
Controlo e vigilância 
com o seu smartphone

•  Tecnologia segura sem fios de 868 MHz única bidirecional patenteada 
    da Honeywell - alcance mais longo (1000 m) e desempenho melhorado
    da bateria. 

•  De utilização fácil e intuitiva. Simplesmente ative e desactive o seu 
   alarme com um toque. 

•  Porta Ethernet para ligação de IP ou IP+GPRS

•  Até 32 periféricos por instalação. 

•  Detecção de interferência de rádio (anti-jam).  

•  Saia de casa em total tranquilidade. A aplicação permite-lhe controlar a 
   sua casa a partir de um tablet  ou smartphone para garantir que a sua 
   família está em segurança  

•  As aplicações móveis de Total Connect activam a função de inspecção 
   visual que lhe permite ver o que está a acontecer em casa se um alarme 
   for activado. O proprietário da casa é avisado por SMS ou e-mail e pode 
   distinguir se ocorreu uma intrusão ou se é um falso alarme.  

EVOHOME SECURITY

Monitorize a sua casa 
através do seu smarphone

Sirene 
sem �os

Sensor de movimento 
sem �os, imune a animais 

Sensor fumos 
sem �os

evohome
hub de segurança

Leitor de cartões  
sem �os

Sensor dioxido 
carbono sem �os

Sensor de movimento 
com camera sem �os

Detector de quebra 
de vidros sem �os

•  Hub EVOHOME tem uma cópia de segurança de  24 horas em stand-by 
   em caso de perda de corrente. 

•  Indicações LED para feedback do utilizador (bateria fraca, estado do 
   sistema - Armar, Desarmar, Armar parcialmente)  

•  As aplicações Total Connect Comfort para Android  e ios estão 
   disponíveis para transferir na App Store e em Google Play. 
   As aplicações suportam todas as funções relacionadas com segurança.

•  Portal web dedicado para registo e configuração de todo o sistema

FÁCIL DE USAR, SEGURO E SEM RENDAS MENSAIS 

ALARME SEM FIOS CONECTADO
Kits de alarmes para apartamentos

Os kits de alarmes para apartamentos da Honeywell 
foram concebidos para serem instalados em menos 
de 30 minutos. O teclado inovador funciona como 
uma sirene, pelo que não há sirenes externas para 
instalar. Todas as fixações e baterias estão incluídos,
pelo que basta instalar o teclado e os sensores e já está!

Fiável e expansível

Adicione até 44 acessórios ou dispositivos ao seu sistema
e ative e controle até 3 zonas distintas de acordo com as 
suas necessidades e estilo de vida. Pode até ligar qualquer
número de campainhas Honeywell ao seu alarme doméstico
Honeywell para que funcionem como sirenes internas adicionais.

Paz de espírito

Durma tranquilo sabendo que a sua família e a sua casa estão 
protegidas durante a noite com o modo de Zona Doméstico, 
que protege pontos de entrada importantes, permitindo que 
se movimente pela casa. Caso algo aconteça na sua ausência, 
os Alertas de Ocorrências e Antivandalismo informam-no se o
alarme foi acionado ou adulterado. O seu teclado até o alerta se 
tiver deixado uma janela ou porta aberta quando tentar armar o
seu alarme doméstico Honeywell.

Kits de alarmes domésticos sem fios - ActivLink

Completa gama de acessórios,
sem IP nem GSM, económico, 
simples de usar e configurar.

HS330S Kit Alarme para apartamento sem fios,
com controlo inteligente

HS331S Kit Alarme doméstico sem fios,
com controlo inteligente e sirene exterior

Gama de acessórios

ActivLink
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•  1 x hub sem fios
•  1 x Sensor de movimento sem fios imune a animais 
    de estimação (PIR)  
•  1 x Sensor de porta e janela sem fios  
•  1 x Comando à distância de controlo remoto sem fios  
•  1 x cabo de Ethernet/LAN   
•  1 x Adaptador de corrente 
•  Todas as fixações e baterias necessárias  
•  1 x Guia de instalação rápida  
•  1 x cartão com código de ativação por SMS

•  1 x hub sem fios  
•  1 x sensor de movimento sem fios com câmara a cores  
•  2 x sensores de porta e janela sem fios  
•  1 x Leitor sem contacto (tag) com sirene integrada  
•  2 x Chaves de contacto proximidade (tags)
•  1 x cabo Ethernet/LAN   
•  1 x adaptador universal de corrente 
•  Todas as fixações e baterias necessárias  
•  1 x Guia de instalação rápida  
•  1 x cartão com o código de ativação de SMS

