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Ваш дім – ваші правила

Камера
спостереження

Інтелектуальний і безпечний – ваш Connected Home
Ми знаємо, що життя може бути неспокійним, та
непередбачуваним. Саме тому в розробці своїх
продуктів ми враховували життя реальних людей.
Асортимент продуктів для розумного дому зростає
щодня. Ось чому ми в Honeywell Home разом з
нашими партнерами шукаємо інноваційні ідеї й
підходи та прагнемо, щоб наші рішення відповідали
вашим потребам, зараз і у майбутньому.

Ваш дім завжди буде вашою зоною комфорту –
і ваш розумний будинок Honeywell Home буде
зростати та змінюватися разом із вами, щодня та
щороку. Додатки та послуги, які легко інтегруються
з нашими продуктами, і далі робитимуть ваш дім
Honeywell Home комфортнішим, безпечнішим
і зручнішим.

Повний контроль

Розумніше – значить простіше

Наші продукти використовують
бездротову технологію
та допомагають зробити
вашу оселю безпечнішою,
розумнішою та зручнішою,
ніж будь-коли. Ви зможете
легко керувати нею, де б не
подорожували.

Чим би ви не займалися, як
несподівано не змінювалися
б ваші плани, інтелектуальне
обладнання від Honeywell Home
допоможе вам подбати про свій
дім. Це інтелектуальна та зручна
технологія.

Технології Honeywell Home
використовуються в усьому
світі вже понад 100 років.

Однозонний
термостат

Інтелектуальний термостат

Детектор
диму
Бездротовий
перемикач
Детектор
чадного газу

Інтелектуальні термостати знають, скільки
потрібно часу, щоб встановити в домі необхідну
температуру, позбавляючи вас від розрахунків
і зменшуючи ваші витрати на опалення.
Інтелектуальне керування комфортом допомагає
підтримувати бажану температуру, коли
вам це потрібно. Тож ваш будинок буде затишним
у будь-яку погоду.

Інтелектуальне зонування для будь-якої системи опалення
Ви завжди можете керувати системою опалення
будинку, де б не знаходилися. Зручні елементи
керування допомагають встановити температуру
в кожній кімнаті з будь-якої точки будинку.
Компанія Хоневелл пропонує різноманітні
термостати, які підійдуть для будь-якої домівки.

Контролери
радіаторних клапанів

Технології, яким можна
довіряти

Як термостати змінять ваше життя на краще
Люди використовували наш досвід понад 100
років, протягом яких ми зробили повітряні
подорожі безпечнішими та допомогли доставити
людину на Місяць. Тепер ви можете насолодитися
інноваційними термостатами, які адаптуються до
вашого розкладу, допомагають заощаджувати
енергоносії та роблять ваш дім розумнішим.
Термостати Honeywell Home розробляли наші
кращі інженери. Ви можете контролювати комфорт
у своєму домі звідки завгодно.

Центральний
блок Evohome

Тож забудьте про турботи та знайдіть найкраще
рішення для свого будинку, якою б не була
система його опалення: тепла підлога, радіаторне
опалення, електричне опалення або управління
водонагрівачем системи ГВП.

Дверний
дзвінок

Бездротовий
термостат побутової
гарячої води
Детектор протікання та
загрози від заморажування
Контролер теплої
підлоги
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Керуйте системою опалення, коли захочете, де б ви не знаходилися.

Оптимальний домашній комфорт

Щоб увімкнути опалення, раніше потрібно було
повернутися назад до дому. Завдяки мобільним
додаткам тепер це в минулому. Спізнюєтесь?

Які кімнати опалювати? Яку температуру підтримувати
та коли саме? Рішення для домашнього комфорту від
Honeywell Home потурбуються про це. Інтелектуальні
термостати дають змогу після довгого робочого
дня віддалено встановити комфортну температуру
на момент вашого прибуття додому.

Повертаєтесь додому раніше запланованого?
З термостатами Honeywell Home ви зможете
увімкнути або вимкнути опалення й відрегулювати
температуру з мобільного додатка.

Розумне заощадження завдяки інтелектуальному зонуванню
Це не просто вмикання або вимикання системи
опалення, а й ще налаштування температури
в різні періоди доби для кожної зони на цілий
тиждень. Створюйте графік опалення відповідно
свого розпорядку дня.
Немає сенсу опалювати частини будинку, якою ви
наразі не користуєтеся. Інтелектуальні термостати
дають змогу поділити вашу оселю на зони. Точно
знаючи, скільки часу потрібно для прогрівання

оселі, система активуватиметься саме в той час,
щоб опалення та гаряча вода були ідеальної для
вас температури.
Крім того, термостати Honeywell Home можна
запрограмувати на ніч, указавши розклад сну,
і насолоджуватися ідеальною температурою.
Допомагаючи пристрою дізнатися оптимальний
час вимкнення опалення, ви заощаджуєте гроші
навіть уві сні.

Температура ввечері

Температура вранці

Стандартний графік
Вимкнення

Вимкнення

Відкладіть запуск
віддалено

Температура вночі

Увімкнення

Енергоефективна
температура
Пробудження
6:00

Поверніться
додому пізніше

Вихід на роботу
7:00

8:00

Прибуття додому
18:00

19:00

20:00

Переключення на нічну температуру
22:00

23:00
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Ваш інтелектуальний дім
Наш світ сповнений небачених раніше проблем.
Одна з таких проблем – дотримуватися розкладу.
Ваш дім – єдине місце, де ви в комфорті, безпеці
та маєте повний контроль.
Понад 150 мільйонів домовласників у всьому
світі використовують продукти та інструменти для
розумного дому від Honeywell Home. Ми розуміємо,
наскільки важливо заощаджувати кошти й
енергоносії та залишатись на зв’язку з домом. Де
б ви не були – на роботі, у відпустці чи в дорозі – з
інтелектуальними продуктами Honeywell Home
ви завжди контролюєте свій дім. У будь-який час.
Будь-де.

