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Honeywell technische productinformatie
Draadloze beveiliging

HS912S – Slim en draadloos 
woningbeveiligingpakket met
camera 

FUNCTIES EN VOORDELEN
Door Honeywell gepatenteerde betrouwbare en 
bidirectionele, draadloze 868 MHz technologie – groter
bereik (1000m) en een verbeterde werking van de 
batterij.

Ethernet-poort voor IP-verbinding.
Standaard SIM-kaart met roaming services.
Tot 32 randapparatuur accessoires per installatie.
Adaptieve radiostoring detectie. 
Vertrek met een gerust gevoel; met de app monitort u 
uw woning vanaf elke locatie via tablet of smartphone.
Zo weet u zeker dat alles veilig is. 
De Total Connect Comfort app maakt visuele verificatie 
mogelijk, waardoor op elk gewenst moment gekeken kan 
worden wat er thuis aan de hand is. Wanneer er een 
alarm wordt geactiveerd, krijgt u direct een melding 
binnen op de smartphone - via e-mail of SMS (optioneel) 
- zodat er meteen kan worden ingeschat welke actie 
ondernomen dient te worden. 
24 uur standby back-up bij wegvallen netspanning. 
Eenvoudig en intuïtief qua gebruik. Activeer en 
deactiveer het systeem met slechts een enkele toets.
De Total Connect Comfort app is via de App Store 
beschikbaar voor iOS-apparatuur en via Google Play 
voor Android-apparatuur. De app ondersteunt alle 
beveiligings- en veiligheidsfuncties.
Webportaal voor ondersteuning bij registratie en 
installatie: 
https://international.mytotalconnectcomfort.com

INHOUD PAKKET

1 x Draadloze hub
1 x Draadloze, huisdierimmune bewegingsensor 
met kleurencamera
2 x Draadloze deur-/raamsensor
1 x Draadloze, contactloze tag-lezer met ingebouwde 
sirene
2 x Contactloze tags
1 x Ethernet/LAN-kabel
1 x Universele netwerkadapter met EU en UK plug 
Alle benodigde batterijen
Alle benodigde bevestigingsmaterialen
1 x Quick Start installatiegids
1 x SMS activatiecode kaart
1 x Veiligheid en garantiegids
1 x Conformiteitsverklaring

INSTALLATIE
Alleen voor intern gebruik

PRODUCTSPECIFICATIE
Beschikbare talen – GB, DE, FR, NL, ES, PT, IT = Engels, 
Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Portugees, Italiaans 

Frequentie - 868MHz
Draadloos bereik - 1000m (open veld)
Operationele temperatuur - 10°C tot +55°C

Draadloze hub 
Ref.: SUE8EU-STD-E
• Met gratis e-mail notificatiedienst
• Tot 32 accessoires per installatie
• Met adaptieve radiostoring detectie
• Ethernet-poort voor IP-verbinding
• Supervisie 
• LED-systeem informatie rapportage
• Stroomvoorziening 230V~ tot DC 

6.5V/2A (4 x AA oplaadbare batterijen 
(meegeleverd, niet geplaatst)

• Standby 24 uur (bij stroomuitval)
• Lege batterij signalering 
• Afmetingen 190 x 123 x 35 mm 

Draadloze bewegingsensor met
kleurencamera –
Ref .: CAMIR-8EZS
• Kleurenbeelden
• 11 x 12m detectiebereik
• Nachtzicht LED
• Huisdierimmuun
• Ingebouwde temperatuursensor 

(54°C)
• 2 x CR123A batterijen met levensduur 

van ongeveer 4 jaar. Geplaatst met 
batterij isolatie

• Sabotagedetectie
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• Afmetingen 55 x 121 x 64 mm

Draadloze deur-/raamsensor
Ref. : DO8EZS
• Sabotagedetectie
• Levering inclusief 1 x CR123A –

levensduur ongeveer 5 jaar - en
batterij isolatietab

• Afmetingen 102 x 22 x 23 mm

Draadloze contactloze tag-lezer 
Ref. : SPR-S8EZ 
• Tot 10 gebruikers
• Twee toetsen
• Ingebouwde sirene 78dBA @1m
• Vier status-LEDs
• 3 x CR123A batterijen met levensduur 
van ongeveer 4 jaar. Geplaatst met 
batterij isolatie
• Afmetingen 110 x 110 x 30 mm

Contactloze tags
Ref. : TAG4 
• 2 x zwart
• Afmetingen 47 x 30 x 3 mm

VERPAKKING GEGEVENS
ENKELVOUDIG PRODUCT

EAN-code: 5004100969408

Gewicht: ongeveer 2500g

Pakket afmeting:              160 x 320 x 160mm

STANDAARD VERPAKKING

Aantal: 4


