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Tuxedo Touch™ e Total Connect da Honeywell™…
uma Nova Ótima Oportunidade!
Controlador de automação e segurança
de casas e negócios avançado,
visualizador de câmera, moldura digital
e teclado VISTA® com Wi-Fi embutido tudo em uma interface fácil de utilizar.*

Grande Potencial de Atualização!
Com milhões de painéis de controle VISTA® já
instalados, o Tuxedo Touch oferece-lhe uma grande
oportunidade de modernização e atualização nunca
possível anteriormente.

Se você está procurando a oportunidade perfeita para
abrir o seu negócio, incluindo o controle da casa e dos
negócios como parte de seu pacote de segurança, não
procure além do Tuxedo Touch da Honeywell. O magnífico
touchscreen gráfico de 7" e de alta resolução oferece-lhe a
maneira mais acessível e de fácil utilização para congregar
toda a tecnologia nas residências e empresas de seus
clientes conjuntamente, incluindo segurança, câmeras e
termostatos, luzes, bloqueadores e tonalidades habilitadas
Z-Wave®. Além disso, ele trabalha com os Serviços
Remotos Total Connect da Honeywell, uma ótima
maneira de incrementar o seu negócio e RMR!
O resultado? Você vai tornar as casas e empresas dos
seus clientes mais confortáveis e eficientes e seu negócio
mais rentável por uma fração do preço de outras soluções
de automação. O que poderia ser melhor que isso?

Wi-Fi Embutido
Simplifica drasticamente as instalações,
economizando seu tempo e trabalho
- Conecte-se às redes sem fios do seu
cliente sem utilizar um cabo CAT5
*Com fios e Wi-Fi® são versões disponíveis.
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Serviços Remotos Total Connect da™ Honeywell
Se você está procurando RMR extra, considere oferecer o Total Connect da Honeywell com cada Tuxedo
TM
Touch para instalação. Seus clientes podem receber alertas de e-mail e vídeos sobre eventos importantes
TM
em e perto de suas casas ou negócios. Caso utilize um computador, iPhone®, iPad®, Android ou outro
dispositivo móvel compatível, os ícones de função se parecem e operam exatamente como aqueles do
TM
Tuxedo Touch com tela sensível ao toque!
Sua clientela pode:
• Controlar suas luzes, bloqueadores,

•V
 isualizar o comportamento de funcionários
e manter um olhar atento em caixas

termostatos e tonalidades habilitadas

registradoras, almoxarifados, docas de

Z-Wave - uma ótima forma de economizar

carregamento, saídas e entradas através

dinheiro e energia

de vídeos remotos

®

• Receber notificações por e-mail, mensagens
de texto ou alertas de vídeo
• Ficar de olho nas crianças, babás, parentes
idosos, bichos de estimação, funcionários e
na propriedade através de vídeo remoto
• Saber se objetos valiosos, como

•P
 roteger inventários, evitar ruptura de
negócios e criar um ambiente de trabalho
mais seguro ao ser alertado sobre
inundações, vazamentos e alterações
extremas de temperatura
•V
 isualizar até 100 locais com um

antiguidades, quadros ou eletrônicos,

login - ótimo para proprietários de

foram removidos

casas de férias, donos de franquias
e investidores imobiliários

Mesmos ícones gráficos do Tuxedo Touch!

Câmeras portáteis interiores e exteriores - podem ser colocadas praticamente em qualquer lugar!
Ideais tanto para visualização de vídeos local quanto remota.

Visualização de Vídeos Locais
Com o Tuxedo Touch, os clientes também têm a opção de ver vídeos em
tempo real de até quatro câmeras localmente na tela sensível ao toque,
em smartphones, tablets ou televisores.
Esta opção não requer o Total Connect da Honeywell.

Destranque as Possibilidades
O filho do seu cliente esqueceu as chaves de novo? Com os fechos
de porta habilitados Z-Wave, os usuários finais agora podem abrir
a porta a partir do conforto de seus escritórios ou onde quer que
estejam - diretamente de seus smartphones, computadores ou outros
dispositivos móveis sem fios compatíveis.
iPhone e iPad são marcas registradas da Apple® Inc.
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Ótimo para Modernizações
O VISTA da Honeywell® é o painel de controle número 1
em vendas da indústria. O Tuxedo Touch™ e os Serviços
Remotos Total Connect™ da Honeywell podem ser facilmente
instalados em residências ou empresas com painéis VISTA
existentes - proporcionando-lhe uma grande oportunidade de
adicionar novos serviços e aumentar a RMR da sua empresa.

