Voor uw slimme
huis vertrouwt u op
Honeywell Home

Comfort, veiligheid
en beveiliging

Voor uw slimme huis vertrouwt u op Honeywell Home
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Vertrouw op onze ervaring
en expertise
Over de hele wereld vertrouwen mensen al meer dan honderd jaar op de technologie van Honeywell
Home. Wij maakten woningen comfortabeler, verkeer veiliger en hielpen zelfs een man op de maan
te zetten. Vandaag de dag brengen we innovatie in elk huis. U kunt vertrouwen op ons portfolio
connected-producten, dat we speciaal ontwikkeld hebben om uw huis slimmer te maken.

Een nieuwe kijk
op smart homeproducten
Wij weten dat het leven hectisch
kan zijn en agenda’s soms onvoor
spelbaar. Daarom ontwerpen wij
onze producten met het echte
leven als uitgangspunt. Met deze
draadloze en connected-producten
maakt u uw huis slimmer, veiliger
en comfortabeler en wordt het heel
eenvoudig om de controle te houden
– hoe uw dag ook verloopt.
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Thermostaten

T6 Slimme
thermostaat

evohome

Round Connected

Veiligheid en beveiliging

evohome beveiliging

C1 Wi-Fi
Beveiligingscamera

C2 Wi-Fi
Beveiligingscamera

W1 Waterlekkageen vorstdetector

Voor uw slimme huis vertrouwt u op Honeywell Home
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De thermostaat die zich aan u aanpast

De T6 Slimme
thermostaat: het comfort
van connected
Komt u eerder thuis van het werk? Of feest u tot in de late uurtjes door? De T6 voegt zich naar uw
agenda, helpt u om energie te besparen en van uw huis een smart home te maken. Met deze slimme
thermostaat hebt u altijd en overal de controle over uw wooncomfort.

T6 Slimme thermostaat

T6R Draadloze slimme thermostaat

Altijd de juiste temperatuur

Eenvoudig programmeerbaar

Gemakkelijk in gebruik

De T6 weet exact hoe lang het duurt
om uw huis op de juiste temperatuur
te krijgen. En dat betekent een
behoorlijke besparing op uw
energierekening. De intelligente
comfortregeling helpt de gewenste
temperatuur te handhaven wanneer
nodig. Zo voelt uw woning altijd
aangenaam, wat voor weer het ook is.

Net als een gewone thermostaat kan
de T6 worden geprogrammeerd om
in- en uit te schakelen op door u
ingestelde tijden. Wanneer u de
regeling liever handmatig bedient,
kan dat direct op de thermostaat zelf,
via de Honeywell Home-app op uw
smartphone of tablet en bekende
spraakbesturingssystemen. De
thermostaat past zich zelfs aan uw
leefritme aan door te reageren op
de locatie van uw smartphone.
Zo verbruikt u nooit te veel energie.

Installeren en programmeren van de
thermostaat is makkelijk. Onze app
leidt u door elke stap en voor meer
informatie kunt u online de
praktische handleiding raadplegen.
Ook het aanschaffen van een T6thermostaat gaat snel en simpel: ga
naar getconnected.honeywellhome.
com en selecteer een retailer of
een getrainde Honeywell Homeinstallateur.

4

Kenmerken T6 Slimme thermostaat

De connected-partners van de T6
Apple HomeKit verstaat, ondersteunt en
bedient de T6 en andere slimme apparatuur.
Siri, de virtuele assistent, kunt u opdrachten
geven via uw iPhone, iPad en Apple Watch.
Met Google Home en Amazon Echo kunt
u het wooncomfort ook bedienen met uw
stem. IFTTT (If This Then That) is een
online-dienst waarmee u smart homeapparaten met elkaar verbindt. Via de app
geeft u aan dat een bepaalde actie een
bepaald gevolg heeft. Bijvoorbeeld dat de
T6 tot 21 °C moet verwarmen als u de
slimme verlichting in uw woning inschakelt.
Alle apparaten die IFTTT ondersteunen
kunt u aan elkaar koppelen.

