Tuxedo Touch™

Segurança residencial e controle de automação

SEGURANÇA RESIDENCIAL E AUTOMAÇÃO, CONTROLE DE VOZ COM
AS MÃOS LIVRES, VISUALIZAÇÃO/GRAVAÇÃO DE VÍDEO E MAIS

Bem-vindo à sua residência conectada

Dê vida à sua casa

Funções do Tuxedo Touch™ da Honeywell, tais
como controlador de segurança residencial e
de automação avançados, gravador/câmera
de vídeo e sistema ativado por voz.
Você pode desfrutar de controle fácil e na ponta
dos dedos com os termostatos ativados para
o Z-Wave®, iluminação e travas, até mesmo

Segurança

Voz

Vídeo

visualizar e gravar vídeo, direto de uma tela

Honeywell
Total Connect™

(Consulte a página 7)

sensível ao toque colorida incrível de
7 polegadas. O Tuxedo Touch também responde
a simples comandos falados, dando literalmente
voz à sua casa e ativando operações
convenientes com as mãos livres. Você pode até
mesmo controlar seu sistema de smartphones,
tablets e outros dispositivos compatíveis.
O Tuxedo Touch tornará a sua casa ainda mais
divertida — e a sua vida, mais fácil — do que
você um dia sonhou ser possível. Bem-vindo à
sua residência conectada!
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Iluminação

Fechaduras

Termostatos

Sombras

Sistema inteligente e intuitivo
Vamos falar sobre conveniência! Você saberá como usar o controlador Tuxedo Touch™ na primeira vez que
o ver. Ele é intuitivo, fácil de aprender e usar, seja ao fazer a segurança residencial e funções de controle da
casa, visualizar e gravar vídeo ou ao usar comandos de voz.

Segurança de forma simples
• Os ícones e palavras são fáceis de ler, imediatamente reconhecíveis e
altamente visíveis na tela de cristal brilhante e claro, o que torna o sistema
ideal para usuários de qualquer idade
• Anúncio de voz das condições de alarme*
*Opção de anúncio de voz disponível somente no idioma inglês.

Visualização e gravação de vídeo nas instalações
• Você pode visualizar até quatro câmeras IP internas e externas de sua
casa em telas sensíveis ao toque, smartphones, tablets ou televisões
• Grave até dois minutos de videoclipe em um cartão SD — e garanta a
verificação visual de um evento de alarme ou atividade do sistema
• A tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas, de alta resolução,
garante uma ótima experiência de visualização de vídeo. Visualize uma
única câmera ou quatro de uma só vez.
• Suporta até 32 câmeras IP de alta resolução

Dê voz à sua casa
Ao fazer algo simples como falar, você pode desfrutar do incrível controle
residencial de mãos livres. Apenas diga “Hello Tuxedo” para acioná-lo.
Quando ativado, ele efetuará instantaneamente uma gama de tarefas,
tais como armar o sistema de segurança, criar cenas e controlar luzes,
termostatos, trancas e mais.
Você pode configurar de forma personalizada os comandos integrados para
que se adequem ao seu estilo de vida e necessidades. Suas manhãs podem
ser muito mais calmas ao dizer “Wake Up”, ter as sombras diminuídas e o
aquecimento acionado para obter a temperatura perfeita. Pronto para a noite?
Diga apenas “Bedtime” para acionar o sistema de segurança, desligar luzes,
trancar portas e redefinir o termostato. Diga olá à conveniência e paz
de espírito!
Comandos integrados:

• Leaving the House

• Bedtime

• Returning Home

• Evening Time

• Wake Up

• Cameras
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Servidor inteligente... Casa inteligente!

Controle nas instalações
O servidor Web incorporado permite que você controle localmente o
Tuxedo Touch™ de qualquer lugar da sua casa através de
smartphones, smart TVs, tablets ou qualquer dispositivo com
conexão à internet usando a rede Wi-Fi® residencial*.

Conecte-se às possibilidades
Com o toque dos dedos a sua casa passa a ter vida. Pensou
que esqueceu de apagar as luzes externas ao ir para o quarto
assistir um filme? Pegue seu smartphone e verifique. Você pode
ficar de olho nos seus filhos quando eles estiverem em casa
através da Internet TV, no conforto do seu sofá. Você também
pode receber relatórios de clima diretamente na sua tela. As
possibilidades são muitas. A única limitação é a sua imaginação!
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*O controle local requer rede Ethernet ou Wi-Fi. Solicite ao seu profissional de instalação mais informações.

Controle residencial e gerenciamento
de energia
.Economia, conforto e conveniência

Termostatos*

Iluminação

• Gerencie seus custos de energia com cenas personalizadas que
podem controlar seus termostatos ativados do Z-Wave®.
– Chegue em casa do trabalho e tenha o termostato configurado
para a temperatura ideal e programe os termostatos para
fornecer alterações de temperatura de acordo com as
mudanças do dia
– Termostatos com o Z-Wave ativado podem ajustar
automaticamente toda vez que você armar ou desarmar seu
sistema de segurança**

O Tuxedo Touch™ torna a iluminação da casa automatizada em
um piscar de olhos!