Ваш інтелектуальний дім
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Ваш інтелектуальний дім

Система evohome
Wi–Fi
НАЙКРАЩЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ
СЕРЕДНІХ БУДИНКІВ, ВЕЛИКИХ
БУДИНКІВ І КВАРТИР

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ
В ОКРЕМИХ КІМНАТАХ

ЗАОЩАДЖУЄ ДО 40% *
ВИТРАТ НА ЕНЕРГОНОСІЇ

Система evohome надає безліч переваг. Це рішення спрощує керування опаленням дому та допомагає
заощаджувати на енергоносіях. Ви можете легко змінювати температуру в будь-якій кімнаті або зоні
дому, не встаючи з крісла. Забудьте про часи, коли вам потрібно було повернутися додому, щоб увімкнути
опалення. Система evohome дає змогу зробити це зі смартфона.

•
•
•
•
•

Проста в установці та експлуатації система опалення будинку.
Керування температурою в приміщеннях або зонах за допомогою інтелектуального зонування.
Керування системою віддалено зі свого інтелектуального пристрою, де б ви не знаходилися.
Інтелектуальне зонування заощаджує кошти.
Настроюваний графік роботи системи опалення для кращої енергоефективності.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ…
… що інтелектуальне зонування дає змогу опалювати лише певні зони будинку, коли вони вам
потрібні, і заощаджувати 40%* витрат на енергоносії?

* Підрозділ досліджень енергозбереження, Університет Стратклайда 2013 і TACMA 2013. Розрахунок економії для двоповерхового
будинку у Великобританії (3 спальні, родина з 4 осіб) за типовий тиждень порівняно із системою інтелектуального зонування
evohome, що має рекомендовані налаштування та складається з простого таймера, одного кімнатного термостата (не
програмованого) і клапанів радіатора без терморегуляції. Фактичне енергозбереження в окремих випадках залежить від наявних
елементів контролю, середовища та стилю життя.
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Підтримувана кількість зон

1–12

Підтримка комбінованих
котлів

Так

Підтримка котлів
OpenTherm

Так (потрібен
перетворювач OpenTherm
протоколу)

Підтримка звичайних котлів

Так

Підтримка накопичувача
гарячої води

Так

Графік на 7 днів і контроль

Так, за допомогою додатка
та контролера evohome

Встановлення

Настільна підставка або
додаткове кріплення на
стіні

Підтримка теплої підлоги
(водяної)

Так

Дисплей

Повноколірний сенсорний
дисплей із підсвічуванням

Віддалений доступ

Вбудований Wi-Fi,
віддалене керування за
допомогою додатка Total
Connect Comfort

Інтерфейс користувача

Сенсорний екран

№ для замовлення

ATP921R3100

Керування накопичувачем гарячої води
Система evohome підходить для всіх типів
будинків. Завдяки модульності систему
можна розширити зі зростанням ваших
потреб, забезпечуючи більше контролю,
комфорту й енергозаощадження. У будинках
із накопичувачем гарячої води інтелектуальний
контролер evohome забезпечить достатній об’єм

води необхідної температури, коли ви вдома, і
заощадить кошти, коли вас немає.
Температура гарячої води в накопичувачі
відображається на екрані контролера evohome. Її
легко налаштувати як звичайну зону: регулювати
дистанційно, створювати графіки та власні
режими.
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Ваш інтелектуальний дім
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T6 і T6R

Підтримувана кількість зон

1

Підтримка комбінованих
котлів

Так

Інтелектуальні термостати

Підтримка котлів
OpenTherm

Так

Підтримка звичайних
котлів

Так

Підтримка накопичувача
гарячої води

Ні

Графік на 7 днів і контроль

Так, за допомогою додатка
Honeywell Home

Встановлення

T6: встановлення на стіні
T6R: довільне бездротове
встановлення на столі

Підтримка теплої підлоги
(водяної)

Ні

Дисплей

Сенсорний дисплей із
підсвічуванням

Віддалений доступ

Вбудований Wi-Fi,
дистанційне керування за
допомогою додатка Honeywell
Home або Apple HomeKit

Інтерфейс користувача

Сенсорний екран

№ для замовлення

T6: Y6H810WF1034
T6R: Y6H910RW4055

НАЙКРАЩЕ ПІДХОДИТЬ
ДЛЯ НЕВЕЛИКИХ БУДИНКІВ,
СЕРЕДНІХ БУДИНКІВ І КВАРТИР

ДОДАТОК HONEYWELL HOME
APP ПРОПОНУЄ ЦІЛОДОБОВЕ
ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ
НА ЕНЕРГОНОСІЇ

Honeywell Home

Правильна температура 365 днів на рік
Інтелектуальний термостат Honeywell Home знає, скільки потрібно часу,
щоб встановити в домі точну температуру, і без здогадок зменшує ваші
витрати на енергоспоживання. Інтелектуальне керування комфортом
допомагає підтримувати бажану температуру, коли вам це потрібно.

•	
Проста експлуатація. Сенсорний екран спрощує планування,

регулювання й коригування температури.
•	
Керування за допомогою смартфона або планшета дає вам повний
доступ до системи опалення, де б ви не знаходилися.
•	
Програмування з урахуванням місця розташування (визначення
геолокації) забезпечує автоматичний рівень контролю, регулюючи
опалення вашої домівки залежно від того, де ви перебуваєте.
•	
Використання графіків за замовчуванням або їх зміна, дають вам
змогу вибирати налаштування відповідно до ваших потреб.
•	
Функція оптимізації, зокрема керування котлом з оптимальним запуском
і зупиненням, забезпечує ефективнішу роботу термостата й котла.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ…
… що функція визначення геолокації працює шляхом підключення термостата до смартфона? Таким
чином, ваш інтелектуальний термостат буде знати ваше місцезнаходження та виявляти, коли ви
повертаєтеся додому або виходите з дому. Відповідно до ситуації він коригуватиме налаштування
заощаджуючи енергоносії та кошти.

Додаток Honeywell Home – цілодобове
дистанційне керування у вас під рукою.
Додаток Honeywell Home надає клієнтам повний контроль над
опаленням дому одним натисканням кнопки, у будь-який час і в будьякому місці. Забудьте про складне налаштування інсталятора. Додаток
Honeywell Home робить установку легкою – потрібен лише смартфон
або планшет для початкового налаштування. Зручні функції перевірки
на екрані та простого налаштування дають змогу переконатися, що
пристрій правильно встановлений і готовий до безпроблемної роботи.

