Tuxedo Touch™

Segurança empresarial e controlador de automação

SEGURANÇA, AUTOMAÇÃO, VISUALIZAÇÃO / GRAVAÇÃO DE
VÍDEOS E MUITO MAIS!

Obtenha o controle da sua empresa

Sua empresa conectada

O Tuxedo Touch™ da Honeywell
funciona como um controlador de
segurança e de automação, câmera/
gravador de vídeo e muito mais!
Você pode aproveitar o controle fácil, na ponta dos

(Consulte a
página 7)

Segurança

Vídeo

Honeywell Total Connect™

dedos, de termostatos, iluminação e fechaduras
habilitados para Z-Wave® e até mesmo visualizar
e gravar vídeos, na incrível tela de 7" sensível ao
toque e com quatro cores. Você pode até mesmo
controlar o sistema usando smartphones, tablets
e outros dispositivos compatíveis.
Seja bem-vindo à sua empresa conectada.
Iluminação
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Fechaduras

Termostatos

Persianas

Sistema inteligente e intuitivo
O que importa é a conveniência! Você saberá como usar o controlador Tuxedo Touch™ desde o primeiro
momento em que olhar para ele. Ele é intuitivo, fácil de aprender e fácil de usar, não importa se você
está controlando segurança ou automação, visualizando e gravando vídeos ou realizando atividades
na tela sensível ao toque.

Segurança simplificada
• Os ícones e palavras são fáceis de ler, podem ser
reconhecidos imediatamente e são altamente visíveis
na brilhante tela transparente, o que reduz o tempo
de treinamento do funcionário.
• Basta tocar na tela sensível ao toque para acessar o registro
de eventos e realizar as seguintes ações com facilidade:
– Rastrear quais funcionários usaram o sistema, e quando
– Visualizar aberturas e fechamentos
• Atribua ou cancele com facilidade códigos de usuário
de funcionários.
• Faça a opção de aviso de condições de alarme por voz.*
*Opção de aviso por voz disponível apenas no idioma inglês.

Visualização e gravação de vídeos
nas instalações
• Você pode visualizar até quatro câmeras IP em áreas
internas e externas em toda a sua empresa usando a tela
sensível ao toque, smartphones, tablets ou televisores.
• Grave videoclipes de até dois minutos em um cartão SD
- isso lhe permite fazer a verificação visual de um evento
de alarme ou de uma atividade do sistema.
• A tela sensível ao toque de 7", colorida e com alta resolução,
fornece uma excelente experiência de visualização de vídeo.
Visualize uma única câmera ou até quatro câmeras de uma
só vez.
• Compatível com até 32 câmeras IP de alta resolução
por sistema.
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Servidor inteligente... Empresa inteligente!

Controle nas instalações
O servidor Web integrado possibilita controlar o Tuxedo Touch™
localmente, de qualquer lugar de suas instalações em smartphones,
smart TVs, tablets ou qualquer dispositivo habilitado para Web,
juntamente com a rede Wi-Fi® de sua empresa.*
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*O controle nas instalações requer tecnologia Ethernet ou rede Wi-Fi. Obtenha mais informações junto ao profissional da instalação.

Gerenciamento e economia de energia
por meio de cenários e programações
Termostatos

Iluminação
®

• Termostatos habilitados para Z-Wave * podem ser automaticamente
ajustados sempre que você armar ou desarmar seu sistema de segurança,
o que lhe ajuda a economizar dinheiro e a poupar energia.
•O
 controle preciso da temperatura possibilita que nossos termostatos
ofereçam maior conforto no local de trabalho, menos oscilações de
temperatura e mais economia de energia. **
•O
 s bloqueios podem manter a temperatura limitada a uma configuração
mínima ou máxima, ideal para ambientes em que pessoas não autorizadas
possam tentar ajustar os termostatos.

Com o Tuxedo Touch, o controle automatizado da iluminação Z-Wave
é instantâneo!
• Ligue ou desligue as luzes nas áreas internas e externas sempre que
seu sistema de segurança for armado. Essa é uma excelente maneira de
controlar os custos e poupar energia quando sua empresa estiver fechada
e de entrar em um ambiente seguro e bem iluminado durante o horário
de funcionamento.
• Quando estiver fora, programe as luzes para acenderem aleatoriamente,
para dar a impressão de imóvel ocupado.

Fechaduras

Persianas

• Tranque e destranque portas com o Tuxedo Touch™ e desarme seu
sistema de segurança usando o teclado na fechadura da porta.

Opere persianas habilitadas para Z-Wave em suas instalações e obtenha
privacidade e segurança. É possível levantá-las e baixá-las em horários
específicos. Além disso, você pode reduzir o ofuscamento ocasionado
pela luz do sol sobre a tela do computador e aprimorar o conforto no
local de trabalho. Essa também é uma maneira de evitar aquecimento
desnecessário das instalações e gastos extras.