✓

Helder touchscreen met duidelijke universele iconen

✓

Via tablet of smartphone altijd en overal op afstand te bedienen

✓

Schermverlichting en ingebouwde wifi

✓

Geschikt voor elk verwarmingssysteem: alle cv-ketels en
stadsverwarming

✓

Biedt een optimale energie-efficiënte aansturing

✓

Zowel als standaard-klokthermostaat als app-bedienbaar
te plaatsen

✓

Eenvoudig installeren zonder hak- en breekwerk

✓

Compatibel met tal van toonaangevende smart home-merken
voor spraakherkenning, smartphone-apps en andere slimme
apparatuur

✓

De T6 kan aan de muur gemonteerd worden, de T6R heeft een
tafelstandaard

Geofencing:
voor een warm welkom
Met de Honeywell Home-app staat
de T6 altijd in verbinding met uw
smartphone. Daardoor kan de
temperatuur van de thermostaat
automatisch worden aangepast
op basis van de locatie van uw
smartphone. Dit heet geofencing,
ofwel locatiegebaseerde temperatuur
regeling. Zo weet u zeker dat u altijd
thuiskomt in een comfortabel huis en
dat u nooit onnodig energie verspilt
als u van huis bent.

Voor uw slimme huis vertrouwt u op Honeywell Home

Creëer uw ideale comfortzone

evohome Wi-Fi
Met evohome regelt u de temperatuur voor elke kamer afzonderlijk. Met deze
slimme zoneregeling verwarmt u alleen de kamers die u gebruikt, zodat u de
controle houdt, energie bespaart en uw perfecte comfortzone creëert.

Slimme zoneregeling

Optimaliseer uw comfort

Controle en energiebesparing

Het klinkt logisch om alleen díe delen
van uw woning te verwarmen die in
gebruik zijn. evohome regelt het voor u.
Met evohome kunt u tot twaalf
slimme verwarmingszones maken
en bedienen, zodat u de temperatuur
in bijvoorbeeld de woonkamer,
keuken en slaapkamer afzonderlijk
kunt regelen. Zo kunt u comfortabel
genieten in de kamers die u gebruikt,
en de verwarming lager zetten in de
ruimtes die u niet gebruikt.

De bediening van evohome is net
zo flexibel als u bent. Of het nu in
de kamer zelf is op de radiatorknop,
via het bedieningspaneel, de
Total Connect Comfort-app,
een webbrowser of met een
spraakcommando via een van onze
connected-partners. Voor elke wens
heeft evohome een passende
bedieningsmogelijkheid, waar ter
wereld u zich ook bevindt.

75% van de energie die een gemiddeld
huishouden in Nederland verbruikt,
gaat op aan verwarming en warm
water. Met evohome verlaagt u uw
energiekosten door de warmte per
kamer te regelen, voor meer controle,
comfort en efficiëntie. Overstappen
van een reguliere thermostaat naar
slimme zoneregeling van evohome
kan – volgens onderzoek in opdracht
van Milieu Centraal – een besparing
realiseren tot wel 37% van de
energierekening.
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Kenmerken evohome

De connected-partners
van evohome
Met Google Home en Amazon Echo
kunt u uw wooncomfort eenvoudig
bedienen met uw stem. IFTTT
(If This Then That) is een online-dienst
waarmee u smart home-apparaten
met elkaar verbindt. Via de app geeft
u aan dat een bepaalde actie een
bepaald gevolg heeft. Bijvoorbeeld
dat evohome de woonkamer tot 21 °C
moet verwarmen als u daar de slimme
verlichting inschakelt. Alle apparaten
die IFTTT ondersteunen kunt u aan
elkaar koppelen.

✓

Geschikt voor vrijwel elke woning en verwarmingssysteem

✓

Universeel toepasbaar, zowel bij radiatoren als vloerverwarming

✓

Stel één tot twaalf zones in die u elk afzonderlijk verwarmt

✓

Via tablet of smartphone altijd en overal op afstand te bedienen

✓

Biedt een optimale energie-efficiënte aansturing

✓

Zowel als standaard-klokthermostaat als app-bedienbaar
te plaatsen

✓

Bedienpaneel: touchscreen en full colour

✓

Eenvoudig installeren zonder hak- en breekwerk

✓

Compatibel met tal van toonaangevende smart home-merken
voor spraakherkenning, smartphone-apps en andere slimme
apparatuur

✓

Eenvoudig uit te breiden met evohome beveiliging

Eenvoudig te installeren
Omdat evohome draadloos is, is
het eenvoudig te installeren zonder
beschadigingen aan uw interieur.
En dankzij het modulaire ontwerp
kunt u uw hele huis vanaf de eerste
dag meteen volledig regelen, en
later zones toevoegen of wijzigen
als er iets verandert in uw levensstijl.
Zo heeft u altijd het comfort in elke
ruimte, precies zoals u dat wenst.
Op getconnected.honeywell.
com vindt u getrainde Honeywellinstallateurs bij u in de buurt.