Довершений функціонал. Повний контроль

T6 – Y6H810WF1034

• Зручний інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.
• Просте налаштування точок і графіків.
•	
Чіткі та привабливі дисплеї для відображення температури дають
•
•
•

змогу завжди тримати систему під контролем.
Зручне керування температурою за місцезнаходженням
(визначення геозон) і налаштування синхронізації.
Реєстрація користувачів і конфігурація з посиланнями
на підтримку в додатку.
Запланована й автоматизована синхронізація пристрою
та додатка забезпечує стабільність системи.

T6R – Y6H910RW4055
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Ваш інтелектуальний дім

T3 і T3R
Програмований термостат

НАЙКРАЩЕ ПІДХОДИТЬ
ДЛЯ НЕВЕЛИКИХ БУДИНКІВ,
СЕРЕДНІХ БУДИНКІВ І КВАРТИР

КЕРУВАННЯ ГРАФІКОМ РОБОТИ
СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ
НА ЕНЕРГОНОСІЇ

Оптимальне рішення для різних варіантів застосування
Фахівці надають перевагу термостату серії T3, що підходить для різноманітних варіантів використання,
зокрема індивідуального або масового встановлення в новобудовах і соціальному житлі. Термостат
серії T3 просто встановлюється та повністю сумісний із багатьма котлами й системами. Інтуїтивно
зрозуміле керування графіком роботи системи опалення, температурою та багатьма іншими функціями
робить термостат серії T3 улюбленцем споживачів. Серія T3 розроблена, щоб зробити ваше життя
простіше. Проста установка дозволяє заощадити час і зусилля, особливо при масовій інсталяції.
• Б
 ездротову версію просто розмістити завдяки зручному встановленню приймача (попередньо
пов`язаний із термостатом). Користувачам також легко її налаштувати.
• Б
 ездротова версія забезпечує надійний бездротовий РЧ-сигнал і оснащена вбудованою
перевіркою сигналу.
• Д
 ля дротової версії потрібно лише встановити настінну панель і підключити термостат.
Налаштування для клієнта відбувається за лічені хвилини.
• О
 бидві версії забезпечують інтуїтивно зрозумілу послідовність встановлення, завдяки чому ви
можете легко вибрати попередньо запрограмовані графіки та параметри тривалості циклу роботи
для різних типів котлів.
• Усі термостати можна заблокувати, щоб запобігти зайвим діям користувача.
• Н
 алаштування максимальних та мінімальних значень температур запобігають установленню
екстремальних температур.

Новий поліпшений приймач

• Просте підключення зі зручним доступом.

1

Підтримка комбінованих
котлів

Так

Підтримка котлів
OpenTherm

Так

Підтримка звичайних котлів

Так

Підтримка накопичувача
гарячої води

Ні

Графік на 7 днів і контроль

Так

Встановлення

Настінний, настільний

Підтримка теплої підлоги
(водяної)

Ні

Дисплей

Монохромний дисплей із
підсвічуванням

Віддалений доступ

Ні

Інтерфейс користувач

Кнопки

№ для замовлення

T3: T3H110A0081
T3R: Y3H710RF0072

Серія T3 полегшить життя вашим клієнтам. Інтуїтивно зрозумілий
інтерфейс користувача спрощує програмування та керування часом
роботи системи й заданими значеннями.
• Чітка візуалізація фактичної та заданої температури.
• П’ять кнопок із м’яким покриттям дають змогу легко керувати
термостатом.
• T3 ідеально підходить для будинків, які потребують високого рівня
автоматичного керування.
• Це підвищує енергоефективність широкого діапазону котлів і систем.

T3 Wired
Стандартна дротова версія,
яку можна використовувати
для заміни наявного
термостата

Стильний дизайн
Моделі T3 приємні на вигляд і мають ультрасучасний стиль, завдяки чому
ідеально вписуються в інтер’єр будь-якого житлового приміщення.
Усі моделі мають:
•

 еликий цифровий дисплей із розбірливими піктограмами й зручними
в
кнопками для доступу до меню налаштування;

•

 опередньо налаштований стандартний графік: на 7 днів
п
або на 5 робочих днів і 2 вихідні;

•

 ожливість запрограмувати до 4 часових проміжків на день
м
із функцією «Копіювати день»;

•

 ункцію коригування, що дає клієнтам змогу швидко й легко вносити
ф
окремі зміни.

• Зручне підключення до котла, помпи чи клапана.
• Чіткі світлодіодні індикатори.

Підтримувана кількість зон

Ідеальний термостат для ваших клієнтів

Приймач спецільно розроблений для того, щоб зробити процес інсталяції ще простіше та швидше.
• Повністю позначені клеми й заземлення.
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T3R Wireless
Бездротова версія, яку можна
встановити навіть після
завершення оздоблювальних
робіт в оселі в будь-який
момент

14

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ. БЕЗПЕЧНИЙ. ВАШ.
Вітаємо вас удома.

Однозонний
термостат

Ваш інтелектуальний дім

НАЙКРАЩЕ ПІДХОДИТЬ
ДЛЯ НЕВЕЛИКИХ БУДИНКІВ,
СЕРЕДНІХ БУДИНКІВ І КВАРТИР

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ЗА
ДОПОМОГОЮ TOTAL CONNECT
APP

КЕРУВАННЯ ГРАФІКОМ РОБОТИ
СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ
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Підтримувана кількість зон

1

Підтримка комбінованих
котлів

Так

Підтримка котлів
OpenTherm

Так (потрібен перетворювач
OpenTherm протоколу)

Підтримка звичайних
котлів

Так

Підтримка накопичувача
гарячої води

Ні

Графік на 7 днів і контроль

Так, тільки за допомогою
додатка

Встановлення

Бездротове встановлення
на стіні (живлення від
2 батарейок АА)

Підтримка теплої підлоги
(водяної)

За вимогою. Тільки в
комбінації з контролером
evohome.

Дисплей

Монохромний дисплей із
підсвічуванням вночі

Віддалений доступ

Віддалене керування через
шлюз і додаток Total Connect
Comfort

Інтерфейс користувача

РК-дісплей

№ для замовлення

Y87RFC2074

Просте та ефективне керування опаленням
Однозонний термостат дбає про ваш комфорт і допомагає заощадити кошти на енергоносіях, надаючи
контроль над графіком роботи системи опалення, де б ви не знаходилися.