• Tranque e destranque portas a partir de qualquer lugar de suas instalações
ou realize essas ações automaticamente ao armar ou desarmar o sistema.
* Temperatura disponível em Fahrenheit e Celsius.
** Quando usado com o termostato ZWSTAT da Honeywell.
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Defina o cenário

Programação de cenário
O Tuxedo Touch™ facilita a definição de
cenários que ocorrem regularmente, por meio da
tecnologia Z-Wave®, o que lhe ajuda a economizar
dinheiro e poupar energia. É possível controlar
a temperatura, para que você não precise
desperdiçar dinheiro em aquecimento ou
refrigeração desnecessária em sua empresa.

Nascer do sol/pôr do sol
Você pode definir cenários para que ocorram
em horários especificados e também pode fazer
com que eles respondam à luz solar! As luzes em
áreas externas podem ser ligadas ao pôr do sol
e desligadas ao nascer do sol, por exemplo. Os
horários do nascer/pôr do sol são atualizados
automaticamente e ajustados ao horário de
verão. Não importa a estação, suas luzes
serão ligadas quando você desejar.

Ativação de cenário acionada
por evento
Você pode combinar sensores no sistema
de segurança VISTA® e no Tuxedo Touch da
Honeywell para configurar cenários acionados
por eventos. Por exemplo, caso haja a detecção
de movimento em um corredor escuro, o sensor
de movimento pode acionar a luz Z-Wave para
que acenda automaticamente e ilumine o caminho
para um funcionário que esteja trabalhando até
mais tarde. Isso pode aumentar a segurança do
funcionário, ao mesmo tempo em que lhe alerta
sobre atividade nas instalações
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Serviços remotos do Honeywell Total
Connect Serviços remotos
TM

Onde quer que esteja, você pode controlar seu sistema e receber alertas
importantes usando o Honeywell Total Connect em seu smartphone,
tablet ou em qualquer outro dispositivo móvel que você use no dia-a-dia.

Controle e gerencie seu sistema de praticamente qualquer lugar
Com o Honeywell Total Connect, você pode:
• Controlar iluminação, fechaduras, termostatos e persianas habilitados para Z-Wave®.
• Receber notificações por e-mail, mensagens de texto ou alertas de vídeo sobre
eventos importantes ocorridos dentro e em torno de sua empresa.
• Destrancar portas remotamente para os seus funcionários.
• Ser alertado sobre alagamentos, vazamentos e alterações extremas de temperatura.
• Saber se mercadorias, equipamentos, produtos eletrônicos ou outros objetos de
valor foram movidos ou comprometidos.
• Visualizar até 100 locais com um login, o que é excelente para proprietários de
franquias e empresas com instalações em vários locais.

Visualização remota de vídeo
Visualize vídeos ao vivo das instalações, em qualquer hora,
em qualquer lugar.
• Fique de olho em seus funcionários.
• Visite seus almoxarifados, plataformas de carga, caixas
registradoras, entradas, saídas e outras áreas vulneráveis.
• Visualize até seis câmeras por vez. *
• Monitore sua empresa em ambientes com baixa
luminosidade e locais escuros com as câmeras
para ambientes internos com baixa luminosidade. *

* Câmeras Honeywell Total Connect necessárias
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Tela dinâmica sensível ao toque!
A incrível tela sensível ao toque, de alta resolução, oferece suporte a mais de
16 milhões de cores!
Você pode apresentar produtos com detalhes nítidos, divulgar vendas e promoções
especiais e publicar avisos para os funcionários, plantas baixas e muito mais.

Aviso a todos os funcionários
A área de estacionamento
A2 estará fechada durante
todo o dia 5 de outubro,
segunda-feira, para
recapeamento do asfalto.
Utilize a área de
estacionamento C2
para funcionários.

Projeto elegante e sofisticado
A tela extremamente ampla e as opções
de compartimentos nas cores branca
e prata são ideais para qualquer
ambiente comercial ou industrial.

Imagine as possibilidades
O controlador empresarial e de segurança, o quadro de foto
digital, o visualizador e gravador de vídeo e a tela sensível
ao toque intuitiva formam uma combinação imbatível. Coloque
o Tuxedo Touch™ para trabalhar em favor de sua empresa hoje
mesmo! Obtenha maiores detalhes junto ao seu profissional
de segurança.

Para obter mais informações:
www.honeywell.com/security/clar
Automation and Control Solutions
Honeywell Security Products Americas
9315 NW 112th Avenue
Miami, Florida 33178
Tel: 305.805.8188
www.honeywell.com
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