INTELLIGENS
TARTOZÉKOK

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT
9-ES SOROZAT/5-ÖS SOROZAT/3-AS SOROZAT

Hangerő szabályozás

Alvó/néma üzemmód

HALO keretfény - 8 színben

LED fény

Elem élettartam (év)

Micro USB hálózati adapterrel üzemeltethető

Vezeték nélküli nyomógomb
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További információ:
www.livewell.honeywell.com

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.
1139 Budapest
Petneházy utca 2-4.
Tel.: +36 1 451 4300
Fax: +36 1 451 4343
E-mail: evc.hungary@honeywell.com
www.honeywell.hu
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Vezetékes-vezeték nélküli átalakító

Csengődallam

•

Dugaljba dugható kapucsengő

Hangerő (dB)

200

Éjszakai fény

Hallótávolság (m)

•

Vezetékes

•

Vezeték nélküli

Fehér

Dugaljba dugható
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• Ha vendége csenget, biztos lehet benne, hogy a csengő
működik a visszajelző LED fénynek köszönhetően.
• Ossza meg családjával, barátaival a Titkos Kopogás
módot, ha érkezéskor így csengetnek, másik dallam
szólal meg, így Ön rögtön tudja, hogy közeli barát,
családtag érkezett.
• Egy csengőhöz több nyomógomb is párosítható.
Ha a bejárati ajtóhoz és a hátsó kapuhoz is szeretne
csengőt szerelni.

Harmonikus
élet a Honeywell
kapucsengőkkel
A Honeywell kapucsengők az otthoni használatra
szánt csengők új generációját képviselik: nem csak
illeszkednek dínyertes formatervükkel otthonához,
hanem az Ön igényeinek megfelelően bővíthetőek
az éppen megfelelő élethelyzethez alkalmazkodva.
A Friedland 60 éven keresztül készítette a világ
legjobb kapucsengőit. Ezt az örökséget a Honeywell
szakértelmével kiegészítve alkottuk meg teljesen
új, forradalmi kapucsengőinket, amelyek nem
csak lenyűgözőek és hihetetlenül megbízhatóak,
de újrafogalmazzák azt amit egy csengőről eddig
gondoltunk.

200m*

HS3MAG1E

LED

Vezeték nélküli ablak- és ajtónyitás
érzékelő
• A csomag tartalma: ajtónyitás érzékelő,
1 x CR2032 (3V) gombelemmel (az elem tartozék).
• Védett 868 MHz-es vezeték nélküli technológia,
megnövelt hatótávval (200m) és elem élettartammal.
• A rendszer figyelmezteti, ha egy ablakot, vagy ajtót
kinyitnak. Kiszalad a gyermeke a teraszra? Az ajtónyitás érzékelő akár erre is figyelmezteti Önt.
• Gyors és egyszerű telepítés.
• Rögzíthető csavarral, vagy csavar nélkül is.
• Alacsony elemfeszültség jelzés, egyszerű elemcsere.
• Méretek: 71 x 40 x 14 mm

• Egy nyomógombhoz több csengő is párosítható, ha Ön
éppen a garázsban van, vagy a műhelyben szerel akkor is
értesül róla, ha vendége érkezik.
• Kiszalad a gyermeke a teraszra? Az ajtó- és ablaknyitás
érzékelő erre is figyelmezteti Önt.

200m*

• A mozgásérzékelő figyelmeztetheti Önt látogatója
közeledtére, még annak megérkezése előtt.
• Csengője jelzi, ha vásárló érkezett boltjába.

Vezeték nélküli nyomógomb
• A csomag tartalma: nyomógomb 1 x CR2032 (3V)
gombelemmel (az elem tartozék).
• Könnyen nyitható elemtartó fedél.
• Esőálló nyomógomb (IP55 védettség)
szerelőlappal.
• Gyorsan és egyszerűen cserélhető 2 év élettartamú
elem.
• Fényjelzés (jelzi a csengő működőképességét).
• Ideális első, vagy hátsó bejáratokhoz.
• Minden Honeywell vezeték nélküli csengővel
kompatibilis a Honeywell ActivLink technológiának
köszönhetően.
• Egy nyomógombhoz több csengő, illetve egy
csengőhöz több nyomógomb is csatlakoztatható.
• Fehér vagy ezüstszürke színben.
• Méretek: 30 x 70 x 16 mm

Aknázza ki a Honeywell ActivLink™ technológiában rejlő
lehetőségeket, válogasson a vezeték nélkül kommunikáló
intelligens tartozékok közül.