• Легко плануйте графік роботи системи опалення дому та керуйте ним.
• Планування дає змогу заощадити енергоносії та знизити витрати.
• Дистанційне керування з інтелектуального пристрою в додатку Total Connect.
Контроль і економія енергії
Хочете керувати системою опалення, навіть якщо ви не вдома? Це надзвичайно просто. Підключіть
свій термостат до віддаленого інтернет-шлюзу Honeywell Home і контролюйте опалення в домі звідки
завгодно завдяки додатку Total Connect Comfort. Ваш будинок буде завжди комфортним, і ви зменшите
витрати на енергоносії.

Без додаткових умов
Налаштування дуже просте – оскільки термостат підключається до котла по бездротовому зв’язку,
його можна просто встановити на стіну будь-де у вашому домі. Завдяки зручній головці регулятора та
дисплею з підсвічуванням термостат дуже простий у використанні – просто поверніть регулятор за
годинниковою стрілкою, щоб посилити нагрівання, або проти годинникової стрілки, щоб послабити
його. Простий сучасний дизайн бездротового термостата пасуватиме до будь-якого інтер’єру.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ…
… що однозонний термостат забезпечує точний контроль температури котла? Котли OpenTherm
останнього покоління допоможуть зробити ваш дім комфортнішим і заощадити кошти.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ. БЕЗПЕЧНИЙ. ВАШ.
Вітаємо вас удома.
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Ваш інтелектуальний дім

HR90
Електроний контролер радіатора
НАЙКРАЩИЙ ВИБІР ДЛЯ МАЛИХ
БУДИНКІВ

КЕРУВАННЯ ГРАФІКОМ РОБОТИ
СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

ЗАОЩАДЖУЄ ЕНЕРГОНОСІЇ
ТА КОШТИ

HR90 Electronic TRV – електроний контролер радіатоного термостатичного клапана, який пропонує
три режими керування за часом. Вибирайте зручніший режим із наявних для кожного дня. Контролер
має режими «Економний», «Відпустка» і «Вихідний», а програми за часом мають шість точок для
оптимізованого керування опаленням у кожній кімнаті. Електронний регулятор дає змогу встановити
температуру приміщення точно за вашими потребами, заощаджуючи енергоносії.
* ЗАУВАЖТЕ: ЦЕЙ ПРОДУКТ НЕ СУМІСНИЙ ІЗ ПРОДУКЦІЄЮ EVOHOME ДЛЯ КІЛЬКОХ ТЕРМОСТАТІВ

• Програми з таймером можна індивідуально адаптувати до ваших повсякденних потреб.
• Оптимальний контроль температури, просте введення та широкий вибір заданих значень.
• Різні режими роботи та функції «Економія», «Відпустка» і «Вихідний».
•	
Заощаджуйте енергоносії завдяки функції автоматичного вимкнення при відкритому вікні, яка
закриває клапан радіатора, коли відкривається вікно для провітрювання.

• Функція захисту від замерзання прослідкує за температурою після вимкнення опалення.
• Зручний дисплей із підсвічуванням.
• Швидке та просте встановлення.
ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ…
… що регулятор радіатора працює відразу після монтажу за заводською програмою?
Зауважте: регулятор радіатора HR90 не вмикає та не вимикає безпосередньо ваш котел. Він забезпечує керування температурою
в приміщенні, поки котел працює. Котел вмикають і вимикають інші елементи керування, як-от таймер, термостат тощо.
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Підтримувана кількість зон

1

Сумісний із
найпоширенішими
радіаторами

Так, типу M30x1,5 (для
інших клапанів потрібен
додатковий набір адаптерів)

Функції
енергозбереження

Так (функція автоматичного
вимкнення при відкритому
вікні, режим економії,
оптимізація запуску/
зупинення)

3 попередньо встановлені
стандартні програми за
часом

«Відпустка», «Вечірка»
та «Вихідний»

Встановлення

на клапані радіатора,
(живлення від 2-х батарей
типу АА)

Дисплей

РК дисплей із підсвічуванням
і чітким відображенням
тексту

Віддалений доступ

Ні, настройка відбувається
безпосередньо на
контролері.

Інтерфейс користувача

Кнопки та головка
регулятора

Захист від втручання

Так

№ для замовлення

HR90
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Ваш безпечний дім
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Ваш безпечний дім

Ви хочете наглядати за всім, що важливо для вас. Чи то ваш дім, чи то ваша родина – безпека завжди на
першому місці. Продукція Honeywell Home робить ваш дім безпечнішим і допомагає Вам наглядати за
найдорожчим – у будь-який час і будь-де.
Чи то ви хочете захистити своє майно, попередити аварію або дистанційно керувати налаштуваннями
дому, рішення для безпеки від Honeywell Home нададуть вам повний контроль над оселею, зараз і в
майбутньому.

Безпека та захист

Інтелектуальний захист
Додатки Honeywell Home допомагають керувати безпекою та комфортом у вашому домі –
одним натисканням кнопки. Наші рішення для безпеки допомагають запобігти пошкодженню,
виявляють загрози та небезпечні витоки. А тепер на додаток до цього ви можете щодня керувати
енергоспоживанням.

Будьте в курсі всього

Коли ви вдома, рішення для безпеки від Honeywell Home допоможуть захистити вас і вашу родину. Якщо
ви подорожуєте, система надсилатиме сповіщення вам на смартфон, де б ви не знаходилися.

Наші додатки дають вам змогу знати, що відбувається вдома, де б ви не були: за кілька кілометрів або
в іншій частині світу. Від попередження про зловмисника до спрацювання сигналізатора диму, від
виявлення чадного газу до відкритого вікна – додатки Honeywell Home завжди захищають ваш дім.

Захист. Сьогодні й на майбутнє

Просте встановлення. Легке розширення

Інженери Honeywell Home знають, що кожен дім унікальний. Тому частина наших рішень для безпеки
повністю модульна. Просто виберіть із нашого асортименту необхідні аксесуари та створіть власну
систему. За потреби до неї потім можна буде додати інші елементи.

