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Lev godt med
Honeywell

4

Honeywell er en verdensførende leverandør af innovativ teknologi til hjemmet. Vores
dørklokker og hjemmealarmer er designede til at være revolutionerende af én årsag;
nemlig at give hjem og familier den perfekte balance mellem komfort, styring og ro i
sindet.
Honeywell blev etableret i 1885, og i de sidste 130 år har vi drevet vores virksomhed
mod større højder via nytænkninger og et ønske om at gøre livet bedre for vores
kunder. Hjemmet og familien er det primære i alt det, vi skaber. Vi mener i sandhed,
at Honeywell-produkter vil gøre livet nemmere for familierne, og vil eliminere de små
stresssituationer og besværligheder, så man kan fortsætte et trygt liv.
Det er dog en selvfølge, at hvis man vil gøre andre menneskers liv nemmere, skal
driftsikkerhed gå hånd i hånd med innovation. Du kan ikke sætte din lid til produkter,
der ikke kan leve op til standarderne. Nøjagtig som med vores virksomhed kan
vores komponenter stå prøven. Det er vigtigt for os, at vores produkter er robuste
nok til at stå imod dagligdagens strabadser, og samtidig kan gøre den nemmere.
Driftssikkerhed, kvalitet og fortræffelighed er vores slagord, og de er bakket op af
vores 2 års garanti, der er et løfte, vi med stolthed opretholder over for alle vores
kunder.
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Et harmonisk liv med
Honeywell-dørklokker

Honeywell-dørklokker repræsenterer den næste generation af teknologi til hjemmet dørklokker der ikke alene er skræddersyet til at passe til dit hjem; de har også evnen til at
udvikle sig i forhold til din families nye behov og vaner.
Ved at gøre brug af Friedlands 60 års erfaring med at skabe de bedste dørklokker i verden
og tilføje Honeywells ekspertise og store erfaring inden for innovation har vi designet en
række yderst revolutionerende dørklokker fra bunden, der ikke alene er enestående og
ekstremt driftssikre, de har også sat helt nye standarder for, hvad en dørklokke er i stand til.
Honeywell-dørklokker er forskellige på grund af deres intuitive design og fleksibilitet. De
udvikler sig i takt med, at din familie vokser, og tilpasser sig dit liv og din livsstil via en
serie af smarte, skræddersyede funktioner, så du altid kan styre, hvordan de skal bruges.
Og takket være Honeywell-ActivLinkTM, er du endda i stand til at sammenkæde din
Honeywell-dørklokke til dit Honeywell-hjemmealarmsystem for større bekvemmelighed og
ro i sindet.
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Gå aldrig mere glip af
en gæst eller en pakke
–D
 u kan tage de trådløse
dørklokker med dig over alt i
hjemmet og i haven
–T
 rådløs rækkevidde på op til
200m betyder, at din dørklokke
altid vil fungere, uanset hvor du
anbringer den
–S
 ammenkæd to dørklokker for at
booste den trådløse rækkevidde
fra 200m til 400m

Uden forstyrrelser
– Søvntilstanden fjerner lyden i
3, 6, 9 eller 12 timer, så du kan
slappe af uden forstyrrelser
– Brug søvntilstanden til at fjerne
lyden fra dørklokken, indtil du
tænder for lyden igen
– Nem justering af lydstyrken,
så den passer til familien eller
humøret

Mute

3hr

6hr

9hr

12hr
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Visuelle advarsler
–D
 et unikke halogenlys og LEDstroben har visuelle advarsler –
og det er rigtigt godt i støjende
omgivelser, når søvn- eller lydløs
tilstand er aktiveret, eller hvis du
er hørehæmmet
–N
 atbelysningstilstanden viser
dig vej i mørket med et blødt,
trygt skær

Kompakt størrelse,
god lyd
– Krystalklar lydkvalitet der kan
høres i hele haven og hjemmet
– En maksimal lydstyrke på 90dB
giver en lydlig rækkevidde på op
til 100m
– Vælg mellem op til 8 melodier
– Brugertilpasset med dine egne
melodier

