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Inteligentă și sigură – Connected Home

Știm că viața poate fi agitată și programul poate fi 
uneori imprevizibil. De aceea am conceput produsele 
noastre adaptate realității. Gama de produse 
Connected Home se dezvoltă în fiecare zi. Iată de 
ce, la Honeywell Home, colaborăm cu parteneri 
importanți pentru a ne inova modul de proiectare și 
a ne asigura că soluțiile noastre funcționează pentru 
dumneavoastră, acum și în viitor. 

Locuința va fi mereu zona dumneavoastră de confort – 
și Honeywell Connected Home este concepută să se 
adapteze și să crească cu dumneavoastră, de la o zi la 
alta și de la un an la altul. Aplicațiile și serviciile care se 
integrează perfect cu produsele noastre vor îmbunătăți 
mai mult confortul, siguranța și comoditatea casei 
dumneavoastră Honeywell Home.

Cum îmbunătățesc termostatele stilul dumneavoastră de viață
Oamenii au avut încredere în experiența noastră mai 
mult de 100 de ani, timp în care am reușit să facem 
traficul aerian mai sigur și am contribuit chiar la 
ducerea unui om pe lună. Acum puteți avea încredere 
în termostatele inovatoare care se adaptează la 
programul dumneavoastră, vă ajută să economisiți 
energie și vă fac locuința mai inteligentă. În procesul 
proiectării termostatelor Honeywell Home, am lucrat 
cu unii dintre cei mai buni ingineri ai noștri. Așadar, 
puteți prelua controlul asupra utilităților locuinței, 
de oriunde v-ați afla.

Termostatele inteligente știu cât durează ca 
locuința să ajungă la temperatura potrivită, 
eliminând experimentele și reducând facturile 
de energie. Gestionarea inteligentă a utilităților 
ajută la menținerea temperaturii dorite atunci 
când aveți nevoie. Astfel, locuința dumneavoastră 
va fi primitoare, indiferent de vreme.

Zonare inteligentă pentru orice sistem de încălzire
Puteți deține mereu controlul asupra utilităților 
locuinței – de oriunde v-ați afla. Comenzile ușor 
de utilizat vă ajută să setați temperatura în fiecare 
cameră, de oriunde din casă. Honeywell Home oferă 
o varietate de termostate care se potrivesc cu orice 

tip de proprietate. Așadar, dacă e vorba de încălzire 
prin pardoseală, încălzire cu radiatoare, producere 
de apă caldă menajeră sau încălzire electrică, nu vă 
mai îngrijorați și găsiți cea mai bună soluție pentru 
locuința dumneavoastră.

Dețineți controlul.
Produsele noastre wireless 
și conectate vă ajută să vă 
faceți locuința mai sigură, mai 
inteligentă și mai confortabilă 
ca niciodată, ceea ce simplifică 
deținerea controlului, oricare 
ar fi activitatea dumneavoastră.

Mai inteligent înseamnă 
mai simplu
Nu contează ce faceți sau cât 
de des se schimbă planurile 
dumneavoastră, produsele 
conectate Honeywell Home vă 
ajută să aveți grijă de lucrurile din 
casă. Este o tehnologie inteligentă, 
care este ușor de utilizat.

Tehnologia în care puteți avea 
încredere
Oamenii din toată lumea au 
încredere în tehnologia Honeywell 
Home de peste 100 de ani.

2 INTELIGENTĂ. SIGURĂ. A DUMNEAVOASTRĂ.
Bun venit acasă. 3 



6:00 7:00

Plecați la serviciu
8:00

Trezire
22:00 23:00

Nivel de control peste noapteAjungeți acasă
18:00 19:00 20:00

Nivel de temperatură seara
Program standard 

Nivel de temperatură 
noaptea

Nivel de temperatură dimineața

Nivel de temperatură 
eficient energetic 

Ajungeți acasă mai târziu

Sistem de întârziere la distanță

OPRIT
OPRIT

PORNIT

Controlați sistemul dumneavoastră de încălzire oricând doriți, 
de oriunde v-ați afla. 
Cu ani în urmă trebuia să ajungeți acasă pentru 
a porni încălzirea. Acum, aplicațiile mobile fac 
acest lucru să fie de domeniul trecutului. Sunteți 
în întârziere sau ajungeți acasă mai devreme? Cu 

termostatele Honeywell Home puteți porni sau opri 
încălzirea, crește sau reduce temperatura, chiar 
din aplicația de pe smartphone-ul dumneavoastră. 

Confortul optim al locuinței 
Ce camere încălziți? La ce temperatură și când? Toate 
soluțiile pentru confortul locuinței de la Honeywell 
Home sunt simple. După o zi lungă de muncă, 
termostatele inteligente vă ajută să controlați încălzirea 
de la distanță și, astfel, beneficiați de temperatura 
perfectă când ajungeți acasă. 

Economii inteligente cu zonare inteligentă
Nu este vorba doar de pornirea și oprirea încălzirii. 
Este vorba de setarea temperaturii pentru diferite 
momente ale zilei, pentru fiecare zonă, pentru 
întreaga săptămână. Creați-vă propriul program 
de încălzire care reflectă stilul dumneavoastră 
de viață și modul în care vă folosiți locuința.

Are rost să încălziți doar părți din locuința 
dumneavoastră pe care le folosiți în mod activ. 
Termostatele inteligente vă permit să creați zone 
inteligente în locuința dumneavoastră.

Cunoscând exact cât timp durează ca locuința 
dumneavoastră să se încălzească, acestea pornesc 
exact atunci când trebuie pentru ca încălzirea și 
pentru ca apa caldă să fie la temperatura perfectă. 

Noaptea, cu termostatele Honeywell Home, aveți 
opțiunea de a intra în programul exact de somn și vă 
puteți bucura de temperatura perfectă. Permițând 
dispozitivului să afle ora optimă de oprire a încălzirii, 
economisiți bani, chiar și în timp ce dormiți.
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Locuința dumneavoastră 
inteligentă 
Lumea în care trăim este plină de provocări 
nemaivăzute. Una dintre aceste provocări este să 
țineți pasul cu programul zilnic. Locul pe care îl 
numiți acasă este singurul loc unde vă simțiți în 
siguranță, confortabil și unde dețineți controlul. 

Peste 150 de milioane de proprietari din toată 
lumea folosesc produsele și instrumentele 
inteligente pentru locuințe de la Honeywell Home. 
Înțelegem importanța economiilor la energie și 
costuri, precum și nevoia de a fi conectat la locuința 
dumneavoastră. Indiferent dacă sunteți la serviciu, 
în concediu sau în deplasare, produsele inteligente 
Honeywell Home vă permit mereu să dețineți 
controlul asupra locuinței dumneavoastră. Oricând. 
Oriunde. 
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evohome 
Wi–Fi

ȘTIAȚI CĂ…

… această zonare inteligentă vă permite să vă încălziți locuința numai acolo unde este necesar și când 
aveți nevoie, astfel încât să puteți economisi până la 40%* la facturile de energie?