Усю продукцію для безпеки від Honeywell Home легко встановлювати та використовувати всією
родиною. Оскільки багато наших рішень повністю бездротові, ви можете забути про додаткові кабелі
або зміни в інтер’єрі. Наші системи ідеально виглядають в інтер’єрі та легко розширюються. Вибирайте
необхідні аксесуари, які забезпечать вашій системі необхідні саме вам функції.

Розроблено для вашого дому
Наші прості в установленні та використанні рішення для безпеки розроблені з урахуванням ваших
звичок і потреб – тож вам буде легко надавати доступ членам родини та сусідам. Ви можете бути
впевнені, що де б ви не знаходились, ваш будинок під контролем.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ. БЕЗПЕЧНИЙ. ВАШ.
Вітаємо вас удома.
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Детектор протікання та
загрози від заморажування
Wi-Fi

Ваш безпечний дім

НАЙКРАЩЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ
СЕРЕДНІХ БУДИНКІВ, ВЕЛИКИХ
БУДИНКІВ І КВАРТИР

Кабельний сенсор

Так, довжина 1,2 м

Виявлення по всій
довжині кабелю

Так

Можливість подовження
кабелю

Так, до 150 м завдовжки

Графік на 7 днів і контроль

Так, тільки за допомогою
додатка

Встановлення

Бездротове встановлення
на стіні або підлозі (працює
від 3 лужних елементів
живлення типу AA)

Підтримка теплої підлоги
(водяної)

За вимогою. Тільки в
комбінації з контролером
evohome.

Віддалений доступ

Підключення до Wi-Fi: немає
кабелів

№ для замовлення

W1KE

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НА ТЕЛЕФОН
ПРО КОЖНУ ПРОБЛЕМУ

ЗАПОБІГАННЯ ДОРОГИМ
РЕМОНТАМ І ПСУВАННЮ РЕЧЕЙ
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Honeywell Home

Додаток Honeywell Home
Не чекайте, доки маленька крапля перетвориться на велику проблему
Протікання й замерзлі труби можуть призвести до серйозних пошкоджень у вашому домі. Детектор
протікання та загрози від заморажування Honeywell Home W1 попередить вас про проблему, щойно вона
виникне, тож ви зможете швидко усунути її та уникнути дорогого ремонту. Де б ви не були – відпочивали
вдома, працювали в офісі чи насолоджувалися відпусткою, – детектор повідомить вам, як справи вдома.
Детектори протікання та загрози від заморажування Honeywell Home попередять вас про проблему,
щойно вона виникне. Тож ви зможете уникнути втрати важливих речей і дорогого ремонту. Їх можна
розміщувати поблизу проблемних місць: дренажних насосів, водонагрівачів, пральних машин і під
раковинами. Кожному можна надати окреме ім’я, зареєструвати в Honeywell Home App і легко підключити
до домашньої мережі Wi-Fi. Щойно буде виявлення протікання або почне замерзати труба, додаток
Honeywell Home попередить вас по телефону, де б ви не знаходились.

• Працює з додатком Honeywell Home.
• Працює від елемента живлення до трьох років.
•	
Підключається безпосередньо до стандартної домашньої мережі Wi-Fi – додатковий концентратор
не потрібен.

Додаток Honeywell Home надасть покрокові вказівки з налаштування
детектора. Тут ви побачите всі свої детектори разом і навіть зможете
керувати термостатом, щоб уникнути замерзання.

Очистка та заміна
Після сигналу тривоги просто витріть насухо детектор і кабельний сенсор
і поверніть їх на місце.

Реєстрація вологості та температури
Сенсори можуть записувати вологість і температуру підконтрольної зони.
Усі дані можна переглянути в додатку Honeywell Home.

Повідомлення другу

W1KE

Ви можете налаштувати в детекторі протікання та загрози від
заморажування Honeywell Home відправку сигналу тривоги надійній особі,
сусіду або навіть підряднику. Тому, навіть коли вас немає поблизу, ваша
довірена особа зможе вжити заходів.

•	
Світлодіодні індикатори стану та найпотужніший у галузі звуковий сигнал гучністю 100 дБ
повідомляють про виявлення протікання.

• Вимірювання температури, вологості та виявлення протікання.
• Кабельний сенсор виявляє воду по всій своїй довжині.
• Встановлення та налаштування можна виконати самостійно за кілька хвилин.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ…
…що можна використовувати додаткові кабелі для покриття
більших площ (до 150 м)?

W1AE
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Ваш безпечний дім

C2 Камера спостереження
Wi-Fi

НАЙКРАЩЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВСІХ
ТИПІВ БУДИНКІВ І КВАРТИР

ШВИДКІ СПОВІЩЕННЯ
В РАЗІ НЕБЕЗПЕКИ

Інтелектуальне виявлення
звуку

Від сигналізаторів диму
& чадного газу & плач
дитини

Цифрове збільшення

x6

Кут огляду

145°

Роздільна здатність

1080p

Нічне бачення

10 м

Працює з

Amazon Alexa & IFTTT

Кількість зон сповіщення

максимум 4

Монтаж

Настінний, настільний та
стельовий

Геолокація

Так

№ для замовлення

HAWCIC2S
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ВЕСЬ ДІМ ПІД
ВАШИМ НАГЛЯДОМ

Особливості та переваги
Інтелектуальне виявлення звуку
C2 розпізнає багато звуків і знає різницю між ними. Так що вона може попередити вас, що ваша дитина
плаче, а також відправляє повідомлення, якщо спрацювали сигналізатори диму або чадного газу,
дозволяючи вам швидко діяти.

Вдосконалене нічне бачення
Коли сонце сідає, просунутий режим нічного бачення і неймовірна ясність зображення допомагають
вам стежити за обстановкою в радіусі до 10 метрів, для більшої надійності, якості та душевного спокою.
Honeywell Home

Широкий кут
Завдяки гнучким варіантам ігсталяції, відповідним для вашого будинку, виберіть правильне місце, а
потужний ширококутний огляд на 145 ° в відеопотоці, дозволить вам побачити картинку з високою
роздільною здатністю 1080p в HD якості.

