TUXEDO TOUCH™
CONTROLADOR DE SEGURANÇA
E RESIDENCIAL/EMPRESARIAL

O Tuxedo Touch da Honeywell possui um controlador e tela gráfica
de 7", sensível ao toque e de alta resolução, que integra segurança
e automação residencial e empresarial. Ele oferece uma nova
oportunidade para captar possíveis clientes e mercados, integrando
perfeitamente segurança e comandos de voz, visualização e
gravação de vídeos e capacidade para controlar termostatos,
luzes, fechaduras e persianas habilitados para Z-Wave®. Este
versátil produto é a maneira perfeita para diferenciar sua empresa
das outras e proteger suas contas.

Os clientes agora podem utilizar um controle de voz inovador em
sua vida diária. Por meio de comandos de voz, como “leaving the
house” (saindo de casa) ou “returning home” (voltando para casa),
os usuários podem realizar diversas tarefas, tais como armar seus
sistemas, ajustar os termostatos habilitados para Z-Wave, controlar
luzes, trancar portas e muito mais.
Com os Serviços remotos do Honeywell Total Connect™, os
usuários também podem visualizar câmeras, controlar seus
sistemas de segurança, luzes, fechaduras e termostatos, e
receber remotamente e-mails e alertas por vídeo acionados
por eventos, uma excelente oportunidade para proporcionar
uma receita mensal recorrente adicional.

RECURSOS
• Controle centralizado de:
– Sistema de segurança
– Câmeras de vídeo
– Dispositivos habilitados para Z-Wave: termostatos, luzes,
fechaduras, persianas
•O
 servidor Web integrado possibilita o controle local do sistema por
meio de qualquer dispositivo habilitado para Wi-Fi® (smartphone, iPad®,
iPhone®, PC, TV conectada à Internet,etc.).
•O
 controlador Z-Wave integrado permite ter 232 dispositivos Z-Wave
(verifique o quadro de compatibilidade para obter informações sobre
dispositivos específicos).
•C
 onecte até 32 câmeras IP com formatos MPEG4, H.264 ou OnVIF
e visualize até quatro câmeras diretamente no monitor do Tuxedo
Touch ou, localmente, nos dispositivos habilitados para Wi-Fi
(verifique o quadro de compatibilidade para obter informações
sobre as câmeras especificadas).
•C
 ompatível com câmera IP para ambientes com baixa luminosidade
(iPCAM-WL) da Honeywell, que permite obter uma experiência de
visualização melhor em condições de baixa luminosidade e em
locais escuros.
•C
 ontrole de dispositivos e ações do sistema por meio de comandos
de voz específicos:
– Wake Up (Acordar)
– Returning Home (Voltando para casa)
– Bed Time (Hora de dormir) – Evening (Noite)
– Leaving The House
		 (Saindo de casa)
– Cameras (Câmeras)
•A
 tualizações remotas de software podem ser enviadas
automaticamente para qualquer controlador Tuxedo Touch
instalado em campo e conectado à Internet.
• Visualização e gravação de vídeo:
– Grave vídeos de dois minutos a partir de qualquer câmera do
sistema e assista diretamente no monitor do Tuxedo Touch ou
em dispositivos habilitados para Wi-Fi (15 segundos pré-evento
e 01:45 min pós-evento).
– A gravação pode ser feita manualmente ou definida como um
cenário a ser ativada com base em dia, horário ou evento específico.
– A capacidade da gravação é baseada no tamanho do cartão SD.

• Monitor widescreen colorido de 7"
– 16 milhões de cores e resolução de 800 x 480
•P
 ersonalize até 30 cenários para que os dispositivos do sistema ajam
com base em horário, dia ou eventos do sistema.
• Pôr do sol/nascer do sol: os cenários são automaticamente atualizados
com base em horários/alterações do pôr do sol/nascer do sol.
• Agrupe dispositivos similares (todas as fechaduras, câmeras, etc.) para
reduzir o tempo e a complexidade da programação ao criar cenários
personalizados.
•O
 pção de conexão de Wi-Fi ou Cat5/Ethernet com a LAN
das instalações.
• Compatível com VIP (Programação inteligente VISTA®).
•V
 isualize a previsão do tempo local diretamente no controlador do
Tuxedo Touch.
• Disponível em duas cores (branco e prata).
• Vídeos de vendas e treinamento integrados:
– Vídeo de vendas do Tuxedo Touch
–P
 rogramação de dispositivos Z-Wave
– Programação de cenários Z-Wave
–C
 omo usar o servidor Web para dispositivos locais habilitados
para Wi-Fi
–C
 omo personalizar a tela inicial para revendedor, quadro foto
digital e visualizador de vídeo
–C
 omo instalar e programar câmeras IP
• Compatível com os Serviços remotos Honeywell Total Connect.
•V
 isite o kit de ferramentas do revendedor do Tuxedo Touch em
http://www.tuxedotouchtoolkit.com/ para obter detalhes sobre
as seguintes informações:
–T
 odos os dispositivos Z-Wave compatíveis
–T
 odas as câmeras IP compatíveis
–T
 odas os tablets/dispositivos habilitados para Wi-Fi compatíveis
–V
 ídeos de treinamento
–V
 ídeos de vendas/apresentação
–L
 iteratura e imagens do produto
–R
 evisão do software mais atual para download manual
iPhone e iPad são marcas comerciais registradas da Apple® Inc.
Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