Definir a Cena
Configuração de Cena Orientada por Evento
Aumente suas vendas e a paz de espírito dos seus clientes
ao combinar o painel VISTA da Honeywell, os sensores da
Honeywell e o Tuxedo Touch para configuração de cena
orientada por evento. Por exemplo, se uma criança acorda à
noite e entra em um corredor escuro, um sensor de movimento
pode ligar automaticamente uma luz Z-Wave® e ajudar a
protegê-la contra tropeços e quedas.

Programação de Cena
O Tuxedo Touch™ torna fácil a configuração de cenas que
ocorrem regularmente através da tecnologia Z-Wave®, ajudando
seus clientes a economizar dinheiro e poupar energia. Por
exemplo, os clientes residenciais podem destravar a porta da
frente para uma babá ou empregada ao mesmo tempo toda
semana, definir as luzes para desligar quando saírem de suas
casas pela manhã e ligar antes de chegarem em casa à noite.
Os clientes comerciais podem bloquear e desbloquear as portas
no horário dos funcionários durante o dia e em um momento
específico após determinada hora para os trabalhadores de
manutenção. A única limitação é a sua imaginação!

O recurso Nascer do Sol/Pôr do Sol retira o
incômodo de programar a sazonalidade do
amanhecer e entardecer praticamente em
qualquer lugar do país. Não há necessidade
de reprogramar continuamente os dispositivos!
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Segurança de Forma Simples
O Tuxedo Touch integra as funções de segurança do VISTA®
da Honeywell sem problemas com dispositivos Z-Wave®, como
termostatos, luzes e bloqueadores, e é extremamente eficiente
em termos de custo, simples de instalar e fácil de usar.
•S
 eja para armar ou desarmar o sistema de segurança, ignorar
zonas, acessar o registro de eventos ou controlar luzes,
fechaduras e tonalidades, a operação é intuitiva e simples
•O
 s ícones são reconhecidos imediatamente por função para
tornar a operação clara como cristal
•U
 suários finais podem trancar ou destrancar portas de onde
eles estiverem nas instalações automaticamente ao armar
ou desarmar o sistema de segurança ou remotamente com
os Serviços Remotos Total ConnectTM Honeywell
•O
 recurso de voz fala claramente o status do sistema, de
forma que você pode agir rapidamente enquanto os segundos
estão contando
• Avisos

e gráficos são fáceis de ler e altamente visíveis na
tela límpida e iluminada, reduzindo o tempo de treinamento
do usuário final
• Vigilância por vídeo 24/7 acessível no teclado, TV, smartphones,
tablets e outros dispositivos habilitados pela web
• Sem comandos complicados ou luzes piscando para interpretar

Servidor Inteligente...Sistema Inteligente
Um servidor da web embutido permite que seus clientes
controlem o Tuxedo Touch localmente em suas casas
ou instalações através de um iPhone®, iPad®, Android™,
BlackBerry®, TV habilitada para web ou qualquer dispositivo
móvel sem fios compatível. Eles também podem ter acesso
às condições do tempo diretamente no Tuxedo Touch.

iPhone® e iPad® são marcas registradas da Apple Inc. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos donos.
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Gerenciamento e Economia de Energia
Iluminação
Tuxedo TouchTM cria a iluminação automatizada doméstica e
do ambiente de trabalho num piscar de olhos! Os proprietários
de residências podem ativar e desativar as luzes interiores
e exteriores habilitadas Z-Wave® toda vez que armarem e
desarmarem seus sistemas de segurança. Esta é uma ótima
maneira de economizar dinheiro e energia quando estes
estiverem escassos e permite que os proprietários entrem
em uma confortável e bem iluminada casa quando retornam.
Os donos de empresas podem automatizar luzes para acender
ao anoitecer e desligar ao amanhecer. Eles podem até mesmo
controlá-las de acordo com a hora do dia ou dia da semana,
local e remotamente com os Serviços Remotos Total ConnectTM
da Honeywell. É simplesmente brilhante!