Cu evohome, dețineți controlul. Face ca gestionarea încălzirii locuinței dumneavoastră să fie simplă și poate, 
de asemenea, economisi bani la factura de energie. Puteți controla cu ușurință temperatura din orice cameră 
sau zonă din locuință, totul din confortul fotoliului dumneavoastră. Uitați de zilele de demult când trebuia 
să ajungeți acasă pentru a porni încălzirea – cu evohome puteți să faceți acest lucru de pe smartphone-
ul dumneavoastră.

• Sistem de încălzire a locuinței simplu de instalat și de utilizat.

• Controlați temperatura din cameră sau dintr-o anumită zonă, cu ajutorul zonării inteligente.

• Dispozitivul dumneavoastră inteligent permite controlul sistemului de la distanță, de oriunde v-ați afla.

• Zonarea inteligentă permite economii. 

• Program de încălzire personalizabil pentru economii mai mari de energie. 

* Source Energy Saving Research Unit, Strathclyde University 2013 & TACMA 2013 – Cotele de economisire a energiei citate au fost 
calculate prin raportarea la o casă cu 3 dormitoare, cu 2 etaje, situată în Marea Britanie, care ia în considerare activitatea săptămânală 
obișnuită a unei familii de 4 persoane, comparând un sistem de zonare inteligentă evohome, cu setări recomandate, cu un sistem alcătuit 
dintr-un termostat de cameră neprogramabil și fără robineți termostatici de radiator. Economiile individuale obținute la energie depind 
de dispozitivele de control existente, de mediul înconjurător și de stilul de viață.

Dispozitiv de control pentru apa caldă stocată
Termostatele evohome de la Honeywell Home pot fi 
adaptate să funcționeze în aproape orice locuință. 
Datorită designului modular, sistemul se poate 
dezvolta odată cu dumneavoastră – oferindu-vă 
mai mult control, confort și economii la energie. 
Locuințele cu boiler de apă caldă pot beneficia 
de controlul inteligent pe care îl oferă evohome, 
permițându-vă să vă asigurați că există întotdeauna 
apă caldă la temperatura potrivită sau să economisiți 
bani atunci când nu sunteți acasă. 

Temperatura apei calde stocate poate fi vizualizată 
pe ecranul evohome și poate fi controlată cu ușurință 
ca orice altă zonă, prin programare, control de la 
distanță și acțiuni personalizate. 

Număr de zone acceptate 1–12

Acceptă cazan combi Da

Acceptă cazan OpenTherm
Da (necesită punte 
OpenTherm)

Acceptă cazan tradițional Da

Acceptă boiler apă caldă Da

Programare și control pentru 
7 zile

Da, prin aplicația 
și controlerul evohome

Instalare
Stativ pentru masă sau 
montare opțională pe perete

Acceptă încălzirea prin 
pardoseală (hidronică)

Da

Afișaj Ecran wireless color

Acces de la distanță
Wi-Fi încorporat, control 
de la distanță prin aplicația 
Total Connect Comfort

Interfață cu utilizatorul Ecran tactil

Cod ATP921R3052

IDEAL PENTRU LOCUINȚE MEDII 
ȘI MARI ȘI PENTRU APARTAMENTE

DISPOZITIV DE CONTROL 
INDIVIDUAL AL TEMPERATURII 

CAMEREI

ECONOMISIȚI PÂNĂ LA 40%* 
LA FACTURILE DE ENERGIE
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T6 – Y6H810WF1034

T6R – Y6H910RW4055

T6 și T6R 
Termostate inteligente

ȘTIAȚI CĂ…

… funcția de limitare spațială (Geofencing) funcționează prin conectarea termostatului la 
smartphone? În acest fel, termostatul inteligent va utiliza locația dumneavoastră și va ști când 
vă întoarceți acasă sau când plecați de acasă – făcând ajustările corespunzătoare și economisind 
energie și bani.

Temperatura potrivită – pe parcursul întregului an.
Termostatul inteligent T6/T6R știe cât durează ca locuința să ajungă la 
temperatura potrivită, eliminând experimentele și reducând sumele de plată la 
facturile de energie. Modul său inteligent și convenabil de control a utilităților 
contribuie la menținerea temperaturii dorite atunci când aveți nevoie. 

• Interfața cu ecran tactil simplifică programarea și modificarea temperaturii. 

•  Controlul prin intermediul smartphone-ului sau al tabletei vă oferă control 
complet asupra sistemului dumneavoastră de încălzire de oriunde v-ați afla.

•  Programarea pe bază pe locație (limitare spațială – Geofencing) adaugă un 
nivel de control automat, ajustând încălzirea locuinței în funcție de locația 
dumneavoastră. 

•  Programarea configurată în avans și personalizată vă oferă o gamă de 
setări care să se potrivească nevoilor dumneavoastră.

•  Funcțiile de optimizare, inclusiv controlul „pornirii și opririi optime” ale cazanului, 
permit termostatului și cazanului să funcționeze mai eficient împreună.

Aplicația Honeywell Home – control de la 
distanță 24/7, la îndemâna dumneavoastră. 
Prin simpla atingere a unui buton, aplicația Honeywell Home 
oferă clienților control complet asupra încălzirii casei, oricând 
și oriunde. Uitați de setările de instalare complicate. Aplicația 
Honeywell Home simplifică instalarea – necesitând doar un 
smartphone sau o tabletă pentru finalizarea configurării inițiale. 
Funcțiile simplificate de verificare și configurare pe ecran vă 
asigură că dispozitivul este instalat corect și că este gata să 
funcționeze fără probleme. 

Funcții complete. Control total.
• Interfață intuitivă și ușor de folosit.

• Este ușor să ajustați setpoint-urile și programele de timp. 

•  Ecranele de temperatură clare și interactive vă ajută 
să dețineți mereu controlul.

•  Dispozitiv de control al temperaturii simplu și bazat pe 
locație (limitare spațială) pentru configurarea sincronizării. 

•  Înregistrarea și configurarea utilizatorilor cu linkuri complete 
de asistență incluse în aplicație. 

•  Sincronizarea programată și automată între dispozitiv 
și aplicație asigură stabilitatea sistemului.