Розумна домашня камера безпеки, яка може попередити про плач
вашого малюка.
Камера безпеки C2 знає різницю між плакаючою дитиною і сигналізаторами диму або чадного газу
та повідомляє вас про це. Виберіть правильне місце і при виявленні інших рухів або звуків камера
з ширококутним оглядом на 145 ° з роздільною здатністю 1080p HD покаже, що відбувається в
приміщенні. Так що ви зможете бачити і чути більше.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ…

… що можливо налаштувати камеру на реагування тільки з тих місць в приміщенні, які
необхідно контролювати, наприклад вікна і двері.

Регульовані зони оповіщення
Встановіть до чотирьох спеціальних зон оповіщення, щоб підвищити чутливість навколо вікон або
дверей або ігнорувати фоновий рух, як наприклад стельові вентилятори, щоб уникнути помилкових
спрацювань. Це означає, що ви можете бачити більше речей, які вас хвилюють, і менше з того, що вам
немає необхідності контролювати.

Двосторонній звуковий зв’язок
Зручна двостороння аудіосистема дозволяє вам підтримувати зв’язок з будинком та сім’єю, де б ви не
знаходилися. Це також означає, що якщо ви бачите, як ваш грайливий вихованець їсть пошту, ви можете
наказати йому зупинитися – прямо тут і негайно.

Хмарне і SD-сховище
Безкоштовне хмарне сховище дозволяє транслювати і завантажувати кліпи за останні 24 години, в
той час як SD-карта об’ємом 8 ГБ використовується в якості резервної копії, коли немає Wi-Fi. Таким
чином, ви можете продовжувати безпечний моніторинг - все записи захищені 256-бітним розширеним
шифруванням.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ. БЕЗПЕЧНИЙ. ВАШ.
Вітаємо вас удома.

Ваш безпечний дім

C1 Камера спостереження
Wi-Fi
НАЙКРАЩЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВСІХ
ТИПІВ БУДИНКІВ І КВАРТИР

ШВИДКІ СПОВІЩЕННЯ
В РАЗІ НЕБЕЗПЕКИ

ВЕСЬ ДІМ ПІД
ВАШИМ НАГЛЯДОМ

Цілодобове
спостереження

Так, а якщо немає сигналу
Wi-Fi – автоматичний запис
на SD-карту

Двосторонній голосовий
зв’язок

Так

Запобігання помилковим
спрацюванням

Так

Сповіщення про події

Так, звукові сигнали тривоги
та сповіщення на мобільний
пристрій

Встановлення

Швидкий монтаж і просте
обслуговування

Зберігання інформації

SD-карта або можливість
безкоштовного зберігання
записів у хмарі

Віддалений доступ

Керування за допомогою
додатка Total Connect
Comfort

№ для замовлення

HAWCIC1E

Інтелектуальні функції
Інтелектуальне виявлення звуку
Дізнавайтеся, коли потрібно реагувати швидко, завдяки індивідуальним
звуковим сигналам попереджень (як-от сигналам тривоги про виявлення
диму або чадного газу) прямо на ваш смартфон.
Honeywell Home

Зображення високої чіткості із широким кутом огляду
Не потрібно панорамувати зображення й нахиляти камеру. Надзвичайно
широкий кут огляду (135°) дозволяє спостерігати за тим, що відбувається
вдома, із високою чіткістю у форматі 720p.

Завжди будьте в курсі того, що відбувається вдома
За допомогою внутрішньої камери спостереження Honeywell Home C1 ви можете бачити, що
відбувається вдома, будь-де та будь-коли. Ця універсальна й проста для встановлення камера також
надсилає швидкі повідомлення на ваш інтелектуальний пристрій, якщо виявляє незвичайний рух
або звуки. Ви можете навіть об’єднати кілька камер в одному додатку Honeywell Home і особисто
контролювати весь дім. Отже, якщо щось трапиться за вашої відсутності, ви зможете побачити та
зупинити це.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ…
…що можна легко передати повідомлення тому, хто знаходиться перед камерою? Зв’язуйтесь
миттєво звідки завгодно, використовуючи двосторонній голосовий сигнал.
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Регульовані зони оповіщення
Дві спеціальні зони оповіщення допоможуть вам зупинити зловмисників
на їхньому шляху. Вони контролюють вікна або двері та ігнорують фонові
рухи (наприклад, рух вентиляторів на стелі), щоб не відволікати вас на
помилкові спрацювання.

Зберігання в хмарі та на SD-карті
Для повної безпеки скористайтеся безкоштовним безпечним сховищем
у хмарі, щоб передавати потокове відео та завантажувати ролики за
останні 24 години. Зашифрована SD-карта місткістю 8 ГБ працює як
резервне сховище в разі відсутності Wi-Fi.

Нічне бачення
Режим нічного бачення допомагає стежити за подіями після заходу
сонця, забезпечуючи цілодобову надійність, якість і впевненість.
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Серія X для виявлення
чадного газу та диму
Сигналізатори

Ваш безпечний дім

НАЙКРАЩЕ ПІДХОДИТЬ
ДЛЯ БУДИНКІВ, КВАРТИР,
ГОТЕЛІВ І СУДЕН

2 ОКРЕМИХ СИГНАЛІЗАТОРИ
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ
НАЙКРАЩИЙ ЗАХИСТ

УДВІЧІ РАНІШЕ ВИЯВЛЕННЯ
ЗА ДОПОМОГОЮ ДЕКІЛЬКОХ
СЕНСОРІВ

Alarm Scan

Мобільний додаток для
зчитування даних з пристрою

Встановлення

Швидке встановлення,
відсутність проводки

Варіанти кріплення

Без кріплення, гвинтами
або цвяхами на стіні,
гвинтами на стелі

Бездротове підключення

Усі сигналізатори Honeywell
Home серії X можна
підключити за допомогою
модуля підключення XW100

Захищений від
пошкодження

Джерело живлення закритого
типу, самоблокування на
монтажній панелі – знімайте
тільки за допомогою
інструмента

Строк служби та гарантія

10 років (XC100, XC100D,
XH100, XS100) або 7 років
(XC70)

№ для замовлення

XC70
XC100A
XC100D
XH100
XS100
XS100T

Переваги використання двох окремих сигналізаторів

• Більше ефективності й часу на реагування.
• Точніше виявлення та менше хибних тривог.
• Менше травм і смертей.
•	
Вдвічі краще завчасне виявлення завдяки тепловим
і оптичним сенсорам.