•  1 x hub sem fios com GPRS  
•  1 x Cartão SIM 
•  1 x Sensor de movimento sem fios imune a animais 
    de estimação (PIR)  
•  1 x Sensor de porta e janela sem fios   
•  1 x Leitor sem contacto (Tag) com sirene integrada 
•  2 x Chaves de contacto proximidade (tags)
•  1 x Cabo Ethernet/LAN   
•  1 x Adaptador de corrente universal 
•  Todas as fixações e baterias necessárias  
•  1 x Guia de instalação rápida  
•  1 x Cartão de código de ativação por SMS

Família completa de acessórios
KITS EVOHOME SECURITY

HS911S

HS912S

HS922S

Ideal para casas maiores. O alto som e brilhante 
luz estroboscópica são difíceis de ignorar. Ela 
debita um aviso de 103 dB. O piscar dos LEDs 
também ajuda a dissuadir intrusos e alertar 
os vizinhos.

SEF8MS-Sirene exterior sem fios com bateria

Se o detector sem fios com bateria detecta um 
intruso imediatamente tira 5 fotos,para mantê-lo 
informado através de seu Smartphone. A parte 
inteligente: ele pode até mesmo tirar fotos no 
escuro.

CAMIR-8EZS-Detector de movimento sem fios
com câmera

Projectado para filtrar falsos alarmes, este sensor 
acústico é ideal para casas com grandes áreas 
de vidro. Ele funciona com a maioria dos tipos de 
vidro até 14mm de espessura.

FG8MS-Detector sem fios de quebra de vidro

Se uma janela ou porta estiver aberta, enquanto 
o alarme é activado por um intruso o sensor 
dispara um alarme.

DO8EZS-Detector de porta e janela sem fios

Se fumo for detectado na sua casa, o sofisticado 
sensor óptico do detector activa uma sirene 
interna de 85 dB e envia-lhe um alerta.

DFS8MS-Detector de fumo sem fios

Conjunto de 4 etiquetas sem contacto, de cores 
diferentes, para desarmar facilmente o sistema, 
com indicação no smartphone de quem foi a 
pessoa que o desactivou

TAG4S-Conjunto de 4 TAGS 

Se um intruso activar o seu sistema, uma sirene 
de 120 dB soará dentro da sua casa para 
dissuadir o intruso.

SI800MS-Sirene interior sem fios com bateria

Armar ou desarmar o seu sistema até
150 metros, com apenas um toque de um botão.
Você pode desarmar o sistema do seu carro 
ou parcialmente armá-la no conforto da sua
cama. Há um botão de pânico também, no caso 
de uma emergência. LED indicadores mostram
o status do sistema, tornando-o ainda mais fácil 
de usar.

TCC800MS-Telecomando remoto sem fio

Os leitores sem contacto (tags) são ideais para 
crianças ou idosos e a maneira mais fácil de 
desarmar o seu sistema. Simplesmente encoste 
o tag contra a leitor. O Leitor de etiquetas sem 
fios também vem com uma sirene incorporada de 
78 dB para afastar intrusos.

SPR-S8EZS-Leitor de Etiquetas sem contacto

Obtenha mais protecção, adicionando um desses 
detector para cada quarto. Ele acciona o alarme 
quando for detectado movimento, graças a uma 
lente de alta qualidade, detecção de calor e infra-
vermelhos. É especialmente útil para os 
proprietários de animais de estimação. Ele pode 
ainda ignorar movimento de animais até 36 kg.

IRPI8EZS-Detector de movimento sem fios 
imune a animais.

Uma alerta para você e para a sua família, 
alertando-o para níveis perigosos de monóxido 
de carbono (CO) em sua casa.O sensor dispara 
uma sirene de 85 dB e envia-lhe um alerta. 
Há até uma memória de 24 horas, avisando se 
CO foi detectado enquanto você estava fora.

CO8MS-Detector sem fios de monóxido de 
carbono

Ideal para pessoas idosas ou de mobilidade 
condicionada, que podem precisar de ajuda em 
uma emergência. Eles podem usá-lo como um 
pendente ou pulseira, ou anexado ao cinto ou ao 
porta-chaves. IP67

TCPA1BS-Botão de pânico sem fio
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Segurança wireless de dados técnicos de  
produto Honeywell 
 

HS911S – Kit de alarme doméstico 
inteligente sem fios

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS 
• Tecnologia segura sem fios de 868 MHz única 

bidirecional patenteada da Honeywell - alcance mais 
longo (1000 m) e desempenho melhorado da bateria. 

• De utilização fácil e intuitiva. Simplesmente ative 
e desative o seu alarme com um toque. 

• Porta Ethernet para ligação de IP. 
• Até 32 periféricos por instalação. 

• Deteção de interferência de rádio adaptativo.  