Număr de zone acceptate 1

Acceptă cazan combi Da

Acceptă cazan OpenTherm Da

Acceptă cazan tradițional Da

Acceptă boiler apă caldă Nu

Programare și control 
pentru 7 zile

Da, de pe termostat și prin 
aplicația Honeywell Home

Instalare
T6: montat pe perete T6R: 
independent, wireless, cu stativ 
pentru masă

Afișaj Afișaj tactil, cu retroiluminare

Acces de la distanță

Wi-Fi încorporat, controlat 
de la distanță prin aplicația 
Honeywell Home și Apple 
HomeKit

Interfață cu utilizatorul Ecran tactil

Cod
T6 (cu fir): Y6H810WF1034 
T6R (wireless): Y6H910RW4055

IDEAL PENTRU LOCUINȚELE MICI 
ȘI MEDII ȘI PENTRU APARTAMENTE

APLICAȚIA HONEYWELL 
HOME OFERĂ CONTROL 

DE LA DISTANȚĂ 24/7

ECONOMISIȚI BANI LA FACTURILE 
DE ENERGIEHoneywell Home
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T3 cu fir
Versiune standard cu fir 
pentru cablare în locul 
termostatelor existente

T3R wireless
Versiune wireless care oferă 
o tranziție ușoară de la un 
receptor fără fir existent

Prima opțiune pentru mai multe aplicații.
Proiectat pentru o varietate de scenarii, inclusiv pentru locuințe sociale, construcții noi și proiecte imobiliare, 
termostatul din Seria T3 este prima opțiune pentru profesioniștii din domeniul instalațiilor termice. Seria T3 
este simplu de instalat, este compatibilă cu numeroase sisteme și cazane. Controlul intuitiv al programului de 
încălzire și al temperaturii, împreună cu o mulțime de alte caracteristici, fac ca Seria T3 să fie populară în rândul 
utilizatorilor. Seria T3 este proiectată pentru a vă ușura viața. Instalarea simplă economisește timp și efort, mai 
ales în cazul proiectelor imobiliare.

•  Varianta wireless este ușor de instalat și configurat; receptorul și termostatul sunt împerecheate din fabrică.

•  Varianta wireless beneficiază de un semnal RF puternic și de verificarea integrată a semnalului.   

•  Pentru versiunea cu fir, este suficientă instalarea unei plăci de perete și conectarea termostatului. 
Configurarea este rapidă. 

•  Ambele versiuni oferă o secvență de instalare intuitivă, astfel încât puteți selecta cu ușurință programele 
prestabilite și parametrii pentru diferite tipuri de cazane.

•  Toate termostatele pot fi blocate pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate. 

•  Posibilitatea de limitare a valorilor maxime și minime ale setpointurilor împiedică setarea temperaturilor 
extreme.

Receptor nou și îmbunătățit.
Receptorul de înaltă calitate a fost proiectat pentru a simplifica și mai mult procesul de instalare.

• Fișe complet etichetate și conector pentru legare la pământ.

• Interfață care permite instalarea ușoară a unei vane de zonă sau a unui cazan.

• Indicații clare cu LED.

• Simplu de cablat, cu mai mult spațiu de lucru.

Interfața intuitivă simplifică programarea 
și controlul duratelor de încălzire și al 
temperaturilor setate.

•  Indicațiile pentru temperatura măsurată și temperatura setată sunt 
perfect vizibile.

•  Cinci butoane soft touch facilitează utilizarea termostatului.

•  Seria T3 este perfectă pentru locuințele care necesită un nivel ridicat de 
automatizare. 

•  T3 asigură o creștere a eficienței energetice pentru o gamă largă de 
cazane și sisteme.

Pur și simplu elegant.
Plăcute la vedere, modelele T3 au un stil ultramodern, care le face ideale 
pentru orice loc din orice tip de locuință.  
Toate modelele dispun de:

•  un ecran digital mare, cu pictograme familiare și acces simplu prin butoane 
la meniurile de configurare;

•  programare pentru 7 zile sau pentru 5/2 zile, cu un program preconfigurat 
inclus ca standard;

•  opțiunea de a alege până la 4 perioade de timp pe zi, cu o caracteristică de 
„Copy day” (Copiere zi);

• o funcție de suprascriere care permite ușor modificări ocazionale.

Număr de zone acceptate 1

Acceptă cazan combi Da

Acceptă cazan OpenTherm Nu

Acceptă cazan tradițional Da

Acceptă boiler apă caldă Nu

Programare și control pentru 
7 zile

da, 7 zile sau 5+2 zile

Instalare
T3 (cu fir) – pe perete 
T3R (wireless) – pe perete 
sau pe masa, cu stativ

Afișaj

Ecran monocrom cu 
retroiluminare pentru 
vizualizarea pe timp de 
noapte

Acces de la distanță Nu

Interfață cu utilizatorul Ecran tactil

Cod
T3: T3H110A0081 
T3R: Y3H710RF0072

IDEAL PENTRU LOCUINȚELE MICI 
ȘI MEDII ȘI PENTRU APARTAMENTE

GESTIONAREA 
PROGRAMULUI DE ÎNCĂLZIRE

ECONOMISIȚI BANI LA FACTURILE 
DE ENERGIE

T3 și T3R 
Termostate programabile
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Round 
Termostat

ȘTIAȚI CĂ…

… termostatul Round poate asigura un control precis asupra temperaturii cazanului? Folosirea ultimei 
generații de cazane OpenTherm vă ajută să creșteți confortul casei și să economisiți bani (împreună 
cu puntea OpenTherm pentru termostatul Round - livrată separat). 

Control simplu și eficient al încălzirii 

Termostatul pentru o singură zonă (Round) are grijă de confortul dumneavoastră și vă ajută să economisiți bani 
la facturile de energie, oferindu-vă control asupra programului de încălzire, indiferent de locul unde vă aflați.

• Controlați și programați cu ușurință încălzirea locuinței.

• Programarea vă ajută să faceți economii de energie și costuri.

•  Control de la distanță pe dispozitivul dumneavoastră inteligent, prin intermediul aplicației noastre 
Total Connect.

Control și economii la energie 
Doriți să gestionați încălzirea când sunteți plecat de acasă? Nimic mai simplu. Doar conectați termostatul la 
un gateway Honeywell Home și puteți controla încălzirea locuinței cu ajutorul aplicației Total Connect Comfort 
– de oriunde v-ați afla. Astfel, locuința dumneavoastră este mereu confortabilă și economisiți bani la facturile de 
energie.