Voor uw slimme huis vertrouwt u op Honeywell Home
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Eenvoudig en betaalbaar de verwarming regelen

Altijd de controle met
de Round Connected

Met deze klassiek ogende connected-thermostaat van Honeywell Home regelt u in een oogwenk
uw thuiscomfort. Snel, simpel en overal ter wereld

Past perfect in elke woning

Meer controle

Minder energie

Installeren is eenvoudig – u hoeft
de draadloze thermostaat niet met
de cv-ketel te verbinden. De Round
Connected kan gewoon op een voor
u geschikte plek op de wand worden
gemonteerd. Door simpelweg de ring
naar links of rechts te draaien stelt
u de temperatuur lager of hoger in.
Het verlichte display geeft duidelijk
de instellingen en waarden aan.
Bovendien past het tijdloze design
perfect in elk interieur.

De Round Connected van Honeywell
Home bedient u met de handige Total
Connect Comfort-app. Een gratis app
voor smartphone of tablet zónder
abonnementskosten. Hiermee
kunt u de verwarming vanaf een
afstand bedienen, op elke willekeurige
locatie: vanaf het werk, vanuit de auto
of vanaf uw vakantieadres. Voortaan
krijgt u bij thuiskomst altijd een warm
welkom.

Door met de Round Connected
energiebewuster te stoken en
de energiebesparende functies
consequent toe te passen, kan
een huishouden tot wel 22% op
de verwarmingskosten besparen.
De Total Connect Comfort-app
geeft u veel controle over uw
verwarmingsschema. U kunt de
gewenste tijden en temperaturen
ook voor zeven dagen vooraf
programmeren. Zo bespaart u met de
Round Connected direct op energie
en komt u altijd thuis in een perfect
verwarmde woning.
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Kenmerken Round Connected

Programmeerbaar
De Round Connected kan geheel
volgens uw persoonlijke leefritme
worden geprogrammeerd. Voor zeven
dagen per week tot zes perioden
per dag. Gewoon via de app op uw
smartphone of tablet. De app biedt
ook eenvoudige sneltoetsen zoals
‘Besparing ECO’, ‘Verwarming UIT’ of
‘Afwezig’. Zo kunt u de warmtevraag
snel aanpassen en nog meer
besparen.

✓

De slimme, connected-uitvoering van het vertrouwde ‘rondje’
van Honeywell Home

✓

Met handige +/-draaiknop en helder verlicht display

✓

Locatievrije wandmontage: u bepaalt waar de Round hangt

✓

Geschikt voor vrijwel elke woning en verwarmingssysteem

✓

Maximaal temperatuurcomfort tegen minimale energiekosten

✓

Zowel als standaard-klokthermostaat als app-bedienbaar te
plaatsen

✓

Via tablet of smartphone altijd en overal op afstand te bedienen

Connected-partners
van de Round
De Round Connected werkt eenvoudig
samen met toonaangevende handige
diensten om de verwarming van uw huis
nog slimmer en zorgeloos te regelen.
Zo bedient u met Google Home en
Amazon Echo het wooncomfort met uw
stem. IFTTT (If This Then That) is een
online-dienst waarmee u smart homeapparaten met elkaar verbindt. Via de
app geeft u aan dat een bepaalde actie
een bepaald gevolg heeft. Bijvoorbeeld
dat de Round de woonkamer tot 21 °C
moet verwarmen als u daar de slimme
verlichting inschakelt. Alle apparaten die
IFTTT ondersteunen kunt u aan elkaar
koppelen.
Voor uw slimme huis vertrouwt u op Honeywell Home
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Veiligheid, beveiliging en comfort in eigen hand

evohome beveiliging

evohome beveiliging is een slim en draadloos beveiligingssysteem dat u in staat stelt uw woning
te bekijken en te bedienen. Waar u ook bent. Zo kunt u via de Total Connect Comfort-app altijd
even kijken of alles in orde is. En mocht er iets gebeuren, dan krijgt u direct een melding op uw
smartphone.