Revolutionerende design
–K
 ompakt størrelse og enestående
design, der uden problemer
passer ind i indretningen
–N
 eutrale farver i hvid og grå der
komplimenterer ethvert værelse
– USB-opladningsfunktionen
betyder, at du stadig kan oplade
din telefon eller tablet uden at
frakoble dørklokken
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Ro i sindet
– Tilslut alarmtilbehør til din
dørklokke med HoneywellActivLinkTM for at skabe et enkelt
hjemmealarmsystem til din
familie. Ved at tilføje en dør- eller
vinduesalarm skaber vi et smart
indgangsalarmsystem, mens
tilslutningen af den trådløse
bevægelsessensor skaber et
smart advarselssystem.
– LED-lyset angiver tydeligt, at din
dørklokkeknap virker
– Tryk hurtigt tre gange så vores
Secret Knock-funktion spiller en
anden melodi, og du dermed
ved, at det er et familiemedlem
eller en ven, der er ved døren

Driftssikkerhed og kvalitet
–H
 oneywell-ActivLink™, der anvender frekvensen 868MHz,
er vores innovative, trådløse protokol, der leverer en 20%
bredere rækkevidde, 20% forbedret batterilevetid og en

– Lang batterilevetid
– 2 års produktgaranti

konsistent forbindelse uden forstyrrelser, hvilket gør disse
dørklokker til de mest effektive og driftssikre til dato

Nem at installere og anvende
–P
 rætilsluttet og klar til brug lige
fra emballagen
–N
 em og valgfri, skrueløs montering
–N
 em åbning af batterirum
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Opnå fuldstændig ro i sindet
med en Honeywell-dørklokke
Disse prætilsluttede Honeywell-dørklokker, der er bekvemme, nemme og enkle at montere, udgør den
perfekte dørklokkeløsning til hjemmet.Uanset om der gives besked om besøgende, før de sågar når
hoveddøren, eller advarer dig om, at nogen forsøger at komme ind i eller forlade dit hjem, vil disse sæt
altid holde familien velinformeret. Understøttet af Honeywell-ActivLinkTM vil disse smarte sæt, der er
teknologisk forbedret til driftssikkerhed og god rækkevidde sikre, at du aldrig går glip af en gæst igen.

Bærbare dørklokker
Bærbare dørklokker har en
enestående rækkevidde, og det
betyder, at du kan tage dem med
dig rundt i huset og i haven, så du
aldrig misser et besøg eller pakke
igen.

Plug-in-dørklokker
Plug-in-dørklokker er altid opladt
og klar til brug. Vores serie har
fordele som eksempelvis innovativ
natbelysning samt USB-opladning,
så du kan oplade telefoner og
tablets.
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Et sæt til hjemmet og
haven
Gå aldrig mere glip af en gæst
med dette fleksible dørklokkesæt.
Placér plug-in-dørklokken inde
i hjemmet og tag den bærbare
dørklokke med ud i haven, så du
altid ved, hvornår der er nogen
ved døren.

Et sæt til forsiden og
bagsiden af døren
Et sæt til forsiden og bagsiden af
døren giver en enkelt, problemfri
løsning til hjemmet, og er udstyret
med to trykknapper, der er
prætilsluttet én dørklokke, så du
aldrig går glip af en gæst igen.

Tidlig advarselssæt
Det tidlige advarselssæt er et
smart, enkelt og effektivt system,
der giver dig besked om, at der er
gæster på vej, inden de når døren,
ved at sammenkæde en ekstern
bevægelsessensor til dørklokken.

Dørindgangssæt
Dørindgangssæt lader dig nemt og
enkelt booste hjemmets sikkerhed
via et dørklokkesystem med en
dør- og vinduessensor, der advarer
dig, når nogen kommer ind i, eller
forlader dit hjem.
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Serie 9