Fără obligații 
Configurarea este simplă – fără fire care să conecteze cazanul și termostatul, îl puteți monta pe perete oriunde 
în casă. Sistemul de comandă circular simplu și ecranul retroiluminat îl fac extrem de ușor de utilizat – rotiți discul 
în sensul acelor de ceasornic pentru a crește temperatura și în sens invers acelor de ceasornic pentru a o reduce. 
Designul său curat, wireless și modern se potrivește cu orice stil de decor al locuinței.

Număr de zone acceptate 1

Acceptă cazan combi Da

Acceptă cazan OpenTherm
Da (necesită punte OpenTherm 
– se livrează separat)

Acceptă cazan tradițional Da

Acceptă boiler apă caldă Nu

Programare și control 
pentru 7 zile

Da, numai prin intermediul 
aplicației

Instalare
Instalație wireless cu montare 
pe perete, gratuită (alimentare 
cu 2 baterii AA)

Afișaj
Ecran monocrom cu 
retroiluminare pentru 
vizualizarea pe timp de noapte

Acces de la distanță
Control de la distanță prin 
aplicația Total Connect 
Comfort

Interfață cu utilizatorul Ecran circular tactil

Cod

Y87RF2024 – fără conectare 
la internet 
Y87RFC2074 – cu gateway și 
conectare la internet

IDEAL PENTRU LOCUINȚELE MICI 
ȘI MEDII ȘI PENTRU APARTAMENTE

CONTROL DE LA DISTANȚĂ PRIN 
APLICAȚIA TOTAL CONNECT

GESTIONAREA 
PROGRAMULUI DE ÎNCĂLZIRE
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HR90 
Cap termostatic electronic pentru radiator 

Dispozitivul electronic HR90 este un cap termostatic pentru radiator, care oferă trei niveluri prestabilite de 
control al temperaturii în funcție de timp. Găsiți ceea ce vi se potrivește cu diferitele moduri de funcționare și 
cu funcțiile speciale pentru diferite zile. Există funcții Eco, Vacanță și Zi liberă, iar programele de timp au șase 
puncte de setare pentru un control optimizat al fiecărei camere. Cu HR90, puteți seta temperatura camerei 
exact după preferințele dumneavoastră, economisind în același timp energie.

*REȚINEȚI CĂ ACEST PRODUS NU ESTE COMPATIBIL CU DISPOZITIVUL DE CONTROL AL ZONĂRILOR MULTIPLE EVOHOME

• Programul de timp poate fi adaptat în mod individual la rutina dumneavoastră zilnică.

•  Control optim al temperaturii, cu mod simplu de introducere a opțiunilor și cu o varietate de puncte 
de setare. 

• Diferite moduri de operare și funcții Eco, Vacanță și Zi liberă. 

•  Economisiți energie cu funcția fereastră deschisă, care închide robinetul termostatic al radiatorului 
atunci când aerisiți camera.

• Funcția de protecție împotriva înghețului vă ajută să relaxați.

• Ecran retroiluminat ușor de folosit

• Instalare rapidă și simplă.

ȘTIAȚI CĂ…

… acest termostat de radiator funcționează imediat după montare, urmând programul setat din fabrică? 

Rețineți: Capul termostatic de radiator HR90 nu pornește/oprește în mod direct cazanul. Acesta oferă control local al temperaturii în 
timpul funcționării cazanului. Cazanul va fi pornit/oprit prin alte echipamente, cum ar fi un termostat, controlerul evohome etc. 

Număr de zone acceptate 1

Se potrivește cu cel mai 
comun model de radiator

Da, tip M30 x 1,5 (plus un set 
de adaptoare)

Funcții pentru 
economisirea energiei

Da (funcție pentru fereastră 
deschisă, mod ECO, optimizare 
Pornire/Oprire)

3 programe de timp 
standard prestabilite

Vacanță, petrecere și zi liberă

Instalare

Mecanism simplu de 
blocare care permite fixarea 
pe robinetul radiatorului 
(alimentare cu 2 baterii AA)

Afișaj
Ecran cu retroiluminare 
reglabilă, cu lizibilitate 
ridicată și cu afișare de text

Acces de la distanță
Nu, setarea se face direct 
pe controler.

Interfață cu utilizatorul Butoane și cadran de ajustare

Protecție împotriva 
manipulării

Da

Cod HR90EE

PENTRU LOCUINȚELE MICI

GESTIONAREA PROGRAMULUI DE 
ÎNCĂLZIRE

VĂ AJUTĂ SĂ ECONOMISIȚI 
ENERGIE ȘI BANI
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Locuința dumneavoastră sigură 

Doriți să acordați atenție tuturor lucrurilor importante pentru dumneavoastră. De la propria locuință la familie, 
siguranța este întotdeauna pe primul loc. Produsele Honeywell Home măresc nivelul de siguranță al locuinței 
dumneavoastră și vă ajută să rămâneți aproape de ceea ce contează cel mai mult – oricând și oriunde. 

Indiferent dacă doriți să vă protejați bunurile, să preveniți un dezastru sau să gestionați setările locuinței de la 
distanță, soluțiile de siguranță Honeywell Home vă oferă control complet asupra casei dumneavoastră, acum și 
în viitor.

Sunteți în siguranță și protejat.
Când sunteți acasă, soluțiile de siguranță Honeywell Home vă pot ajuta să vă protejați atât pe dumneavoastră, 
cât și familia. Iar atunci când sunteți plecat, veți primi alerte pe telefon, oriunde v-ați afla.

Protecție. În prezent și în viitor. 
Noi, cei de la Honeywell Home, știm că fiecare locuință este diferită. De aceea, o parte din soluțiile noastre de 
siguranță sunt complet modulare. Doar alegeți din gama noastră de accesorii pentru a crea sistemul potrivit și 
pentru a le adăuga pe măsură ce nevoile dumneavoastră se schimbă. 

Proiectate pentru locuința dumneavoastră. 
Ușor de instalat și de operat, soluțiile noastre de siguranță sunt concepute astfel încât să se potrivească stilului 
dumneavoastră de viață și nevoilor dumneavoastră – facilitând accesul membrilor familiei și al vecinilor. Puteți 
săvă relaxați și vă liniștiți, știind că oriunde v-ați afla, locuința dumneavoastră este sub control. 

Protecție inteligentă. 
Aplicațiile Honeywell Home vă ajută să gestionați siguranța, securitatea și confortul locuinței dumneavoastră 
– toate acestea prin atingerea unui buton. Soluțiile noastre de siguranță vă ajută să preveniți daunele, 
să detectați pericolele, să detectați scurgerile de apă periculoase (inundații) și acum vă puteți gestiona 
consumul de energie în fiecare zi

Fiți informat. 
Datorită aplicațiilor, știți exact tot ce se întâmplă acasă – chiar dacă vă aflați la câțiva kilometri depărtare 
sau în altă parte a lumii. De la o alertă care vă informează în legătură cu prezența unui intrus la o alarmă 
de fum, de la detectarea monoxidului de carbon la o fereastră deschisă – aplicațiile Honeywell Home acoperă 
toate problemele dumneavoastră de siguranță și securitate. 