•	
Швидке виявлення навіть найнижчих рівнів чадного газу

Подвойте заходи безпеки.
Сигналізатори диму від Honeywell Home призначені для вашого захисту в разі пожежі. Щоб
мати достатньо часу для порятунку, необхідне завчасне попередження, адже дим і отруйні гази
розповсюджуються далі й швидше, ніж тепло. Найчастіше люди помирають під час пожеж, коли вони
сплять і не знають про небезпеку. Із сигналізаціями Honeywell Home ви можете спати спокійно – вони
гарантують вам безпеку вдень і вночі. Найефективніший спосіб швидко отримати попередження про
небезпеку – мати в домі два окремі сигналізатори.
Сигналізатори диму та чадного газу можуть бути взаємопов’язані, тоді в разі небезпеки
спрацьовуватимуть усі сигнали тривоги. Використання двох сигналізаторів замість одного забезпечує
найкращий захист вашого дому та сім’ї. Зважаючи на збільшення кількості подвійних детекторів диму та
чадного газу (CO) на ринку, важливо вибрати правильний тип захисту. Швидка евакуація з помешкань у
разі небезпеки життєво важлива для безпеки вашої родини. Правильний тип рішення, застосований у
правильному місці, суттєво знизить ризик загинути від вогню та отруєння чадним газом.
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та диму.

Що таке чадний газ (CO)?
Чадний газ (СО) – це невидимий газ без запаху,
високотоксичний для людей і тварин. Він відомий як «тихий
убивця», тому що його не виявляє жодний орган чуття людини.
CO утворюється при неповному згорянні деревини, деревного
вугілля, кам’яного вугілля, мазуту, бензину, природного газу або
пропан-бутану.
Сигналізатор CO – це найефективніший метод виявлення
чадного газу до появи перших симптомів отруєння. Цей
газ також може просочуватися в порожнини стін або із
сусіднього помешкання, тому сигналізатор чадного газу варто
встановлювати, навіть якщо у вашому домі немає потенційних
джерел СО.
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Ваш безпечний дім
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Потенційно небезпечні пристрої
Кабінет
Котли центрального
опалення (дрова, пелети,
газ) або на рідкому паливі

Кухонна плитка, газовий
водонагрівач на кухні або
у ванній кімнаті

Гараж на подвір’ї, пристрої,
що працюють на паливі

Водонагрівач, піч із балоном
пропан-бутану

Побутовий котел

Камін

Кімната відпочинку

Кімната
відпочинку

Ванна кімната

CO

CO

CO CO
CO

CO

Вітальня

CO

CO
CO

CO

CO

CO

COCO CO

CO

CO

Кухня

CO CO
CO
CO
CO

CO COCO
CO

CO
COCO

CO

CO

Не дозволяйте диму зашкодити вашому здоров’ю
Часто дим утворюється так швидко, що люди не можуть подолати його та знайти доступний вихід.
Оскільки вогонь розповсюджується всередині будівлі, він буде споживати більшу частину доступного
кисню, уповільнюючи процес горіння. У результаті неповного згоряння утворюються токсичні гази.
Вдихання диму протягом короткого часу може викликати небезпечні та невідворотні наслідки. Дим
подразнює очі, ніс і горло, а запах може викликати нудоту.

Сигналізатори диму зберігають життя
Якщо у вашому домі сталася пожежа, дим швидко поширюється. Сигналізатори диму дадуть вам
час вийти. Наявність робочого сигналізатора диму удвічі зменшує ймовірність загинути у вогні.
Сигналізатори диму – це автономні пристрої із системою виявлення вогню та сигналом тривоги, тому
вони відіграють важливу роль у зниженні смертності та травм від пожеж.

Сигналізатор
чадного газу

Сигналізатор
диму

На кожному поверсі дому.

•

•

У кожній спальні та в кожному
коридорі поруч зі спальними
приміщеннями.

•

•

Біля пристроїв горіння
(на відстані 1–3 м по
горизонталі).

•

•

На стінах або стелях, ніколи біля
вікон, дверей або каналів.

Вам потрібні сигналізатори диму (які виявляють палаючий і тліючий вогонь) у кожній спальні та
принаймні один сигналізатор на кожному поверсі, а також у мансарді та в підвалі. Встановлюйте
сигналізатор диму на відстані не менше 3 метрів від пристрою, який може викликати помилковий
сигнал тривоги. Ви також повинні розташовувати їх подалі від вікон і дверей, які можуть призвести до
неправильної роботи.

На стелі (30 см від стіни),
На стіні (15 см від стелі).

•
•

На відстані не менше 3 метрів від
пристрою для приготування їжі,
щоб уникнути хибних аварійних
сигналів, або використайте
тепловий сигналізатор XH100
для зменшення кількості хибних
аварійних сигналів.

Рекомендації щодо встановлення сигналізаторів диму та чадного газу
Наукою доведено, що розташування сигналізаторів диму або CO в правильному місці має першорядне
значення для прискореного виявлення та зменшення кількості хибних сигналів тривоги. Дим гарячіший
за повітря та піднімається вгору до стелі, тому кріплення сигналізатора до стелі прискорює виявлення.
Однак чадний газ змішується з повітрям, тому сигналізатор краще розташовувати на стіні.

Близько до стелі, над вікнами
та дверима.

•

•

Застосування
Серія X забезпечує підвищену безпеку та виняткову простоту використання в будинках, квартирах,
готелях, суднах і фургонах (стаціонарних і мобільних) або в середовищах, де використовуються
генератори.

Alarm Scan
Мобільний додаток для зчитування даних з пристрою.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ…
… що сигналізатори потрібно розташовувати подалі від дверей і вікон?
Встановлення їх у неправильному місці може призвести до хібних спрацювань або навпаки до
неспрацювання під час пожежі.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ. БЕЗПЕЧНИЙ. ВАШ.
Вітаємо вас удома.
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Ваш безпечний дім
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Кнопки та елементи

Дверні дзвінки

Дверні кнопки – це інтелектуальне рішення для дому, яке поєднує
прекрасну функціональність і найкращий дизайн у своєму класі.
Усі вони постачаються зі світлодіодним підсвічуванням і нашим
інноваційним таємним стуком. Це функція безпеки, яка відтворює
альтернативну мелодію за швидкого потрійного натискання
кнопки, сповіщаючи, що біля дверей знаходяться члени родини
або друзі. Усі кнопки та елементи використовують технологією
Honeywell Home ActivLink, яка забезпечує ширший діапазон
можливостей, підвищений термін служби елементів живлення та
стабільне з’єднання, захищене від перешкод.

