en vocht.

Eenvoudige installatie: geen separate hub nodig –  

een wifi-verbinding en de Honeywell Home-app volstaan.

Batterijgevoed: geen bedrading nodig, dus eenvoudig te 

plaatsen. De meegeleverde batterijen hebben een levensduur 

tot drie jaar.

W1: voor volledige gemoedsrust

Ontdek een kleine druppel vóór het een groot probleem wordt

Om zulke zelden gebruikte ruimtes constant te kunnen 

bewaken, is de W1 Wi-Fi waterlekkage- en vorstdetector 

een uitkomst. Met speciale sensoren spoort dit slimme 

apparaat waterlekken op, meet het de vochtigheid en 

temperatuur en waarschuwt het de bewoners met een 

akoestisch signaal en informatie op het mobiele apparaat 

van de gebruiker, zodat direct passende maatregelen 

kunnen worden genomen.
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 Controle via smartphone 
 en tablet

 Ingebouwde wifi verbinding

 Touchscreen-technologie

 Geofencing-technologie

 7-daags klokprogramma,  
 6 perioden

 Zelflerend en optimaliserend

 Intelligente beweging- &   
 geluidsdetectie, Rook- en   
 CO-alarm, en babygeluiden 

 1080p HD-beeld,   
 145⁰-breedhoeklens

 Melding naar smartphone  
 of tablet

 Nachtzicht

 2 Instelbare 
  waarschuwingszones

 Tweeweg-audiofunctie

 Geofencing voor automatisch  
 in- en uitschakelen

 Intelligente beweging- &   
 geluidsdetectie, Rook- en   
 CO-alarm 

 720p HD-beeld,   
 135⁰-breedhoeklens

 Melding naar smartphone  
 of tablet

 Nachtzicht

 2 Instelbare 
  waarschuwingszones

 Tweeweg-audiofunctie

 Geofencing voor automatisch  
 in- en uitschakelen

 Waterlek- én vorstdetectie

  Melding naar smartphone  
 of tablet

 Ingebouwde 100 dB sirene

 Geïntegreerde WiFi

 Ingebouwde  
 temperatuursensor

 Eenvoudige plaatsing

 Batterij gaat tot drie jaar mee

T6 en T6R Slimme 
thermostaten

C1 Wi-Fi 
Beveiligingscamera

C2 Wi-Fi 
Beveiligingscamera

W1 Wi-Fi Waterlekkage-  
en vorstdetector

Meer comfort, meer gebruiksgemak