Simplu de instalat. Ușor de extins.
Toate produsele de siguranță Honeywell Home sunt ușor de instalat și de folosit de întreaga familie. Având 
în vedere că majoritatea soluțiilor noastre sunt în totalitate wireless, puteți uita de cablurile suplimentare sau 
de modificările aduse decorațiunilor locuinței. Dat fiind faptul că se potrivesc perfect cu decorul locuinței, 
sistemele noastre sunt ușor de extins. Adăugați cât mai multe accesorii de care aveți nevoie și alegeți exact 
ceea ce doriți ca sistemul dumneavoastră să facă. 
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Bun venit acasă. 19LOcUINțA DUMNEAVOASTRĂ SIGURĂ



Detector de scurgeri de apă 
(inundație) și îngheț
Wi–Fi

ȘTIAȚI CĂ…

… puteți adăuga cabluri suplimentare pentru a acoperi zone mai mari de 
până la 150 m?

Depistați o picătură înainte să devină o problemă serioasă 
Scurgerile și țevile înghețate pot genera pagube importante pentru locuința dumneavoastră. Cu detectorul 
de scurgeri de apă și îngheț W1 Wi-Fi, veți fi anunțat rapid dacă există o problemă – pentru a putea acționa 
rapid și pentru a evita reparațiile costisitoare. Indiferent dacă vă relaxați acasă, lucrați în birou sau vă bucurați 
de o vacanță, detectorul vă va anunța ce se întâmplă în locuința dumneavoastră.

Cu detectoarele de scurgeri de apă și îngheț Wi-Fi, puteți primi o avertizare la timp. În acest fel, aveți 
posibilitatea de a evita reparațiile costisitoare și pierderea bunurilor prețioase. Acestea pot fi amplasate 
în apropierea locurilor care ar putea prezenta probleme, cum ar fi boilerul, cazanul, mașina de spălat și 
chiuvetele. Fiecare poate fi denumit și înregistrat individual în aplicația Honeywell Home și poate fi conectat 
ușor la rețeaua Wi-Fi de acasă. Dacă se detectează o scurgere sau dacă o țeavă începe să înghețe, aplicația 
Honeywell Home pe telefonul dumneavoastră vă va avertiza oriunde v-ați afla.

• Funcționează cu aplicația Honeywell Home

• Funcționare pe baterie – cu o durată de până la trei ani.

• Se conectează în mod direct la rețeaua Wi-Fi de acasă – nu este nevoie de o centrală suplimentară.

•  LED-urile de stare și cel mai bun semnal de alarmă de 100 dB ajută la notificarea unei detectări 
a scurgerilor.

• Măsurarea temperaturii, umidității și scurgerilor de apă.

• Întreaga lungime a senzorului de cablu detectează apă.

• Instalarea și configurarea pe care le puteți face singur durează doar câteva minute.

Aplicația Honeywell Home
Aplicația Honeywell Home vă ghidează pas cu pas pe parcursul configurării 
simple a detectorului de scurgeri de apă și îngheț, oferindu-vă instrucțiuni. De aici 
puteți vedea toate dispozitivele Honeywell Home pentru scurgeri de apă și îngheț 
și puteți chiar controla termostatul pentru a preveni un posibil îngheț.

Curățați și înlocuiți
După o alarmă, ștergeți pur și simplu detectorul și senzorul de cablu și puneți-le 
înapoi în funcțiune.

Înregistrarea temperaturii/umidității
Senzorii au capacitatea de a înregistra și nota umiditatea și temperatura 
zonei pe care o monitorizați. Toate informațiile pot fi vizualizate în aplicația 
Honeywell Home.

Notificați un prieten
Puteți configura detectorul de scurgeri de apă și îngheț pentru a anunța un 
prieten de încredere, un vecin sau chiar un contractor atunci când se trimite 
o alertă. Așadar, chiar și atunci când sunteți plecat, cineva în care aveți încredere 
poate lua măsuri.

Acceptă senzori 
suplimentari

Da, până la 150 m lungime

Instalare
Instalare wireless cu montare 
pe perete sau podea 
(alimentare cu 3 baterii AA)

Acces de la distanță
Conectivitate Wi-Fi: fără 
cabluri. Acces prin aplicația 
Honeywell Home

Cod W1KE

IDEAL PENTRU LOCUINȚE MEDII ȘI 
MARI ȘI PENTRU APARTAMENTE

ALERTĂ PE TELEFON ORICÂND 
ESTE DETECTATĂ O PROBLEMĂ

EVITAȚI REPARAȚIILE 
COSTISITOARE ȘI PIERDERILE 

MATERIALE

W1KE

W1AE

Honeywell Home
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C2 Cameră de supraveghere
Wi–Fi

ȘTIAȚI CĂ…
… Aplicația Honeywell Home utilizează tehnologia de limitare spațială (Geofencing) pentru a urmări locul 
unde vă aflați și pentru a activa modurile Acasă și Plecat. Prin urmare, pornește camera automat când 
plecați de acasă, apoi o oprește când veniți acasă.

Cea mai inteligentă cameră de supraveghere care vă poate avertiza 
atunci când copilul dvs. plânge
Camera de supraveghere C2 Wi-Fi recunoaște diferența dintre plânsul unui copil și o alarmă de fum compatibilă* și 
vă trimite notificări pentru ambele evenimente. Alegeți locul potrivit iar vizualizarea la un unghi larg de 145° vă arată 
ce se întâmplă, la calitate HD 1080p, detectând totodată și alte mișcări și sunete. Astfel încât să puteți vedea – și 
auzi– mai mult.

Detecție inteligentă a 
sunetului

Detectoare de fum, monoxid 
de carbon și plânsul copiilor

Zoom digital x6

Vizualizare cu unghi larg 145°

Rezoluție video 1080p

Vedere de noapte la 
distanță

10m

Funcționează cu Amazon Alexa și IFTTT

Zone de alarmă reglabile 4x

Poziții de montare Pe perete, pe masă și pe tavan

Limitare spațială 
(geogfencing)

Da

Cod HAWCIC2E

Caracteristici și beneficii
Detecție inteligentă a sunetului
Camera C2 recunoaște multe sunete și remarcă diferența dintre acestea. Astfel că vă poate 
alerta atunci când copilul plânge și vă poate trimite o notificare dacă sunt declanșate alarme* 
compatibile pentru fum sau monoxid de carbon.