TUXEDO TOUCH™
CONTROLADOR DE SEGURANÇA E RESIDENCIAL/EMPRESARIAL

RECURSOS
Compatibilidade
Painel de controle

Listagens de agências
Nº máx. de controladores
residenciais/empresariais

Tuxedo Touch
VISTA®-15P/FA148CP................................................ 2
VISTA-15PSIA/FA148CPSIA.................................... 2
VISTA-20P/FA168CPS............................................... 4
VISTA-20PSIA/FA168CPSSIA................................. 4
VISTA-21iP...................................................................... 4
VISTA-21iPSIA............................................................... 4
VISTA-128BPE/FA1660CE....................................... 3
VISTA-128SIAE............................................................. 3
VISTA-128BPT/FA1660CT....................................... 6
VISTA-128BPTSIA....................................................... 6
VISTA-128FBP/FA1670C.......................................... 3
VISTA-250BPE.............................................................. 3
VISTA-250FBP/FA1700C.......................................... 3
VISTA-250BPT.............................................................. 6
VISTA-32FBPT.............................................................. 6
VISTA-128FBPT/FA1670CT..................................... 6
VISTA-250FBPT/FA1700CT..................................... 6

UL 365 – Unidades e sistemas de alarme contra roubos
conectados à delegacias de polícia
UL 609 – Unidades e sistemas locais de alarme
contra roubos
UL 985 – Unidades de sistemas domésticos de alerta
contra incêndio
UL 1023 – Unidades de sistemas domésticos de alarme
contra roubo
UL 1610 – Unidades de alarme contra roubos de
estação central
ANSI/SIA CP-01-2010 – Padrão de painel de controle,
recursos para redução de alarmes falsos
CAN/ULC-S303-M91 – Unidades e sistemas locais de
alarme contra roubo
CAN/ULC-S304-06 – Unidades de controle de alarme
contra roubo com central e instalações receptoras de sinal
ULC-S545-02 – Unidades de controle residenciais com
sistema de alerta contra incêndio
ULC/ORD-C1023-74 – Unidades de sistemas domésticos
de alarme contra roubo

ESPECIFICAÇÕES
Físicas
8,23" L x 5,59" A x 1,13" P
(21,90 cm L x 14,20 cm A x 2,87 cm P)

Cabeamento
(conexão de quatro cabos padrão)
Preto
Terra
Vermelho +12 V CC (alimentação aux.)
Verde
“Entrada de dados” do painel de controle
Amarelo “Saída de dados” do painel de controle

Consumo de corrente
Luz de fundo DESLIGADA, som DESLIGADO:
12 V, 140 mA
Luz de fundo LIGADA, som DESLIGADO:
12 V, 225 mA
Luz de fundo LIGADA, som LIGADO:
12 V, 260 mA

PEDIDOS
TUXWIFIW	
Teclado de segurança com tela colorida sensível ao toque, com recursos de voz e gráficos e controlador
residencial/empresarial, com Wi-Fi integrado® (branco)
TUXWIFIS	
Teclado de segurança com tela colorida sensível ao toque, com recursos de voz e gráficos e controlador
residencial/empresarial, com Wi-Fi integrado (prata)
ZWSTAT
Termostato Z-Wave®
iPCAM-WL
Câmera IP para ambientes internos com baixa luminosidade, com fio/sem fio (branco)
iPCAM-WI2/B Câmera IP com fio/sem fio (branco/preto)
iPCAM-WO
Câmera IP com fio/sem fio para áreas externas (branco)
WG-1103 (CM)/WG-3103 (CMP) Cabo série Genesis (conexão padrão com quatro cabos)
WG-1133 (FT4)/WG-3103 (FT6) Cabo série Genesis (conexão padrão com quatro cabos) - Canadá
Para obter mais informações: www.honeywell.com/security
Automation and Control Solutions
Honeywell Security Products Americas
2 Corporate Center Dr. Suite 100
P.O. Box 9040
Melville, NY 11747
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