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Le Sucre
Met

TM

Het alarmsysteem
voor zelfstandige bewaking
De Le Sucre is een draadloos alarmsysteem, dat is
ontwikkeld om te voorzien in de behoeften van particuliere

Honeywell
Cloud Services
Inschakelen
Uitschakelen

Domonial
Met

Beveiliging voor op meldkamer
aangesloten systemen

Met ruim een miljoen installaties in Europa, is Domonial een

van de meest populaire systemen voor het beheren
van alarmen op afstand.

gebruikers. Het kan op een onopvallende plaats in huis worden geïnstalleerd en past uitstekend in de stijlvolle interieurs
van nu.

Beeld
activeren

De gebruiker kan zien of het systeem is in- of
uitgeschakeld en kan dit zo nodig zelf veranderen

De gebruiker kan zien of het systeem is in- of
uitgeschakeld en kan dit zo nodig zelf veranderen
De gebruiker kan beeldenopname zelf activeren,
in de Cloud opslaan en afspelen, inclusief de
door het systeem geactiveerde beelden

De eindgebruiker kan elektrische apparatuur
als verwarming of verlichting aansturen. Het huidige
verbruik wordt weergegeven en het is mogelijk scenario's
te programmeren voor in- en uitschakeling.

De gebruiker kan SMS en e-mailmeldingen
ontvangen over inbraak, rook, koolmonoxide,
paniekwaarschuwingen, een bijna lege batterij,
een stroomstoring en het uitvallen van auto-diagnose

SIM-kaart
inbegrepen

De SIM-kaart en diensten zijn gedurende twee
jaar inbegrepen in de Honeywell Cloud Services

Domonial omvat draadloze beeld- en audioverificatie waar-

De temperatuur van de kamer waar de PIR’s
geïnstalleerd zijn wordt verzonden naar de Cloud; gebruiker
kan huidige (en opgeslagen) temperaturen monitoren.

door de meldkamercentralist kan meekijken en -luisteren in
het geval een alarm is geactiveerd. De bewaker kan onmiddellijk zien of er een inbraak wordt gepleegd of dat het gaat
om een vals alarm.

De Le Sucre wordt geïnstalleerd door professionele instalbiedt dit systeem particuliere klanten dezelfde kwaliteit en

De gebruiker kan de gebeurtenislog
van het systeem bekijken
De temperatuur van de kamer waar de PIR’s
geïnstalleerd zijn wordt verzonden naar de Cloud; gebruiker
kan huidige (en opgeslagen) temperaturen monitoren.

De gebruiker kan de gebeurtenislog
van het systeem bekijken

lateurs. In combinatie met de Honeywell Cloud Services,

Smart-plug
management

E-mailmelding

De gebruiker kan beeldenopname zelf activeren,
in de Cloud opslaan en afspelen

Gebeurtenislog

In combinatie met de Honeywell Cloud Services, biedt
Domonial particuliere klanten de mogelijkheid om zijn/haar

technologie als systemen die zijn verbonden met een

alarmsysteem op afstand te bedienen via een smartphone,

meldkamer.

tablet of computer.