fleksibel usædvanlig
smukt designet
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Serie 9 repræsenterer det allerbedste af Honeywells dørklokker, der er blevet designet til
at fungere i perfekt harmoni med familiehjemmet og den travle livsstil. Enhederne, der er
bærbare, alsidige og innovative udvikler sig i takt med familien, og tilpasser sig din livsstil.
Disse dørklokker med Honeywell-ActivLink™-teknologi booster en imponerende 200m
trådløs rækkevidde, og det betyder, at de kan række i hele hjemmet og haven og stadig
vil fortælle, hvornår der er besøgende ved døren. ActivLink™ gør det også muligt for vores
dørklokker at blive sammenkædet med vores hjemmealarmprodukter som eksempelvis
dør- og vinduessensorer eller de trådløse bevægelsessensorer for at skabe et enkelt, tidligt
advarsels- og dørindgangssystem for større sikkerhed.
Honeywell Serie 9-dørklokken er enkel at opsætte og installere og er prætilsluttet og klar
til brug allerede på købstidspunktet. Der er simpelthen intet at bekymre sig om med den
lange batterilevetid og 2 års produktgaranti.

Halogenlys og LED-strobeindikatorer
giver visuelle advarsler, der er
perfekte til søvntilstanden, eller hvis
dørklokken ikke kan høres

Søvn/lydløs tilstand fjerner lyden
fra dørklokken i 3, 6, 9 eller 12
timer eller hele tiden

Justerbar, maksimal
lydstyrke på 90dB
betyder, at lyden
rækker op til 100m
Med en imponerende
trådløs rækkevidde på
op til 200m

Lang
batterilevetid

Strømforsyning mulig via micro USB

Vælg mellem 8 digitalt
forbedrede melodier,
med mulighed for at
skræddersy systemet
og tilføje ens egne
melodier

Sammenkæd to
dørklokker for at
øge den trådløse
rækkevidde fra 200m
og op til 400m
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Serie 9
DC917NG

Trådløs, bærbar dørklokke
• Trådløs rækkevidde op til 200m
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimal lydstyrke på 90dB kan høres på 100m afstand
• Valg mellem 8 melodier med meloditilpasning
• Søvn/lydløs tilstand
• Halogenlys og LED-strobe giver visuelle advarsler
• Op til 5 års batterilevetid
• Rækkeviddeforøgelsen øger den trådløse rækkevidde
op til 400m
• Mulighed for levering af primær strøm via Micro USB
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

200m*

100m

  

DC915N

LED

MAX

  

90dB

  

x8   

  

  

200m*

LED

MAX

100m

  

  

90dB

  

x8   

  

  

Trykknap (hvid):

Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

GTIN: 5004100965639

Dørklokke (hvid):

Størrelsesforhold:
126 x 126 x 41,8mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5V
(ikke inkluderet)

Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

GTIN: 5004100965592

Trådløs, bærbar dørklokke
• Trådløs rækkevidde op til 200m
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimal lydstyrke på 90dB rækker op til 100m
• Vælg mellem 8 melodier
• Søvn/lydløs tilstand
• Halogenlys og LED-strobe giver visuelle advarsler
• Lang batterilevetid
• Rækkeviddeforøgelsen øger den trådløse rækkevidde
op til 400m
• Mulighed for levering af primær strøm via Micro USB
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

200m*

100m
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Størrelsesforhold:
126 x 126 x 41,8mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5V
(ikke inkluderet)

Trådløs, bærbar dørklokke
• Trådløs rækkevidde op til 200m
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimal lydstyrke på 90dB rækker op til 100m
• Vælg mellem 8 melodier
• Søvn/lydløs tilstand
• Halogenlys og LED-strobe giver visuelle advarsler
• Lang batterilevetid
• Rækkeviddeforøgelsen øger den trådløse rækkevidde
op til 400m
• Mulighed for levering af primær strøm via Micro USB
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

DC915NG

Dørklokke (grå):

LED

MAX

  

90dB

  

x8   

  

  

Dørklokke (grå):

Størrelsesforhold:
126 x 126 x 41,8mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5V
(ikke inkluderet)

Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

GTIN: 5004100965622

DC915NDE

Trådløs, bærbar dørklokke med udvidelse af rækkevidde,
dørsensor og trykknap – Hvid
• Dørindgangssæt
• Overvåger døråbning
• Trådløs rækkevidde op til 200m
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimal lydstyrke på 90dB rækker op til 100m
• Vælg mellem 8 melodier
• Søvn/lydløs tilstand
• Halogenlys og LED-strobe giver visuelle advarsler
• Lang batterilevetid
• Rækkeviddeforøgelsen øger den trådløse rækkevidde
op til 400m
• Mulighed for levering af primær strøm via Micro USB
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