Vedere pe timp de noapte avansată
După ce apune soarele, modul de vedere avansată de timp de noapte și claritatea incredibilă 
vă ajută să supravegheați lucrurile aflate la o distanță de până la 10 metri, pentru mai multă 
încredere, calitate și liniște sufletească.

Unghi larg
Datorită opțiunilor de montare flexibile, potrivite pentru locuința dumneavoastră, puteți alege 
locul potrivit, iar  transmisia live, la un unghi de vizualizare larg de 145°, vă va oferi posibilitatea 
să vedeți lucrurile în ansamblu, la o definiție înaltă, de 1080p HD, și extrem de clară.

Zone de alarmă reglabile
Configurați patru zone de alarmă speciale, pentru a crește sensibilitatea din jurul ferestrelor sau 
a ușilor, sau ignorați mișcarea de fundal, precum cea a ventilatoarelor de tavan, pentru a evita 
alarmele false. Prin urmare, puteți vedea mai multe lucruri care contează pentru dumneavoastră 
și mai puține care nu vă interesează.

Audio bidirecțional
Funcția audio bidirecțional comodă vă ajută să rămâneți în contact cu locuința și familia, 
indiferent unde vă aflați. De asemenea, dacă îl vedeți pe animalul dumneavoastră de companie 
jucăuș mâncându-vă corespondența, îi puteți spune imediat să înceteze.

Stocare pe cardul SD și în cloud
Spațiul de stocare gratuit în cloud vă permite să transmiteți live și să descărcați clipurile video 
din ultimele 24 de ore, iar cardul SD gratuit de 8 GB vă ajută ca soluție de backup, în cazul în 
care nu există o conexiune Wi-Fi. Astfel încât să puteți monitoriza în continuare în siguranță, 
având toate înregistrările protejate printr-o criptare avansată pe 256 de biți.

IDEAL PENTRU LOCUINȚELE MICI 
ȘI MEDII ȘI PENTRU APARTAMENTE

APLICAȚIA HONEYWELL 
HOME OFERĂ CONTROL 

DE LA DISTANȚĂ 24/7

ECONOMISIȚI BANI LA FACTURILE 
DE ENERGIE

Honeywell Home
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C1 Cameră de supraveghere
Wi–Fi

ȘTIAȚI CĂ…

… puteți comunica cu ușurință mesajul dumneavoastră oricui se află în fața camerei? Luați legătura 
cu cineva instantaneu, de oriunde v-ați afla, folosind funcția audio bidirecțional.

Fiți la curent cu ceea ce se întâmplă acasă
Cu camera de supraveghere pentru interior C1 Wi-Fi de la Honeywell Home, puteți urmări ce se întâmplă 
acasă – oricând și oriunde. Versatilă și ușor de instalat, aceasta trimite notificări rapide către dispozitivul 
dumneavoastră inteligent dacă detectează mișcări sau sunete neobișnuite. Puteți chiar să combinați 
mai multe camere prin aceeași aplicație Honeywell Home pentru a vă monitoriza întreaga locuință. 
Așadar, dacă se întâmplă ceva când nu sunteți acasă, puteți vedea și lua măsuri.

Funcții inteligente
Detecție inteligentă a sunetului
Recunoașteți sunetele specifice în funcție de care va trebui să luați măsuri, 
cum ar fi alarmele de fum sau de monoxid de carbon, printr-o alertă trimisă 
direct pe telefonul dumneavoastră inteligent.

Vedere cu unghi larg și rezoluție înaltă
Uitați de mișcările pe orizontală și verticală. Vederea cu unghi larg 135° vă 
permite să fiți la curent cu ceea ce se întâmplă acasă, la o rezoluție înaltă 
și precisă de 720p.

Zone de alarmă reglabile
Cele două zone speciale de alertă vă vor ajuta să opriți intrușii acolo unde sunt, 
monitorizând ferestrele sau ușile, ignorând în același timp mișcarea de fundal, 
cum ar fi ventilatoarele de tavan, astfel încât să nu fiți deranjat de alerte false.

Stocare pe SD și în cloud
Pentru securitate deplină, beneficiați gratuit de spațiu de stocare securizat 
în cloud pentru a transmite și descărca clipurile video din ultimele 24 de ore. 
Cardul SD de 8 GB criptat acționează ca o soluție de rezervă atunci când 
conexiunea Wi-Fi nu este disponibilă.

Vedere pe timp de noapte
Modul de vizionare pe timp de noapte continuă să monitorizeze locuința 
atunci când soarele apune, pentru încredere, calitate și liniște sufletească 
pe parcursul întregii zile.

Supraveghere timp 
de 24 de ore

Da, iar dacă nu există 
conexiune Wi-Fi, totul se 
înregistrează automat pe 
cardul SD

Notificări în legătură 
cu un eveniment

Da, alerte sonore și notificări 
pe un dispozitiv mobil

Instalare
Asamblare rapidă și utilizare 
simplă

Stocarea informațiilor
Card SD sau posibilitatea 
de stocare locală gratuită 
a înregistrărilor în cloud

Acces de la distanță
Control prin aplicația 
Honeywell Home

Cod HAWCIC1E

IDEAL PENTRU TOATE TIPURILE 
DE LOCUINȚE ȘI PENTRU 

APARTAMENTE

NOTIFICĂRI RAPIDE ÎN 
CAZ DE PERICOL

MONITORIZAȚI-VĂ SINGUR 
ÎNTREAGA LOCUINȚĂ

Honeywell Home
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Seria X
Detectoare de CO și fum

Dublați-vă măsurile de siguranță. 
Detectoarele de fum Honeywell Home sunt concepute pentru siguranța dumneavoastră în caz de incendiu. 
Aveți nevoie de un avertisment ca să aveți suficient timp pentru a vă salva, dat fiind faptul că fumul și gazele 
letale tind să se răspândească mai departe și mai repede decât căldura. Majoritatea incendiilor fatale se 
petrec atunci când familiile dorm, deoarece ocupanții nu sunt conștienți de pericol. Cu Honeywell Home, 
puteți fi liniștit – detectoarele noastre vă mențin în siguranță zi și noapte. Cea mai eficientă modalitate de a 
avertiza rapid oamenii că pericolul este prezent este de a avea două detectoare separate la domiciliu.

Detectoarele de fum și CO pot fi interconectate, ceea ce permite declanșarea tuturor alarmelor atunci când 
pericolul este detectat. Utilizarea a două detectoare în loc de unul oferă cea mai bună protecție pentru casa și 
familia dumneavoastră. Cu un număr tot mai mare de detectoare de fum și de monoxid de carbon (CO) care 
apar pe piață, este esențial să alegeți tipul corect de protecție. Evacuarea rapidă a proprietăților atunci când 
pericolul este detectat este esențială pentru siguranța familiei dumneavoastră. Soluția corectă în locul potrivit 
poate reduce dramatic numărul de vieți pierdute din cauza incendiilor și intoxicării cu CO.