Controle do Termostato
• Termostatos habilitados Z-Wave podem automaticamente
se ajustar toda vez que os clientes armam ou desarmam
seus sistemas de segurança, permitindo que eles aproveitem
o conforto e a economia sem ter que ajustar suas rotinas*
• O controle preciso de temperatura permite que os
termostatos Z-Wave forneçam um melhor conforto,
menor variação de temperatura e poupem mais energia*
• “Bloqueios” podem manter a temperatura limitada a
uma configuração mínima ou máxima - ideal em definições
em que crianças ou funcionários podem tentar ajustar
os termostatos*
• O recurso de circulação do ventilador movimenta o
ar quando calor ou frio não é necessário - poupando
energia e ajudando a eliminar pontos de calor ou de frio*
• O controle remoto está ativo com o Total Connect da Honeywell

*Compatível com o termostato ZWSTAT da Honeywell.
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Imagem Perfeita
O visor vívido de 7" traz memórias
à vida para uma experiência de
visualização de fotos incrível,
suportando mais de 16 milhões
de cores. Ele permite que os
proprietários exibam suas valiosas
fotos com os mesmos detalhes e
cores vibrantes gloriosas da vida real
como impressões de alta qualidade.
• A tela sensível ao toque de alta
resolução com 7" mostra imagens
com detalhes de arregalar os olhos
• Exibe fotos ou vídeos
• Atualiza facilmente fotos digitais
e vídeos a partir do cartão SD
da câmera
• Cria e edita slideshows com
qualidade de cinema diretamente no
Tuxedo TouchTM através do seu visor

Design Lustroso e Elegante
A tela extra grande e a opção de carcaças brancas ou pratas
são ideais para qualquer ambiente residencial ou comercial.

Ferramenta Dinâmica
de Comunicações
de Negócios
O recurso de moldura digital
permite que os clientes mostrem
produtos em detalhes vívidos,
anunciem vendas e promoções
especiais, informem anúncios,
pavimentos aos funcionários
e muito mais. Para reproduzir
vídeos, simplesmente insira um
cartão SD - uma ótima maneira
de mostrar propagandas e
direcionar a atenção para
os mostruários. Você pode
até personalizar a tela com
o logotipo da sua empresa!

Algumas imagens são para fins de ilustração e estão sujeitas a alterações.
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Ventiladores de Teto
Ventiladores de teto habilitados Z-Wave® podem ser
automatizados para ligar ou desligar quando seus clientes
armarem e desarmarem os seus sistemas de segurança.
Eles também podem ser programados para ligar ou desligar
em horários específicos, trabalhar em conjunto com a iluminação
e muito mais.

Tonalidades
Tonalidades habilitadas Z-Wave em residências e empresas
podem ser automatizadas para ter privacidade e segurança,
aumentando e diminuindo em horários específicos. É também
uma ótima maneira de reduzir o brilho do sol em telas de
computador, poupar dinheiro em contas de energia e aumentar
o conforto no local de trabalho.

Centro de Mensagens
Seus clientes podem facilmente gravar e reproduzir
mensagens de voz de um para o outro diretamente na tela
sensível ao toque.

Entre em contato com uma nova ótima
oportunidade hoje!
Visite www.tuxedotouchtoolkit.com

Pedidos
TUXW Teclado de Segurança Touchscreen Color Graphic Voice e Controlador de Casa/Negócios (Branco)
TUXS Teclado de Segurança Touchscreen Color Graphic Voice e Controlador de Casa/Negócios (Prata)
TUXWIFIW Teclado de Segurança Touchscreen Color Graphic Voice e Controlador de Casa/Negócios com Wi-Fi Integrado (Branco)
TUXWIFIS Teclado de Segurança Touchscreen Color Graphic Voice e Controlador de Casa/Negócios com Wi-Fi Integrado (Prata)
#1103(CM)/#3103(CMP) Cabo da Série Gênesis (Conexão Padrão de Quatro Fios)

Para 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
1.800.467.5875
www.honeywell.com
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