200m*

100m

  

DC915NEA

LED

MAX

  

90dB

  

x8   

  

  

Størrelsesforhold:
126 x 126 x 41,8mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5V (ikke inkluderet)

Trykknap (hvid):

Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V) (inkluderet)

Dørsensor (hvid):

Størrelsesforhold:
71 x 40 x 14mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V) (inkluderet)

GTIN: 5004100965608

Trådløs, bærbar med udvidelse af rækkevidde,
trådløs bevægelsessensor og trykknap – Hvid
• Sæt til tidlig advarsel
• Overvåger store områder i 140 graders vinkel
og med en 12m følingsrækkevidde
• Trådløs rækkevidde op til 200m
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimal lydstyrke på 90dB rækker op til 100m
• Vælg mellem 8 melodier
• Søvn/lydløs tilstand
• Halogenlys og LED-strobe giver visuelle advarsler
• Lang batterilevetid
• Rækkeviddeforøgelsen øger den trådløse rækkevidde
op til 400m
• Mulighed for levering af primær strøm via Micro USB
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

200m*

LED

MAX

100m

  

DW915S

Dørklokke (hvid):

  

90dB

  

x8   

  

  

Dørklokke (hvid):

Størrelsesforhold:
126 x 126 x 41,8mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5V (ikke inkluderet)

Trykknap (hvid):

Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V) (inkluderet)

Trådløs bevægelsessensor
(hvid):

Størrelsesforhold:
111 x 73 x 93mm
Batterier:
1 x 9V PP3 (6LR61) (ikke inkluderet)

GTIN: 5004100965615

Fast og trådløs dørklokke med
• Sæt til udskiftning af fast dørklokke
• Trådløs rækkevidde op til 200m
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimal lydstyrke på 90dB rækker op til 100m
• Vælg mellem 8 melodier
• Søvn/lydløs tilstand
• Halogenlys og LED-strobe giver visuelle advarsler
• Op til 5 års batterilevetid
• Rækkeviddeforøgelsen øger den trådløse rækkevidde
op til 400m
• Mulighed for levering af primær strøm via Micro USB
• Nem installation
• Fastspændinger inkluderet

200m*

100m

  

LED

MAX

  

90dB

  

x8   

  

  

Dørklokke (hvid):

Størrelsesforhold:
126 x 126 x 41,8mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5V
(ikke inkluderet)

GTIN: 5004100965721
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Serie 5

elegante kompakte
designede dørklokker
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Serie 5 dørklokker er enkle og personlige. Dørklokkerne, der er designet til at være
kompakte og smarte, er proppet med enestående funktioner, og deres elegante design
gør det muligt for dem at blive en del af et hvilket som helst hjem.
De bærbare dørklokker i serie 5 er til de familier, der har behov for fleksibilitet, og plug-indørklokkerne er velegnede til den aktive familie, der gerne vil tilslutte i en fart. Derfor findes
der en serie 5-dørklokke til ethvert hjem, lige fra de travle par til de unge familier.
Alle vores dørklokker i serie 5 er nemme at montere og opsætte og de fungerer med det
samme, de bliver pakket ud. De drager alle fordele af Honeywell-ActivLink™-teknologien,
der giver utrolig driftssikker trådløs forbindelse, forbedret batterilevetid, og som naturligvis
understøttes af vores 2 års produktgaranti.