Bescherming, vandaag
en morgen
Met evohome beveiliging kan
iedereen huis en haard beschermen,
of u nu in een klein appartement
woont of in een groot vrijstaand huis.
Alles wat u nodig hebt voor complete
gemoedsrust, zit in één pakket. Na
de snelle en optioneel schroefvrije
installatie kunt u alle componenten
van evohome beveiliging direct
gebruiken. U kiest zelf wat u toepast,
het is altijd mogelijk op een later
moment extra accessoires toe te
voegen of juist weg te nemen.
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Ontwerp uw eigen systeem
Wij weten dat elke woning anders
is. Daarom is evohome beveiliging
volledig modulair – u kiest gewoon de
systeemcomponenten die u belangrijk
vindt. De centrale hub van het systeem
kan met maximaal 32 componenten
samenwerken. Denk aan huisdier
immune bewegingssensors, glasbreuk
detectors en binnen- of buitensirenes.
U bedient evohome beveiliging met
contactloze tags, draadloze key fobs en
de gratis Total Connect Comfort-app.
Gebruikt u evohome of de Round
Connected-thermostaat als verwar
mingsregeling? Dan beheert u ook uw
wooncomfort eenvoudig via de app.

Eenvoudig te installeren,
eenvoudig te gebruiken
evohome beveiliging is te installeren,
zonder hak- of breekwerk. Elke
accessoire is batterijgevoed.
Het systeem is even eenvoudig te
installeren als te gebruiken.
U hoeft geen codes te onthouden
om evohome beveiliging in- of uit
te schakelen. Het is mogelijk om
rook- en koolmonoxidemelders
toe te voegen aan het systeem.
Wilt u evohome beveiliging
installeren in een woning waar de
stroomvoorziening of internet
verbinding minder betrouwbaar is?
Kies dan voor het pakket inclusief
twee jaar gratis GPRS-backup.

Kenmerken evohome beveiliging
✓

Betaalbare slimme, draadloze beveiliging voor elke woningeigenaar

✓

Diverse woningbeveiligingspakketten: voor alle woningtypen is
er een pakket

✓

Stel het systeem exact af op uw persoonlijke leefstijl en
samenstelling van uw huishouden

✓

Kies tot 32 evohome beveiliging-componenten: sensors,
detectors, sirene, tags, en meer

✓

Installatie zonder hak- of breekwerk

✓

Eenvoudig uit te breiden met de slimme zoneregling van
evohome voor uw verwarming

✓

In combinatie met evohome of de Round als thermostaat
bespaart u automatisch energie

Slimme beveiliging

Energie besparen

Van open venster-detectie tot paniek
knop voor een kwetsbaar familielid:
u bepaalt zelf wat u wilt beveiligen.
evohome beveiliging houdt continu
een oogje in het zeil en laat het u direct
weten als er onraad is. Via de app weet
u precies wat er in en rond uw woning
gebeurt. Of u nu bij de buren bent of
aan de andere kant van de wereld: u
blijft in contact staan met thuis.

Gebruikt u de Round Connected of
evohome van Honeywell Home als
thermostaat of slimme zoneregeling?
Dan gaat de verwarming automatisch
uit als u evohome beveiliging
activeert als u vertrekt. Zo bespaart
u ongemerkt en direct op uw
energierekening.

Slim is ook dat u het systeem deels
kunt inschakelen. Of dat u een bekende
binnen kunt laten als u van huis bent.
Krijgt u een alarmmelding? Dan hoeft
u zich niet per se naar huis te haasten.
De camera stuurt u snapshots zodat
u zelf de juiste maatregel kunt nemen.
Met evohome beveiliging hebt u altijd
en overal de controle.
Voor uw slimme huis vertrouwt u op Honeywell Home
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Altijd weten wat er thuis gebeurt

C1 Wi-Fi
Beveiligingscamera
De C1 staat altijd aan wanneer u van huis bent. De camera neemt elke
gebeurtenis op die afwijkt van de normale situatie thuis en stuurt bij onraad
direct een mobiele melding. Zodat u het kunt zien en stoppen.

Monitor elk moment

Complete gemoedsrust

Eenvoudig te installeren

Onze camera werkt de klok rond
om elk moment in high definition
te kunnen vangen. Zo krijgt u een
kristalhelder beeld van wat er thuis
gebeurt – waar u ook bent. Dankzij de
beproefde en betrouwbare slimme
techniek van Honeywell Home start
de camera al vijf seconden voordat
er een gebeurtenis plaatsvindt met
opnemen, zodat u geen moment
mist. En met de speciale nachtzichtmodus ziet u ook in het donker tot een
afstand van vijf meter.

Een krachtige 135°-breedhoeklens,
live-videostream, 5× digitale zoom:
de C1 is gemaakt door een wereldleider
in connected-woningbeveiliging.
Bij ongebruikelijke activiteiten
stuurt de camera meteen meldingen
naar uw smartphone of tablet. De twee
aanpasbare waarschuwingszones
geven extra gemoedsrust. U kunt
bepaalde bewegingen laten negeren
– denk aan een plafondventilator –
om vals alarm te voorkomen of
u verhoogt juist de gevoeligheid
van sommige deuren en ramen.