Instalare Instalare rapidă, nu necesită fire

Opțiuni de montare
Independent sau pe perete cu 
șuruburi sau pe tavan cu șuruburi

Conexiune wireless

Toate alarmele Honeywell Home 
Seria X pot fi interconectate 
wireless utilizând modulul 
de conectare XW100

Alarm Scan

Descărcare wireless a istoricului 
de alarme din detector pe 
smartphone și generare de 
rapoarte

Protecție împotriva 
accesului neautorizat

Baterie capsulată, blocare 
automată pe placa de 
montare – îndepărtați doar 
folosind un instrument

Durată de funcționare 
și garanție

10 ani (XC100, XC100D, XH100, 
XS100) sau 7 ani (XC70)

Cod

XC70: XC70-RO-A 
XC100: XC100-RO-A 
XC100D: XC100D-RO-A 
XH100: XH100-RO 
XS100: XS100-RO 
XS100T: XS100T-RO

IDEAL PENTRU CASE, 
APARTAMENTE, SPAȚII 

DE CAZARE ȘI BĂRCI

2 DETECTOARE SEPARATE OFERĂ 
CEA MAI EFICIENTĂ PROTECȚIE

DETECTARE DE 2 ORI MAI RAPIDĂ 
PRIN SENZORI MULTIPLI

Beneficiile utilizării a două detectoare specifice
• Îmbunătățește eficiența și timpul de răspuns.

• Îmbunătățește ratele de detectare și reduce alarmele false.

• Reduce numărul cazurilor de rănire și al deceselor.

•  Dublează șansele de detectare la timp prin senzorii 
termici și optici.

•  Detectează rapid chiar și cele mai scăzute niveluri 
de CO și fum.

Ce este monoxidul de carbon (CO)?
Monoxidul de carbon (CO) este un gaz invizibil, inodor, foarte 
toxic pentru oameni și animale. Este adesea denumit „Ucigașul 
tăcut”, deoarece nu poate fi detectat de niciun simț uman. 
CO este produs prin arderea incompletă a combustibililor cum 
ar fi lemnul, cărbunele, lignitul, combustibilul lichid, parafina, 
benzina, gazele naturale sau propanul și butanul.

Un detector CO (XC70, XC100 sau XC100D) este cea mai 
eficientă metodă de identificare a monoxidului de carbon înainte 
de apariția primelor simptome de otrăvire. De asemenea, gazul 
poate migra dinspre o proprietate învecinată, astfel încât cea 
mai bună măsură de siguranță este instalarea unui detector de 
monoxid de carbon, chiar dacă nu există surse potențiale de CO 
în casa dumneavoastră.
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ȘTIAȚI CĂ…

… trebuie să țineți detectoarele departe de uși și ferestre? Dacă nu le instalați în locul potrivit, 
funcționarea acestora poate fi necorespunzătoare.

Centrale sau cazane pe 
gaz, lemn, cărbune, peleți, 
combustibil lichid

Aragaz

Radiatoare pe gaz sau 
combustibil lichid portabile

Instanturi pentru apă caldă 
menajeră pe gaz sau GPL

Dispozitive din garaj, 
alimentate cu combustibil

Șemineu, sobă

Dispozitive ce prezintă un potențial pericol

COCO
CO

CO

CO CO

CO

CO

CO
CO

COCO

CO

CO

CO

CO

CO

CO
CO

CO
CO

CO

CO

CO

CO
CO

CO

CO

COCO

CO

Birou

Baie

Bucătărie

Dormitor

Dormitor

Cameră de zi

Detector de 
monoxid de 

carbon

Detector 
de fum

Pe fiecare etaj al locuinței 
dumneavoastră.

• •

În fiecare dormitor și pe fiecare hol 
aflat în apropierea zonelor de dormit.

• •

Lângă dispozitivele de combustie 
(1–3 m, distanță orizontală).

• •

Pe pereți sau pe tavan, niciodată lângă 
ferestre, uși sau tubulaturi de aer.

•

Pe tavan (la 30 cm de perete), pe 
perete (la 15 cm de tavan).

•

La cel puțin 3 metri distanță de un 
aparat de gătit, pentru a evita alarmele 
false sau utilizați alarma de căldură 
XH100 pentru a reduce alarmele false.

•

Aproape de tavan, deasupra ferestrelor 
și ușilor.

•

Nu permiteți ca sănătatea dumneavoastră să fie afectată
Deseori fumul face atât de repede oamenii incapabili să se salveze încât aceștia sunt depășiți de situație 
și nu pot ajunge la o ieșire altfel accesibilă. Pe măsură ce un incendiu se răspândește într-o clădire, acesta 
va consuma adesea cea mai mare parte a oxigenului disponibil, încetinind procesul de ardere. Din această 
„ardere incompletă” rezultă gazele toxice. Inhalarea fumului pentru o perioadă scurtă de timp poate avea efecte 
periculoase și imediate. Fumul este iritant pentru ochi, nas și gât, iar mirosul său poate da senzația de greață.

Detectoarele de fum salvează vieți
Dacă se produce un incendiu în locuința dumneavoastră, fumul se răspândește rapid și aveți nevoie de 
detectoare de fum pentru a vă oferi timp să ieșiți. Dacă aveți un dectector de fum funcțional, șansele de a 
muri într-un incendiu raportat scad la jumătate. Detectoarele de fum sunt dispozitive autonome care includ 
un sistem de detectare a incendiilor și de avertizare – de aceea ele joacă un rol vital în reducerea numărului 
de decese și răniri cauzate de incendii.

Aveți nevoie de detectoare de fum care detectează incendiile mistuitoare și pe cele mocnite pentru fiecare 
dormitor, cu cel puțin un detector instalat pe fiecare etaj, inclusiv în pod și la subsol. Atunci când instalați 
detectorul de fum, asigurați-vă că este la minimum 3 metri distanță de un aparat care ar putea declanșa 
o alarmă falsă. De asemenea, trebuie ținut departe de ferestrele și de ușile care ar putea să îl determine 
să funcționeze în mod necorespunzător.