Halogenlys og LED-strobeindikatorer
giver visuelle advarsler, der er perfekte
til søvntilstanden, eller hvis dørklokken
ikke kan høres

Søvn/lydløs tilstand
fjerner lyden fra
dørklokken i 3, 6,
9 eller 12 timer eller
hele tiden

Justerbar maksimal
lydstyrke på 84dB
betyder, at lyden
rækker op til 80m

Imponerende trådløs
rækkevidde på op til 150m
Vælg mellem
6 digitalt forbedrede,
krystalklare melodier

Lang
batterilevetid

Natbelysning giver
et blødt, rart lys
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Serie 5 rækkevidde
DC515N

Trådløs, bærbar dørklokke med halogenlys,
søvntilstand og trykknap – Hvid
• Kompakt design
• Op til 150m trådløs rækkevidde
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimal lydstyrke på 84dB holder op til 80m
• Vælg imellem 6 melodier
• Søvn/lydløs tilstand
• Halogenlys og LED-strobe giver visuelle advarsler
• Lang batterilevetid
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

80m

  

DC515NG

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

  

  

LED

MAX

80m

  

84dB

  

x6   

  

  

Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

GTIN: 5004100965516

Dørklokke (grå):
Størrelsesforhold:
70 x 70 x 42,5mm
Batterier:
3 x LR6 (AA) 1,5V
(ikke inkluderet)

Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

GTIN: 5004100965523

Trådløs plug-in-dørklokke med søvntilstand,
natlys og trykknap – Hvid
• Kompakt design
• Op til 150m trådløs rækkevidde
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimum lydstyrke på 84dB holder op til 80m
• Vælg imellem 6 melodier
• Søvn/lydløs tilstand
• Halogenlys og LED-strobe giver visuelle advarsler
• Tilstand med natlys
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

80m

LED

MAX
84dB
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Størrelsesforhold:
70 x 70 x 42,5mm
Batterier:
3 x LR6 (AA) 1,5V
(ikke inkluderet)

Trådløs, bærbar dørklokke med hologenlys,
søvntilstand og trykknap – Grå
• Kompakt design
• Op til 150m trådløs rækkevidde
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimal lydstyrke på 84dB holder op til 80m
• Vælg imellem 6 melodier
• Søvn/lydløs tilstand
• Halogenlys og LED-strobe giver visuelle advarsler
• Lang batterilevetid
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

DC515NP2

Dørklokke (hvid):

x6

Dørklokke (hvid):

Størrelsesforhold:
70 x 70 x 76,5mm
Strøm:
100-240V 50-60Hz 300mA

Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

GTIN: 5004100965554

DC515NGP2

Trådløs plug-in-dørklokke med søvntilstand,
natlys og trykknap – Grå
• Kompakt design
• Op til 150m trådløs rækkevidde
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimum lydstyrke på 84dB holder op til 80m
• Vælg imellem 6 melodier
• Søvn/lydløs tilstand
• Halogenlys og LED-strobe giver visuelle advarsler
• Tilstand med natlys
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

80m

DC515NHGP2

LED

MAX
84dB

x6

Dørklokke (grå):

Størrelsesforhold:
70 x 70 x 76,5mm
Strøm:
100-240V 50-60Hz 300mA

Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

GTIN: 5004100965530

Trådløs, bærbar plug-in-dørklokke med søvntilstand,
natlys og trykknap – Hvid
• Hjem & Havesæt
• Kompakt design
• Op til 150m trådløs rækkevidde
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimum lydstyrke på 84dB holder op til 80m
• Vælg imellem 6 melodier
• Søvn/lydløs tilstand
• Halogenlys og LED-strobe giver visuelle advarsler
• Tilstand med natlys
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

Bærbar dørklokke (hvid):

Størrelsesforhold:
70 x 70 x 42,5mm
Batterier:
3 x LR6 (AA) 1,5V (ikke inkluderet)

Plug-in-dørklokke (hvid):
Størrelsesforhold:
70 x 70 x 76,5mm
Strøm:
100-240V 50-60Hz 300mA

Trykknap (hvid):

Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V) (inkluderet)
80m

LED

MAX
84dB

x6

GTIN: 5004100967480
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Serie 3

enkel
			alsidig
				 driftssikker
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Serie 3 har det bedste inden for enkle og effektive dørklokkesæt. En dørklokke i serie 3 vil
give dig alt, hvad du har behov for plus lidt ekstra, med funktioner du ikke forventer, men
hurtigt får svært ved at undvære.
Serie 3-dørklokker er designet til at være enkle, driftssikre og problemfrie. Takket være
Honeywell-ActivLink™ leveres de prætilsluttet og klar til brug lige med det samme med
ukompliceret, skrueløs montering, hvilket betyder, at du er klar til montering i løbet af få
minutter. De er sågar udstyret med et batterirum, der er nemt at åbne, hvilket fuldender
brugervenligheden.
Disse serie 3-dørklokker, der er tilgængelige i både bærbare og plug-in-modeller, er lige
det, du har været på udkig efter, da de leverer enestående lydkvalitet, driftsikker, trådløs
tilslutning og en 2 års produktgaranti, så du bare kan montere og slappe af.