Om de camera te installeren, hoeft
u geen beveiligingsexpert te zijn.
U plaatst ‘m op de verstelbare en
magnetische tafelstandaard of
kiest voor wandmontage. Zonder
gecompliceerde bedrading en
handelingen sluit u de C1 aan en
doorloopt u de stappen van de
handleiding in de Honeywell Homeapp. Binnen een paar minuten werkt
uw C1, die u via Amazon Alexa ook
met uw stem kunt besturen.
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Kenmerken C1 Wi-Fi Beveiligingscamera
✓

Bekijk het hele beeld in 720p HD via de 135°-breedhoeklens

✓

Ontvang snel een melding op smartphone of tablet wanneer iets
ongebruikelijks gebeurt

✓

Intelligente geluidsdetectie herkent het geluid van rook- en
koolmonoxidemelders*

✓

Focus op elk detail met de krachtige 5× digitale zoom

✓

Locatiegebaseerde geofencing zorgt dat de camera automatisch
in- of uitschakelt op basis van de locatie van uw smartphone

✓

Beelden worden 24 uur gratis en veilig opgeslagen in de cloud

✓

Bekijk elk moment een livestream of download beelden van de
afgelopen 24 uur

✓

Dankzij de tweeweg-audio kunt u ook praten tegen wie er in huis is

* O
 p getconnected.honeywellhome.com vindt u in de FAQ over de C1 Wi-Fi Beveiligings
camera een lijst van de koolmonoxide- en rookmelders die de camera herkent.

Gratis opslag in de cloud en
op SD-kaart

Geofencing en intelligente
geluidsdetectie

Beelden die de C1 maakte van
recente gebeurtenissen kunt u
eenvoudig terugkijken. In de cloud
wordt gratis bewaard wat de camera
in de afgelopen 24 uur waarnam.
Vanuit deze beveiligde omgeving
kunt u beelden bekijken, streamen en
downloaden. Mocht het voorkomen
dat de wifi uitvalt, dan fungeert de
gratis SD-kaart (8 GB) als back-up
voor opnames. Zo weet u zeker dat de
C1 de situatie in uw woning continu in
de gaten houdt. Alle gegevens die de
camera vastlegt, worden automatisch
opgeslagen en beveiligd met
geavanceerde 256 bit-encryptie.

Via de Honeywell Home-app kunt u
de geofencing-technologie bij de C1
gebruiken. Op basis van de locatie
van uw smartphone wordt de Thuisof de Afwezig-modus van de C1
geactiveerd. De camera wordt dus
automatisch aangezet wanneer u
vertrekt en bij thuiskomst weer
uitgeschakeld.
De intelligente geluidsdetectie
van de C1 brengt u met pushmeldingen
direct op de hoogte van specifieke
geluiden zoals rook- of koolmonoxidealarmen, zodat u kunt ingrijpen.

Voor uw slimme huis vertrouwt u op Honeywell Home
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Meer zien, meer horen

C2 Wi-Fi
Beveiligingscamera
De C2 biedt een groot aantal slimme functies, waaronder superieure
beeldkwaliteit en intelligente geluidsdetectie die het verschil kan maken tussen
het geluid van een huilende baby en een rookalarm. Zo ziet en hoort u nog meer
van wat er thuis gebeurt.

Meer herkenning van
verschillende geluiden
De geavanceerde intelligente
geluidsdetectie van de C2-camera
herkent nu nog meer geluiden in uw
woning en kan zelfs het verschil tussen
de klanken herkennen. Bij elke melding
weet u direct of het om uw kind gaat
of dat er rook of koolmonoxide* in huis
is gedetecteerd. Zo kunt u snel actie
ondernemen, wat er ook aan de hand is.
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Meer veiligheid de klok rond
Wanneer de zon ondergaat zorgt de
geavanceerde nachtzichtmodus van
onze camera ervoor dat u nog steeds
alles in de gaten kunt houden tot op
tien meter afstand. Dus mocht er ‘s
nachts iets gebeuren dan geniet u van
nog meer betrouwbaarheid, kwaliteit
en gemoedsrust. De handige tweewegaudiofunctie zorgt er bovendien voor
dat u altijd contact kunt leggen met wie
er in huis is. Waar u op dat moment ook
bent.