Tartalom

Vezeték nélküli átjátszóként is üzemel

Tápellátás

Vezeték nélküli hatótávolság (m)

Vizuális jelzés

Hordozható

Hang

Szín

Hordozhatóság

Típus

Típus / Szín

Vezeték nélküli /
Vezetékes

DCP511E
DCP511EG

L430E

Vezeték nélküli mozgásérzékelő
• A csomag tartalma: elemes mozgásérzékelő.
• Figyelmeztetheti Önt látogatója közeledtére, még
annak megérkezése előtt.
• Csengője jelzi, ha vásárló érkezett boltjába.
• Széles érzékelési tartomány: 140°-os szögben,
12 m távolságig.
• Bárhol elhelyezhető a Honeywell ActivLink vezeték
nélküli technológiának köszönhetően, akár 150 m
hatótávolság, nyílt térben.
• IP54 védettség.
• A tápellátás 1db
• 9V-os elemről (az elem nem tartozék).

INNOVATÍV TECHNOLÓGIA
OTTHONÁBAN.

A Honeywell vezeték nélküli kapucsengői
tökéletesen illeszkednek otthonához és családja
mindennapjaihoz.

Pihenjen családjával
nyugalomban

Teljes nyugalom
Ha vendége csenget biztos lehet benne, hogy a csengő
működik a visszajelő LED fénynek köszönhetően.

Ha úgy kívánja a szabályozható hangerő és az alvó üzemmód
lehetővé teszi, hogy elnémítsa a csengőt határozatlan ideig vagy
3, 6, 9, vagy 12 órányi időtartamra.

Mute

3hr

6hr

9hr

Minden Honeywell kapucsengőnek digitálisan
javított, kristálytiszta hangja van, ami tökéletesen
hallható a lakásban és a kertben is.

Ossza meg családjával, barátaival a „Titkos Kopogás”
módot, ha érkezéskor így csengetnek másik dallam szólal
meg, így Ön rögtön tudja, hogy közeli barát, családtag
érkezett.

Kivételes hangminőség meglepően kompakt
méretben! Akár 8 dallamból is választhat.

12hr

Megbízhatóság és
minőség

Vizuális jelzések
A HALO keretfény és az erős LED fény diszkrét, de hatékony
vizuális figyelmeztetés a csengő jelzésének észlelésére
hangos, vagy éppen csendes környezetben.

Forradalmi formaterv

A 868 Mhz frekvenciájú Honeywell ActivLink™ az
innovatív vezeték nélküli protokollunk, amely nagyobb
hatótávolságot, tartósabb, akár 5 éves elem élettartamot,
valamint fokozott csatlakozási megbízhatóságot kínál,
mindezt a 2 éves termékgaranciánkkal.

Ne mulasszon el egyetlen
látogatót vagy kézbesítőt
sem
A vezeték nélküli kapucsengőt bárhol elhelyezheti
otthonában.
Akár a kertben is, a nyílt térben akár 200 m távolságig
használható vezeték nélküli technológiának
köszönhetően.
Kapcsoljon össze két csengőt és növelje a
hatótávolságot akár 400 méterig.

Kompakt méret kivételes
hangminőség

Kompakt és gyönyörű dizájn, harmonikus fehér
és ezüstszürke kivitel.
Vezeték nélküli kapucsengőinket az Ön otthonát szem
előtt tartva terveztük meg.

Egyszerű üzembe
helyezés
Minden Honeywell kapucsengő és nyomógomb gyárilag
párosítva van, csak vegye ki a dobozból és működik.
A vezeték nélküli csengők egyszerűen üzembe helyezhetők
a könnyen nyíló elemtartónak és a csavarok, tiplik nélküli
szerelhetőségnek köszönhetően.

Éjszakai fény
Hálózati kapucsengőink telepítése még egyszerűbb, csak
helyezze egy tetszőlegesen kiválasztott dugaljba és már
működik is.
Az éjszakai fényjelzésnek köszönhetően diszkréten segíti a
sötétben való tájékozódásban.