Fechaduras
• Tranque e destranque suas portas diretamente do Tuxedo Touch;
desarme seu sistema de segurança diretamente do teclado na
sua fechadura
• Você pode criar cronogramas de bloqueio e cenas para trancar
e destrancar portas sempre que estiver nas instalações,
automaticamente quando estiver armando ou desarmando
o sistema

• Personalize cenas para conforto, segurança e conveniência
– Com o Z-Wave ativado, acenda ou apague as luzes internas
e externas ao armar ou desarmar seu sistema de segurança
– Crie cenas para qualquer coisa, desde ir para a cama a noite
até voltar para casa do trabalho ou de uma noitada
– Assistindo um filme? Você pode esmaecer as luzes para obter
o nível de visualização perfeito.

Sombras
Opere as sombras com o Z-Wave ativado na sua casa para obter
ambientação, privacidade e segurança ao aumentar ou diminuir
as sombras em horários específicos. As sombras podem ser
programadas para serem diminuídas em horários específicos do dia
para bloquear o sol e serem aumentadas mais tarde — uma ótima
forma de evitar o aquecimento da casa e o aumento das despesas.

*Temperatura disponível em Fahrenheit e Celsius.
**Quando utilizado com o termostato ZWSTAT da Honeywell.
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Defina a cena

Agende a cena
O Tuxedo Touch™ torna fácil definir cenas que
ocorrem regularmente, através da tecnologia
Z-Wave® — que aprimora o seu conforto e lhe
ajuda a aproveitar o máximo da sua casa.
Você pode destrancar a porta da frente para
uma babá ou diarista no mesmo horário toda
semana, pode definir que as luzes se
apaguem quando você sair de casa de manhã
e acendam antes de você chegar em casa à
noite. Use a sua imaginação!

Nascer do sol/Pôr do sol
Você pode definir que as cenas ocorram não
apenas em horários definidos, mas também
para que respondam ao sol! As suas luzes
externas podem lugar ao pôr do sol e desligar
no nascer do sol. Os horários do nascer
do sol e pôr do sol são atualizados
automaticamente e ajustados para o horário
de verão. Seja qual for a estação, as suas luzes
acenderão no horário que você deseja.

Ativação de cena acionada
por evento
Você pode combinar sensores no sistema de
segurança VISTA® do Honeywell e no Tuxedo
Touch para configurara cenas acionadas por
evento. Por exemplo, se seu filho acordar à noite
e entrar em um corredor escuro, o sensor de
movimento pode acionar a luz do Z-Wave para
que ligue automaticamente e o proteja contra
tropeções e quedas.
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Honeywell Total Connect™
Serviços Remotos
Onde quer que esteja, você pode controlar seu sistema e receber alertas
importantes com o Honeywell Total Connect no seu smartphone, tablet ou nos
dispositivos móveis que você usa diariamente.

Controle e gerencie seu sistema de praticamente
qualquer lugar
Com o Honeywell Total Connect, você pode:
• Controlar seu Z-Wave® e ativar iluminação, travas, termostatos e sombras
• Receber notificações de eventos na sua casa ou nas proximidades por e-mail, mensagens
de texto ou alertas em vídeo (por exemplo, enchentes ou chegada de entrega)
•S
 aber quando seus filhos chegaram da escola ou se eles ainda não chegaram no horário
combinado - até mesmo destrancar a porta para eles remotamente, se tiverem esquecido
as chaves!
• Saber se uma enchente ou temperaturas extremas foram detectadas
• Saber se objetos valiosos foram movidos

Visualização de vídeo remoto
Mantenha-se informado com a capacidade de visualizar vídeo ao vivo
das instalações.
• Verifique sua casa, sua família, funcionários, animais, contratados e mais
• Mantenha um olhar atento em áreas vulneráveis tais como piscinas, quintais e portas
da frente em qualquer momento
• Visualize até seis câmeras por vez*
• Monitore os ambientes com pouca luz ou escuras de sua casa com câmeras internas
de pouca iluminação*
* Câmeras Honeywell Total Connect necessárias.

Destrave as possibilidades da sua casa!
Seus filhos esqueceram as chaves de casa de novo? Tem um
vizinho que vai passar na sua casa para deixar um pacote?
Destranque a porta remotamente a
partir do conforto do seu escritório ou
de qualquer lugar, diretamente do seu
smartphone, PC ou qualquer
dispositivo móvel sem fio.
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Tela sensível ao toque incrível
A tela vívida de 7 polegada trás as memórias à vida para uma experiência de visualização de foto e vídeo
incrível, e suporta mais de 16 milhões de cores. Isso lhe permite mostrar suas preciosas fotos com detalhes
reais e gloriosos, além de cores vibrantes, como as impressões de alta qualidade.

• Tela sensível ao toque de 7 polegadas em alta
resolução mostra imagens com detalhes incríveis
• Exibe fotos ou vídeo
• Envia facilmente fotos digitais e vídeos pessoais
a partir de um cartão SD
• Cria e edita apresentações de slides com
qualidade de cinema diretamente da tela do
Tuxedo Touch™

Projeto fino e elegante

Visualize as possibilidades

A tela extra grande e a opção de alojamento em branco ou prata
fazem com que suas imagens se destaquem e combinem com
qualquer decoração.

O controlador residencial, o quadro de foto digital, o
gravador e visualizador de vídeo, o sistema de segurança
ativado por voz e a tela sensível ao toque intuitiva e brilhante
formam uma combinação imbatível, e permitem que você
desfrute os benefícios de um estilo de vida que você não
encontrará em nenhum outro lugar. Apenas imagine o que
o Tuxedo Touch pode fazer por você! Pergunte ao seu
profissional de segurança os detalhes hoje.

imagens são apenas para fins ilustrativos e estão sujeitas a alteração

Para 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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