Meer manieren om het
grotere geheel te zien
Installatie is eenvoudig. Net als bij
de C1 steekt u gewoon de stekker
in het stopcontact en verbindt
u de camera met de Honeywell
Home-app. In een mum beschikt u
over continue beveiliging met een
145°-groothoeklens, live videostream,
HD-beeld (1080p) en een krachtige
digitale zoom. U kunt tot vier speciale
waarschuwingszones instellen om de
gevoeligheid rondom ramen of deuren
te verhogen of juist beweging op de
achtergrond te negeren.

Kenmerken C2 Wi-Fi Beveiligingscamera
✓

Zie het grotere geheel in 1080p Full HD via krachtige
145°-groothoeklens

✓

Ontvang snel een melding op smartphone of tablet wanneer iets
ongebruikelijks gebeurt

✓

Intelligente geluidsdetectie herkent wanneer er thuis een kind
huilt of rook of koolmonoxide wordt gedetecteerd*

✓

Focus op elk detail met de krachtige 6× digitale zoom

✓

Locatiegebaseerde geofencing zorgt dat de camera automatisch
in- of uitschakelt op basis van de locatie van uw smartphone

✓

Beelden worden 24 uur gratis en veilig opgeslagen in de cloud

✓

Bekijk elk moment een livestream of download beelden van de
afgelopen 24 uur

✓

Dankzij de tweeweg-audio kunt u ook praten tegen wie er in huis is

* O
 p getconnected.honeywellhome.com vindt u in de FAQ over de C2 Wi-Fi Beveiligings
camera een lijst van de koolmonoxide- en rookmelders die de camera herkent.

Meer mogelijkheden om uw
leefritme te volgen

Dezelfde eenvoudige
installatie, opslag en zekerheid

Of het nu een ongewilde indringer
of een urgent noodgeval is, de C2
geeft u net als de C1 een helder
beeld van wat er bij u thuis gebeurt.
Ook zorgt geofencing ervoor dat de
Thuis- of Afwezig-modus wordt inof uitgeschakeld afhankelijk van de
locatie van uw smartphone. En u kunt
ervoor kiezen om de camera bij uw
afwezigheid aan te laten om zo een
oogje op uw kinderen te houden.

De C2-camera is net zo eenvoudig te
installeren en in te stellen als de C1camera. En ook bij de C2 geniet u van
gratis opslag in de cloud en kunt u op
elk gewenst moment beelden van de
laatste 24 uur downloaden en bekijken.
De gratis SD-kaart (8GB) fungeert als
back-up wanneer de wifi om wat voor
reden dan niet beschikbaar is. Al het
beeld is beveiligd met 256 bit-encryptie.

Voor uw slimme huis vertrouwt u op Honeywell Home
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Altijd en overal een gerust gevoel

W1 Wi-Fi Waterlekkageen vorstdetector
Lekkages en bevroren leidingen kunnen ernstige schade aan uw huis veroorzaken. De W1 Wi-Fi
Waterlekkage- en vorstdetector waarschuwt u direct zodat u door snel te handelen potentiële
kostbare reparaties kunt vermijden. Met de W1 herkent u een kleine druppel voordat het een groot
probleem wordt en weet u wanneer bevriezingsgevaar op de loer ligt.

Gemaakt voor uw woning
De W1 is een batterijgevoede, draadloze
detector. Hij is eenvoudig te plaatsen
in ruimtes waar door water mogelijk
problemen kunnen ontstaan.
Bijvoorbeeld in de badkamer of
bijkeuken, onder gootstenen of
om leidingen. De meegeleverde
sensorkabel van 1,2 meter bestaat
volledig uit detecterend materiaal
en is perfect rond risicoleidingen te
wikkelen. U kunt het detectiegebied
uitbreiden met extra kabels, tot een
lengte van 150 meter.
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Melding via de app,
waar u ook bent
Als er water, vorst of vocht of wordt
gedetecteerd, dan gaat de ingebouwde
100dB-sirene af. Zo kunt u direct
actie ondernemen. Bij afwezigheid
monitort u uw woning op afstand.
Van gedetecteerde lekkages,
bevriezingen of vochtproblemen
ontvangt u via de Honeywell Homeapp meteen een melding op uw
smartphone. U kunt altijd snel
handelen, want ook familieleden of
vrienden kunnen worden ingelicht
via de app.

Eenvoudig te installeren
Geen complexe handleidingen, geen
aparte hubs of stroomkabels. De W1
Wi-Fi Waterlekkage- en vorstdetector
wordt compleet geleverd met drie
AA-batterijen met een levensduur
tot drie jaar en is in een mum van
tijd geïnstalleerd. Alles wat u nodig
hebt, zit in één doos. Maak simpelweg
verbinding met uw wifi-netwerk en de
detector werkt direct.