Серії 3, 5 і 9
НАЙКРАЩЕ ПІДХОДЯТЬ
ДЛЯ СЕРЕДНІХ
І ВЕЛИКИХ БУДИНКІВ

Компактні розміри, насичений звук

• Кришталево чистий звук, який дозволяє почути сигнал у всьому

ПОРТАТИВНІ. РАДІУС
ДІЇ ДО 200 М

будинку та в саду.

• Максимальна гучність 90 дБ забезпечує чутність у радіусі до 100 м.
• Виберіть одну з 8 мелодій.
• Налаштуйте власні мелодії*
*Тільки для моделі DC917NG.

Знайомтесь із серіями

ПОТУЖНИЙ СИГНАЛ
ІЗ ЧИСТИМ ЗВУКОМ

Дверні дзвінки – це нове покоління технологій для житлових приміщень. Наші нові зручні в
установленні дверні дзвінки мають компактні розміри та приголомшливий дизайн, який пасує до будьякого інтер’єру.

Модель/колір

Бездротовий/
дротовий

Портативність

Звук

Візуальні сповіщення

Портативний

Радіус дії бездротового
сигналу (м)

Подовжувач радіуса дії

Радіус чутності (м)

Гучність звуку (дБ)

Мелодії

Регулювання гучності

Режим сну/вимкнення

8-кольоровий галогенний
світловий індикатор

Світлодіодний
стробоскопічний індикатор

Термін служби елементів
живлення (років)

Живлення через Micro-USB

Бездротова кнопка

Портативний дзвінок

DC915E

Білий

•

•

200

•

100

90

8

•

•

•

•

5

•

1

1

DC915EG

Сірий

•

•

200

•

100

90

8

•

•

•

•

5

•

1

1

DC915ECV

Білий

•

•

200

•

100

90

8

•

•

•

•

5

•

1

1

DC515E

Білий

•

•

150

80

84

6

•

•

•

•

2

1

1

DC515EG

Сірий

•

•

150

80

84

6

•

•

•

•

2

1

1

DC515EP2

Білий

•

150

80

84

6

•

•

•

•

DC313E

Білий

•

150

80

84

6

•

• Режим сну вимикає звук на 3, 6, 9 або 12 годин, тому ви зможете по-справжньому розслабитися.
• Використовуйте беззвучний режим, щоб приглушити дверний дзвінок, доки ви не будете готові

DC313EP2

Білий

•

150

80

84

6

DC311E

Білий

•

150

60

84

6

•

DC311EP2

Білий

•

150

60

84

4

Візьміть дзвінок із собою.
Зручні, прості у використанні та монтажі, попередньо з’єднані комплекти дверних дзвінків – ідеально
комфортне рішення для вашого дому. Незалежно від того, чи це оповіщення про відвідувачів (навіть
якщо вони ще не дійшли до вхідних дверей), чи попередження, що хтось намагається увійти або
залишити ваш дім, наші комплекти будуть тримати вашу родину в курсі та насторожі. Використовуючи
технологію Honeywell Home ActivLink для підвищення надійності та збільшення радіуса дії, наші
комплекти мають єдину мету: гарантувати, що ви ніколи не пропустите відвідувача.

Жодної незручності

до наступних відвідувачів.
Легко регулюйте гучність відповідно за настроєм або вподобаннями родини.

•
•
•
•
•

Дротовий

Сигналізація, інформування й активність

Бездротовий

•

розмістили його.
З’єднайте два дверні дзвінки, щоб збільшити радіус дії бездротового зв’язку з 200 до 400 метрів.

Під’єднуваний

• Портативні дверні дзвінки можна носити із собою в домі та в саду.
•	
Радіус дії бездротового зв’язку до 200 м означає, що дзвінок завжди працюватиме, де б ви не

•

•
•

Нічне підсвічування

Колір

Вміст

Модель

Ви ніколи не пропустите відвідувача чи доставку.

Живлення

•

1
2

•

1

2

1
1

1

1
1

1

Дротове підключення до
бездротового конвертера

Насолоджуйтеся повним спокоєм, використовуючи комплект дверного дзвінка.

Під’єднуваний дзвінок

Інновації для ваших дверей

Постачаються три сімейства дверних дзвінків: серії 3, 5 і 9. Вони
також оснащені додатковим безгвинтовим кріпленням. Крім того,
дверні дзвінки дозволяють перетворити існуючу дротову систему
дзвінка на бездротову (достатньо придбати конвертер). Ідеально
підходять для переобладнання старих будівель або квартир.

1
1
1

Про Resideo
Ми робимо світ більш розумнішим, безпечнішим та стійким.
Resideo – провідний світовий постачальник рішень
в області комфорту та безпеки, перш за все у
житлових приміщеннях, а також дистриб’ютор
низьковольтного обладнання та продуктів для
систем безпеки. Ґрунтуючись на 130-літній
спадщині, компанія Resideo представлена в
більш ніж 150 мільйонах будинків, причому
щороку в будинках встановлюється понад 15
мільйонів наших систем комфорту та безпеки.

Ми продовжимо обслуговувати понад 100 000
партнерів через свій бізнес ADI Global Distribution,
який експортує продукцію в більш ніж 100 країн
та більш ніж 200 місць зберігання по всьому
світу. Resideo – це компанія з оборотом понад
4,8 мільярда доларів, в якій працює близько
14 500 співробітників. Для отримання додаткової
інформації про Resideo, будь ласка, відвідайте
сайт www.resideo.com.

Детальна інформація на сайті
homecomfort.resideo.com

Засоби керування та
автоматизації для систем ОВВК
Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»
вул. О. Теліги, 6, корп. 8
Київ, Україна, 04112
тел. + 38 044 391 82 72
факс + 38 044 391 82 01
homecomfort.resideo.com
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