• Saia de casa em total tranquilidade. A aplicação 
permite-lhe controlar a sua casa a partir de um tablet  
ou smartphone para garantir que a sua família está em 
segurança  

• As aplicações móveis de Total Connect Comfort 
International ativam a função de verificação visual que 
lhe permite ver o que está a acontecer se um alarme for 
ativado. O proprietário da casa é avisado por SMS ou 
e-mail e pode distinguir se ocorreu uma intrusão ou se  
é um falso alarme.  

• o hub evohome tem uma cópia de segurança de  
24 horas em stand-by em caso de perda de corrente. 

• De utilização fácil e intuitiva. Simplesmente ative 
e desative o seu alarme com um toque. 

• Indicações LED para feedback do utilizador (bateria 
fraca, estado do sistema - Armar, Desarmar, Armar 
parcialmente)  

• As aplicações Total Connect Comfort para Ios 
e Android estão disponíveis para transferir na App Store 
e em Google Play. As aplicações suportam todas as 
funções relacionadas com segurança 

• URL do portal web para ajudar no registo 
e 
configuração: https://international.mytotalconnectcomfor
t.com 
 

CONTEÚDO DO KIT 
   

• 1 x Hub sem fios  
• 1 x Sensor de movimento sem fios imune a animais 

de estimação (PIR)  
• 1 x Sensor de porta e janela sem fios  
• 1 x Comando à distância de controlo remoto sem fios  
• 1 x cabo de Ethernet/LAN   
• 1 x Adaptador de corrente universal com tomada para 

a UE e Reino Unido  
•   Todas as baterias necessárias  
•   Todas as fixações necessárias 
• 1 x Guia de instalação rápida  
• 1 x cartão com código de ativação por SMS 
• 1 x Guia de segurança e garanti 
• 1 x Declaração de conformidade 

 

INSTALAÇÃO 
• Apenas para uso em seco. 

 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO  
 
Idiomas abrangidos –  
GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL = inglês, alemão, francês, 
espanhol, português, italiano, holandês 
 

• Frequência -  868 MHz 
• Alcance sem fios: 1000 m (campo aberto) 
• Temperatura de funcionamento: -10°C a +55°C 

 

 

 
 

Hub sem fios – Ref: SUE8EU-
STD-E 

• Vem com serviços de notificação de 
e-mail gratuitos 

• Até 32 periféricos por instalação 
• Com deteção de interferência de 

rádio adaptativo 
• Porta Ethernet para ligação de IP 
• Supervisão  
• Relatórios de informação do sistema 

LED 
• Fonte de alimentação 230 V~ para 

DC 6.5 V/2 A (4 x baterias 
recarregáveis AA (fornecidas mas 
não instaladas) 

• 24 horas em stand-by (em caso de 
perda de corrente) 

• Sinalização de bateria fraca  
• Dimensões 190 x 123 x 35 mm  
 

 

 

Sensor de movimento sem fios 
imune a animais de estimação 
(PIR) Ref : IRPI8EZ 
• Imune a animais de estimação de 

até 36 kg 
• alcance de deteção de 10 x 12 m 
• 1 x bateria CR123A com aprox.  

4 anos de duração. Fornecido com 
aba de isolamento de bateria 
instalada 

https://international.mytotalconnectcomfort.com/
https://international.mytotalconnectcomfort.com/
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Segurança wireless de dados técnicos de  
produto Honeywell 
 

• Deteção antivandalismo 
• Dimensões 112 x 60 x 40 mm 
 

 Sensor de porta e janela sem 
fios Ref : DO8EZ 
• Deteção antivandalismo 
• 1 x CR123A com aprox. 5 anos de 

duração. Fornecido com aba de 
isolamento de bateria instalada 

• Dimensões 102 x 22 x 23 mm 
 

 

 

Comando à distância de controlo 
remoto Ref.: TCC800M 
• Quatro botões 
• Três LEDs para estado 
• Fornecido equipado com 1 x 

CR2032 com aprox. 4 anos de 
duração 

• Dimensões 56 x 48 x 9 mm 
 

 

 

DADOS DA EMBALAGEM 
PRODUTO ÚNICO 

Código EAN:   5004100969392 

Peso:   aprox. 2000 g 

Dimensão da embalagem: 160 x 320 x 160 mm 

 

EMBALAGEM PADRÃO 

Quantidade:    4 
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Segurança wireless de dados técnicos de  
produto Honeywell 

HS922GPRS - Kit de alarme 
doméstico inteligente sem fios 
com GPRS 

  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS 
• Tecnologia segura sem fios  de 868 MHz única 

bidirecional patenteada  da Honeywell - alcance mais 
longo (1000 m) e desempenho melhorado da bateria. 