Kenmerken W1 Wi-Fi
Waterlekkage- en vorstdetector

Handig:
de Honeywell Home-app
De detector is eenvoudig in te stellen
en te gebruiken via de Honeywell
Home-app voor Android of iOS
bestuurde smartphones of tablets.
Meldingen kunnen worden ingesteld
voor meerdere personen, bijvoorbeeld
ook voor de buurman die de sleutel
heeft. Welk smart device u ook kiest,
u weet het als er thuis iets gebeurt.

✓

Continue meting en bewaking van temperatuur en
vochtigheidsgraad

✓

Ingebouwde sirene van 100dB

✓

Werkt op de drie AA-batterijen (tot drie jaar, zonder onderbreking)

✓

Thuis, op kantoor of onderweg: u ontvangt onmiddellijk
meldingen op uw smartphone of tablet

✓

Altijd en overal op de hoogte van afwijking in temperatuur of
vochtigheid

Doe het nog slimmer
Naast de reguliere werking kunt
u de W1 koppelen aan Alexa, de
spraakgestuurde assistent van
Amazon Echo. Vraag haar bijvoorbeeld
om informatie over de temperatuur
op de plek van de W1. Ook kunt u met
IFTTT uw persoonlijke alarmmelding
aanmaken met een bepaalde ‘als/
dan-opdracht, bijvoorbeeld dat het
beeldscherm van uw smartphone
blauw oplicht als de W1 wateroverlast
constateert.

Voor uw slimme huis vertrouwt u op Honeywell Home
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Complete controle

Onze handige
en gratis apps
Alle Honeywell Home-producten in deze brochure kunt
u bedienen met een app. Zo hebt u altijd en overal uw
wooncomfort in eigen hand. Met de Honeywell Home-app
en de Total Connect Comfort-app regelt u het op elke plek
en op elk moment.

Total Connect Comfort-app
Met deze app kunt u diverse thermostaten en
beveiligingsapparatuur op verschillende locaties
aansturen. Zowel evohome en de Round Connected
als evohome beveiliging werken met de Total Connect
Comfort-app.

Voor de thermostaten evohome en
Round Connected
• Bedien uw wooncomfort met deze app vanaf elke
willekeurige locatie
• Bekijk en wijzig temperatuursinstellingen of
verwarmingsprogramma
• Activeer sneltoetsen en systeem-modi
• Bekijk de actuele buitentemperatuur en vijfdaagse
weersverwachting

Voor evohome beveiliging
• Schakel het systeem in, gedeeltelijk in of uit – of bekijk
de situatie thuis
• Ontvang meldingen op uw telefoon per mail of sms
• Bekijk snapshots die automatisch worden toegezonden
wanneer de sensor wordt geactiveerd
• Bij gebruik met evohome of de Round Connected:
bespaar energie doordat het systeem de verwarming
automatisch uitzet als u van huis gaat

Hier vindt u de app:

Deze producten werken met de Total Connect Comfort-app

Round Connected

18

evohome

evohome beveiliging
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Honeywell Home-app
Ook deze app heeft veel functies onder één dak om eenvoudig
de status van uw slimme apparatuur altijd en overal te regelen.
Verander de temperatuurinstelling van uw T6, bekijk de
status en recentste opnamen van uw C1 of C2 of zie wat de
vochtigheidsgraad is in ruimtes met een W1. De app kan ook
meldingen bij bekenden onder de aandacht brengen.

Voor de T6 en T6R Slimme thermostaat

Voor de C1 en C2 Beveiligingscamera
• Snel en meteen op de hoogte bij verdachte
gebeurtenissen
• Bekijk eerdere opnames en live-beelden, en
communiceer met degenen die zich bij de
camera bevinden
• Locatiegebaseerde regeling (geofencing)

• Complete controle: via smartphone of tablet regelt u
vanaf elke plek uw wooncomfort

• Tweeweg-audiofunctionaliteit:
u kunt praten met
wie er in huis is

• Locatiegebaseerde temperatuurregeling (geofencing)
• Bekijk en verander uw temperatuurinstellingen en
verwarmingsschema

Voor de W1 Wi-Fi Waterlekkage- en vorstdetector
• Blijf op de hoogte van elk water-, vorst- of vochtgevaar,
waar u ook bent
• Als temperatuur- of vochtigheidcondities een limiet
onder- of overschrijden, meldt de app dat direct en kunt u
maatregelen treffen
• Houd temperatuur en vocht in uw woning continu in de
gaten

