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gii wirtualnej granicy „geofencing”. Wie, kiedy użytkow-
nik jest poza domem, dzięki czemu może oszczędzać 
energię. Kiedy użytkownik jest niedaleko, przygotowu-
je idealną, zadaną temperaturę na jego powrót. 

Czujnik zalania i przeciwzamrożeniowy 
W1 Wi-Fi (fot. 2)

Czujnik zalania i przeciwzamrożeniowy W1 Wi-Fi to 
urządzenie stworzone, by wykrywać wycieki i nie-

szczelności instalacji na całej długości przewodu. 
Urządzenie pozwala na powiadamianie domowni-
ków o zaistniałym problemie wraz z momentem jego 
powstania. Czujnik przesyła informację o wycieku 
wody, przekroczeniu ustawionego limitu tempera-
tury lub wilgotności w domu za pomocą aplikacji na 
smartfona. Niezależnie od lokalizacji, użytkownik zo-
stanie powiadomiony, dzięki czemu ma możliwość 
niezwłocznego podjęcia działań zapobiegawczych, 
które umożliwią uniknięcie kosztownych napraw.
Gdy użytkownik będzie w domu, a czujnik wykryje 
wyciek lub problem z wilgotnością, zdarzenie zosta-
nie zasygnalizowane najwyższym na rynku alarmem 
dźwiękowym (100 dB). 

Montaż. Czujnik świetnie sprawdzi się w pobliżu pral-
ki, zmywarki, toalety, instalacji pod zlewozmywakiem 
oraz w innych miejscach wrażliwych na zalania, ta-
kich jak piwnica, poddasze lub garaż.
Do instalacji urządzenia wymagane jest połączenie 
Wi-Fi i aplikacja Honeywell Home. Instalacja jest pro-
sta i zajmuje tylko kilka minut. Czujnik zasilany jest 
bateriami AA, które wystarczają nawet na trzy lata. 

Inteligentny termostat T6 (fot. 1)

2w1: komfort i oszczędność energii. Termostat T6 
umożliwia przejęcie kontroli nad komfortem w domu. 
Został stworzony przez najlepszych inżynierów, aby 
móc dostosować się do planu dnia użytkownika, uła-

twić oszczędzanie energii i uczynić jego dom bardziej 
inteligentnym. Termostat T6 komunikuje się nie tylko 
ze standardowymi kotłami załącz/wyłącz, lecz tak-
że z kotłami z komunikacją OpenTherm®. 
Design. Dzięki prostemu designowi, pasuje do więk-
szości nowoczesnych wnętrz. Ma też duży wyświe-
tlacz oraz czytelne ikony.
Przejmij kontrolę z aplikacją Honeywell Home.  
W celu ułatwienia procesu konfiguracji aplikacja Ho-
neywell Home prowadzi użytkownika przez jej po-
szczególne etapy. Aplikacja obsługuje systemy Andro-
id oraz iOs i za pomocą smartfona pozwala zarządzać 
ustawieniami T6, co zapewnia użytkownikowi kon-
trolę w każdym miejscu i o każdej porze.
Regulacja temperatury oparta na lokalizacji użyt-
kownika (geofencing). Termostat T6 dostosowuje się 
do stylu życia domownika dzięki innowacyjnej technolo-

Honeywell na rynku instalacyjnym 
znany jest jako dostawca szeroko 
rozumianej automatyki do domów, 
budynków użyteczności publicznej, 
przemysłu. Od lat oferuje rozwiązania 
poprawiające oszczędność energii, 
chroniące środowisko i zwiększające 
bezpieczeństwo ludzi i ich majątku.

Honeywell – „gadżety” do domu

Aby umożliwić sterowanie termosta-
tem pozostałym członkom rodziny, 
urządzenie można połączyć z wieloma 
smartfonami lub tabletami.
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O konieczności ich wymiany urządzenie powiadamia 
automatycznie. Produkt nie ma kabli elektrycznych, 
nie wymaga więc bliskości gniazdka elektrycznego.

Kamera bezpieczeństwa C1 Wi-Fi (fot. 3)

Zwiększone bezpieczeństwo oraz możliwość kon-
troli nad stanem domu to główne motywacje, dla 
których użytkownik decyduje się na zakup inte-
ligentnych kamer bezpieczeństwa. Urządzenia te 
dają możliwość podglądania tego, co aktualnie dzie-
je się w domu z poziomu smartfona. Jeśli Twoi klien-
ci, niezależnie od tego gdzie się znajdują, chcą mieć 

kontrolę nad tym, co dzieje się w ich domach, poleć 
im kamerę bezpieczeństwa C1 Wi-Fi. Kamera bez-
pieczeństwa C1 Wi-Fi pracuje w dzień i w nocy, reje-
strując wszystko co się dzieje w domu. Ma szeroki kąt 
widzenia, 5-krotny zoom cyfrowy oraz wysoką roz-
dzielczości (720p). Dzięki temu pozwala na oglądanie 
krystalicznie czystego obrazu na żywo. Zastosowana 
inteligentna technologia umożliwia kamerze rozpo-
częcie nagrywania pięć sekund przed wystąpieniem 
zdarzenia, aby nigdy nie przeoczyć czegoś ważnego.
Jeśli wydarzy się coś nietypowego kamera C1 niezwłocz-
nie wysyła powiadomienie na smartfon użytkownika. 
Umożliwia to podjęcie stosownej reakcji. Kamera dys-
ponuje specjalnym trybem nadzoru nocnego, który po-
zwala monitorować obszar w promieniu do 5 metrów. 
Dwie regulowane strefy alarmów umożliwiają wska-
zanie miejsc, gdzie należy zignorować ruch w tle, np. 
obracający się wentylator sufitowy. Alternatywnie 
mogą one posłużyć do zwiększenia czułości wykry-
wania w ważnych miejscach, takich jak drzwi i okna.
Łatwa konfiguracja. Kamera C1 została zaprojekto-
wana, aby w pełni sprostać oczekiwaniom klientów, 
dlatego też można zamontować ją na stole lub ścianie. 
Aby zacząć korzystać z kamery wystarczy ją podłączyć  
i skonfigurować za pomocą intuicyjnej aplikacji Honey-
well Home, która prowadzi użytkownika przez łatwy  
i szybki proces konfiguracji, dzięki brakowi okablowania.
Technologia geofencing. Aplikacja Honeywell Home 
korzysta z technologii wirtualnej granicy „geofencing”, 
dzięki której śledzi miejsce pobytu użytkownika i na 
podstawie wykrytej lokalizacji przełącza się między try-
bami obecności w domu lub przebywania poza nim. 
Kamera automatycznie się włącza, gdy użytkownik 
opuszcza dom i wyłącza po jego powrocie — zawsze 
dostosowuje się do planu dnia użytkownika.

Kamera bezpieczeństwa C1 Wi-Fi oferu-
je dwukierunkową transmisję dźwięku. 
Oznacza to, że poprzez wbudowany mi-
krofon umożliwia utrzymywanie kon-
taktu z rodziną, znajdującą się w domu.

Aby uzyskać maksymalny zasięg 
i pełne poczucie bezpieczeństwa, 
można połączyć w domu wiele czuj-
ników, które będą monitorować 
wszystkie problematyczne miejsca. 
Możliwości rozbudowy do maksymal-
nej długości 150 metrów. 
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