• Transmissão usando GPRS com antena integrada. 
• Cartão SIM padrão com serviços de roaming. 
• Porta Ethernet para ligação de IP. 
• Até 32 periféricos por instalação. 
• Deteção de interferência de rádio adaptativo.  
• Saia de casa em total tranquilidade. A aplicação 

permite-lhe controlar a sua casa a partir e um tablet ou 
smartphone para garantir que a sua família está em 
segurança  

• As aplicações móveis de Total Connect Comfort 
International ativam a função de verificação visual que 
lhe permite ver o que está a acontecer se um alarme for 
ativado. O proprietário da casa é avisado por SMS ou 
e-mail e pode distinguir se ocorreu uma intrusão ou se 
é um falso alarme.  

• Cartão SIM padrão com 2 anos de período de ligação. 
• Cópia de segurança de 24 horas em stand-by em caso 

de perda de corrente. 
• As aplicações Total Connect Comfort para iOS e 

Android estão disponíveis para transferir na App Store e 
em Google Play. As aplicações suportam todas as 
funções relacionadas com segurança 

• URL do portal web para ajudar no registo e 
configuração: https://international.mytotalconnectcomfor
t.com 

 

CONTEÚDO DO KIT 
   

• 1 x hub sem fios com GPRS  
• 1 x Sensor de movimento sem fios imune a animais 

de estimação (PIR)  

• 1 x Sensor de porta e janela sem fios   
• 1 x Leitor de terminais sem contacto com sirene 

integrada 
• 2 x Terminais sem contacto 
• 1 x Cartão SIM 
• 1 x Cabo Ethernet/LAN   
• 1 x Adaptador de corrente universal com tomada para 

a UE e Reino Unido  
• Todas as baterias necessárias  
• Todas as fixações fornecidas  
• 1 x Guia de instalação rápida  
• 1 x Cartão de código de ativação por SMS 
• 1 x Guia de segurança e garantia 
• 1 x Declaração de conformidade 

 

INSTALAÇÃO 

• Uso interno apenas. 
 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO  
Idiomas abrangidos –  
GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL = inglês, alemão, francês, 
espanhol, português, italiano, holandês 
 

• Frequência -  868 MHz 
• Alcance sem fios: 1000 m (campo aberto) 
• Temperatura de funcionamento: -10°C a +55°C 

 

 

 
 

Hub sem fios com GPRS – Ref: 
SUE8EU-STD-EG 
• Vem com serviços de notificação por 

e-mail gratuitos 
• Até 32 periféricos por instalação 
• Com deteção de interferência de rádio 

adaptativo 
• Porta Ethernet para ligação IP 
• Transmissão usando GPRS** com 

antena integrada 
• Cartão SIM padrão com 2 anos de 

serviço de ligação 
• Supervisão  
• Relatórios de informação de sistema 

LED 
• Fonte de alimentação 230 V~ para DC 

6,5 V/2 A (4 x baterias recarregáveis 
AA (fornecidas mas não instaladas) 

• 24 horas em stand-by (em caso de 
perda de corrente) 

• Sinalização de bateria fraca  
• Dimensões 190 x 123 x 35 mm  
 

 

 

Sensor de movimento sem fios 
imune a animais de estimação 
(PIR) Ref : IRPI8EZ 
• Imune a animais de estimação de até 

36 kg 
• alcance de deteção de 10 x 12 m 
• 1 x bateria CR123A com aprox. 4 

anos de duração. Fornecido equipado 
com aba de isolamento de bateria 

https://international.mytotalconnectcomfort.com/
https://international.mytotalconnectcomfort.com/
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Segurança wireless de dados técnicos de  
produto Honeywell 

• Deteção antivandalismo 
• Dimensões 112 x 60 x 40 mm 
 

 Sensor de porta e janela sem 
fios Ref : DO8EZ 
• Deteção antivandalismo 
• 1 x CR123A com aprox. 5 anos de 

duração. Fornecido equipado com 
aba de isolamento de bateria 

• Dimensões 102 x 22 x 23 mm 
 

 

 

Leitor de terminais sem contacto 
sem fios Ref. : SPR-S8EZ  
• Até 10 utilizadore 
• Dois botões 
• Sirene integrada de 78dBA @1 m 
• Quatro LEDs para estado 
• 3 x CR123A com aprox. 4 anos de 

duração. Fornecido equipado com 
aba de isolamento da bateria 

• Dimensões 110 x 110 x 30 mm 
 

 Terminais sem contacto  
• 2 pretos 
• Dimensões 47 x 30 x 3 mm 
 

 
 

DADOS DA EMBALAGEM 
PRODUTO ÚNICO 

Código EAN: 5004100969415 

Peso: aprox. 2400 g 

Dimensão da embalagem: 160 x 320 x 160 mm 

 

EMBALAGEM PADRÃO 

Quantidade: 4 

 
 