Hier vindt u de app:

Deze producten werken met de Honeywell Home-app

T6 Slimme
thermostaat

T6R Draadloze
slimme thermostaat

C1 Wi-Fi
Beveiligingscamera

C2 Wi-Fi
Beveiligingscamera

W1 Wi-Fi Waterlekkageen vorstdetector

Voor uw slimme huis vertrouwt u op Honeywell Home

19

Wij zijn verbonden
met slimme partners
Al meer dan 100 jaar vertrouwen mensen over de hele wereld op de technologie
van Honeywell Home. Onze producten en oplossingen bevinden zich wereldwijd
al in meer dan 150 miljoen woningen. Daar komen er elk jaar 15 miljoen bij.
Smart homes en connected-producten hebben de toekomst. Samen met
onze gerenommeerde partners werken we daarom elke dag hard om ons
productportfolio nog slimmer, efficiënter en slimmer te maken op het
gebied van onderlinge communicatie en bediengemak. Zo maken we samen
daadwerkelijk het verschil.
Connected-producten van Honeywell Home verzorgen uw wooncomfort op een
eenvoudige, intuïtieve manier. Ze passen zich niet alleen aan uw leefritme aan,
maar groeien ook met u mee. Dag na dag, jaar na jaar.
Met apparatuur en apps van partners die naadloos integreren met Honeywell
Home-producten verhoogt u uw wooncomfort duurzaam, neemt uw
veiligheidsgevoel toe en wordt het leven makkelijker, nu en in de toekomst.

WORKS WITH

Van producten met dit logo
weet u zeker dat ze kunnen
samenwerken met onze slimme
producten. Honeywell Home
is compatibel met de meeste
toonaangevende hedendaagse
merken, en dat aantal groeit
elke dag.

Ga naar energiebesparen.honeywellhome.be
voor meer informatie over onze partners.

Apple HomeKit
Apple HomeKit is gekoppeld aan de apps waarmee u thuis slimme apparaten
aanstuurt en zorgt ervoor dat al die apps met elkaar communiceren. Zo kunt u
ze gemakkelijk aansturen via Siri: de Apple-assistent die u met uw stem bedient.
Een efficiënte manier om uw slimme woning te beheren: van verwarming
tot verlichting. Ook wanneer u op een later moment nieuwe, voor HomeKit
geschikte apparatuur wilt toevoegen, zal deze moeiteloos samenwerken met al
gekoppelde apparaten.

Apple Watch
Met deze smartwatch van Apple kunt u verschillende Honeywell Homeproducten laten doen wat u wilt. Via de Honeywell Home-app bedient u onder
andere de T6 Slimme thermostaat. Zo kunt u vanaf elke locatie snel in contact
komen met uw T6 en de temperatuur in uw woning regelen en aanpassen, zodat
u energiebesparend bezig bent.
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Google Home
De T6, evohome en Round Connected passen perfect bij het Google Homeplatform en de stembediende Google Assistant. Zo kunt u met behulp van
eenvoudige stemcommando’s de perfecte temperatuur instellen. Ga gewoon
van start met ‘OK Google’.

Amazon Alexa
Alexa van Amazon Echo is uw hulpje in huis dat u met uw stem kunt laten doen
wat u wilt. Via de draadloze speaker Amazon Echo bedient u slimme apparatuur
in uw woning spraakgestuurd. Niet alleen uw thermostaat maar ook andere
smart devices stuurt u aan door Alexa commando’s te geven.

IFTTT
IFTTT (If This, Then That) is een website en app om diverse slimme producten
aan elkaar te koppelen volgens het ‘als dit, dan dat’-principe. Zo kunt u
bijvoorbeeld uw met IFTTT compatibele verlichting zo instellen dat die
aanspringt op het moment dat u de T6 op een bepaalde temperatuur zet. Zo kunt
u tal van handige koppelingen aanbrengen om bepaalde acties te automatiseren.

Voor uw slimme huis vertrouwt u op Honeywell Home
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Vertrouw op Honeywell Home.
De toekomst van de techniek voor
comfort, veiligheid en beveiliging.
Ontvang informatie

Met meer details van ons connected-productenportfolio.

Krijg ondersteuning

Inclusief installatie-advies en video’s, duidelijke documentatie en FAQ’s.

Ga van start

Verkooppunten van Honeywell Home-producten of lokaliseer een getrainde
installateur.

Download de apps:

Meer informatie:
energiebesparen.honeywellhome.be

Resideo
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Tel.: +32 2 404 23 00
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