Cele mai bune practici în legătură cu detectorul de monoxid de carbon și fum
Este dovedit științific faptul că poziționarea unui detector de fum sau CO în locul potrivit este esențială pentru 
creșterea ratelor de detectare și pentru reducerea alarmelor false. Fumul este mai cald decât aerul, deci este 
forțat să se ridice spre tavan – prin urmare, fixarea detectorului pe tavan accelerează detectarea. Cu toate 
acestea, monoxidul de carbon se amestecă cu aerul, deci alarmele sunt mai bine poziționate dacă sunt fixate 
pe perete.

Aplicații
Seria X oferă o siguranță sporită și o ușurință excepțională de utilizare în spațiile din locuință, apartamente, 
spațiile de cazare, ambarcațiuni și rulote (statice/mobile) sau în mediile unde sunt folosite generatoare.

Aplicația Alarm Scan X-Series
Cu aplicația Alarm Scan X-Series puteți transfera instant și wireless evenimentele de alarmă și defecțiune 
înregistrate, precum și starea generală a dispozitivului, de la toate detectoarele X-Series active către 
dispozitivele inteligente cu iOS sau Android.
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Sonerii
Seria 3/5/9

Inovație chiar la ușa dumneavoastră

Fără griji cu ajutorul unui kit de sonerie de la Honeywell Home.
Soneriile de la Honeywell Home reprezintă următoarea generație de tehnologie pentru zonele rezidențiale. 
Noile noastre sonerii sunt ușor de instalat și au dimensiuni compacte, iar designul lor uimitor se potrivește 
perfect cu orice decor.

Nu ratați niciodată un vizitator sau o livrare.
• Soneriile portabile pot fi luate cu dumneavoastră oriunde în casă și în grădină.

•  Aria de acoperire wireless de până la 200 m înseamnă că soneria dumneavoastră va funcționa 
întotdeauna, oriunde o plasați.

• Conectați două sonerii pentru a crește aria de acoperire wireless de la 200 m până la 400 m.

Alert, conștient și activ.
Luați soneria cu dumneavoastră. 
Convenabile, simple și ușor de instalat, kiturile de sonerie conectate în avans de la Honeywell Home vă oferă 
soluția de confort perfectă pentru locuința dumneavoastră. Indiferent dacă vă avertizează despre sosirea 
vizitatorilor chiar înainte ca aceștia să ajungă la ușa din față sau vă avertizează că cineva încearcă să intre 
sau să părăsească casa dumneavoastră, kiturile noastre vă vor ține familia conștientă și alertă. Susținute 
de tehnologia Honeywell Home ActivLink ™ pentru o siguranță și o gamă îmbunătățită, kiturile noastre sunt 
proiectate având în vedere un singur scop: să vă asigurați că nu mai ratați vreodată un vizitator.

Fără deranj
•  Modul de somn întrerupe sunetul timp de 3, 6, 9 sau 12 ore, astfel încât să vă puteți relaxa fără 

să fiți deranjat.

• Utilizați modul silențios pentru a opri soneria până când reporniți sunetul.

• Reglați cu ușurință volumul pentru a se potrivi familiei sau stării dumneavoastră de spirit.

Butoane și accesorii
Butoanele de ușă de la Honeywell Home sunt o soluție inteligentă 
pentru locuință, îmbinând funcționalități excelente cu cea mai bună 
clasă de design. Toate vin însoțite de un LED de încredere și de funcția 
inovatoare „Ciocănit secret”. Aceasta este o funcție de securitate care 
redă o melodie alternativă atunci când butonul este apăsat rapid de trei 
ori consecutiv, permițând locatarilor să știe că la ușă se află familia sau 
prietenii. Toate butoanele de ușă și accesoriile au tehnologia Honeywell 
Home ActivLink, care oferă o gamă mai largă de caracteristici, o durată 
de viață îmbunătățită a bateriei și o conexiune adecvată, imună 
la interferența semnalului.

Dimensiune compactă, sunet bogat
•  Sunet clar, care face ca alarma să poată fi auzită în întreaga casă 

și în grădină.

• Volumul maxim de 90 Db oferă o arie sonoră de până la 100 m.

• Alegeți din până la 8 melodii.

• Personalizați propriile melodii*

 *Numai pe modelul cu numărul DC917NG.

Gama
Soneriile vin în trei game, seriile 3, 5 și 9. De asemenea, acestea vă 
permit o instalare opțională fără șurub. În plus, soneriile vin cu opțiunea 
de a transforma un sistem de sonerie cu fir deja existent într-unul 
wireless, prin achiziționarea unui convertor; ideal pentru modernizarea 
clădirilor sau apartamentelor mai vechi. 

IDEAL PENTRU LOCUINȚELE 
MEDII ȘI MARI

PORTABIL. CU O ARIE DE 
ACOPERIRE DE PÂNĂ LA 200 M

ALARMĂ PUTERNICĂ 
CU SUNETE CLARE

Model/culoare Portabilitate Wireless/cu fir Sunet Alerte vizuale Alimentare Conținut
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DC915E Alb • • 200 • 100 90 8 • • • • 5 • 1 1

DC915EG Gri • • 200 • 100 90 8 • • • • 5 • 1 1

DC915ECV Alb • • • 200 • 100 90 8 • • • • 5 • 1 1 1

DC515E Alb • • 150 80 84 6 • • • • 2 1 1

DC515EG Gri • • 150 80 84 6 • • • • 2 1 1

DC515EP2 Alb • • 150 80 84 6 • • • • • 1 1

DC313E Alb • • 150 80 84 6 • • 2 1 1

DC313EP2 Alb • • 150 80 84 6 • • 1 1

DC311E Alb • • 150 60 84 6 2 1 1

DC311EP2 Alb • • 150 60 84 4 1 1
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Despre Resideo
Resideo construiește o lume mai inteligentă, mai sigură și mai durabilă. 

Resideo este un furnizor global de top în domeniul 
soluțiilor pentru confort și siguranță în clădiri 
rezidențiale și distribuitor de echipamente de 
securitate și de joasă tensiune. Construit pe o tradiție 
de 130 de ani, Resideo este prezent în peste 150 
de milioane de locuințe, cu 15 milioane de sisteme 
instalate anual. Vom continua să deservim peste 

100.000 de contractori prin divizia ADI Global 
Distribution, care exportă în circa 100 de țări, din 
peste 200 de depozite situate pe tot globul. Resideo 
are o cifră anuală de afaceri de 4,8 miliarde USD și 
circa 14.500 de angajați la nivel mondial. 
Pentru mai multe informații despre Resideo, va rugăm 
vizitați www.resideo.com.

Afl ați mai multe:
homecomfort.resideo.com

Ademco Supply SRL
Bd. Dimitrie Pompeiu 4-6

Cladirea GlobalWorth Campus A

Sector 2, Bucuresti, Romania

consumersupportro@honeywellhome.com

homecomfort.resideo.com
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