Søvn/lydløs tilstand fjerner
lyden fra dørklokken i 3, 6, 9
eller 12 timer eller hele tiden

Justerbar maksimal
lydstyrke på 80-84dB
betyder, at lyden
rækker op til 60-80m

Halogenlys og LEDstrobe giver visuelle
advarsler, hvilket er perfekt
i søvntilstand, eller når
dørklokken ikke kan høres
Vælg mellem 4 eller
6 krystalklare, digitalt
forbedrede melodier

Lang
batterilevetid

USB-opladningsevne gør det muligt
for dig at oplade din telefon eller
tablet uden at frakoble dørklokken

Driftssikker, trådløs
rækkevidde på
op til 150m
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Serie 3-rækkevidde
DC315N

Trådløs, bærbar dørklokke med halogenlys og trykknap –
Hvid
• Op til 150m trådløs rækkevidde
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimal lydstyrke på 84dB rækker op til 80m
• Vælg imellem 6 melodier
• Søvn/lydløs tilstand
• Halogenlys og LED-strobe giver visuelle advarsler
• Lang batterilevetid
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

80m

  

DC315NG

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

  

  

LED

MAX

80m

  

84dB

  

x6   

  

  

Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

GTIN: 5004100965462

Dørklokke (grå):

Størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5V
(ikke inkluderet)

Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

GTIN: 5004100965479

Trådløs plug-in-dørklokke med halogenlys,
USB-opladning og trykknap – Hvid
• Op til 150m trådløs rækkevidde
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimum lydstyrke på 84dB holder op til 80m
• Vælg imellem 6 melodier
• Søvn/lydløs tilstand
• Halogenlys og LED-strobe giver visuelle advarsler
• Tilstand med natlys
• Op til 2A USB-opladning
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

80m

LED

MAX
84dB
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Størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5V
(ikke inkluderet)

Trådløs, bærbar dørklokke med halogenlys og trykknap –
Grå
• Op til 150m trådløs rækkevidde
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimal lydstyrke på 84dB rækker op til 80m
• Vælg imellem 6 melodier
• Søvn/lydløs tilstand
• Halogenlys og LED-strobe giver visuelle advarsler
• Lang batterilevetid
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

DC315NP2

Dørklokke (hvid):

x6

Dørklokke (hvid):

Størrelsesforhold:
110 x 70 x 76,5mm
Strøm:
100-240V 50-60Hz 300mA

Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

GTIN: 5004100965486

DC313N

Trådløs, bærbar dørklokke med lydstyrkestyring
og trykknap – Hvid
• Op til 150m trådløs rækkevidde
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimum lydstyrke på 84dB holder op til 80m
• Vælg imellem 6 melodier
• LED-strobe giver visuelle advarsler
• Lang batterilevetid
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

Dørklokke (hvid):
Størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5V
(ikke inkluderet)

Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

80m

  

DC313NG

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

GTIN: 5004100965370

  

Trådløs, bærbar dørklokke med lydstyrkestyring
og trykknap – Grå
• Op til 150m trådløs rækkevidde
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimum lydstyrke på 84dB holder op til 80m
• Vælg imellem 6 melodier
• LED-strobe giver visuelle advarsler
• Lang batterilevetid
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

Dørklokke (grå):

Størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5V
(ikke inkluderet)

Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

80m

  

DC313NP2

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

GTIN: 5004100965417

  

Trådløs plug-in-dørklokke med lydstyrkestyring
og trykknap – Hvid
• Op til 150m trådløs rækkevidde
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimum lydstyrke på 84dB holder op til 80m
• Vælg imellem 6 melodier
• LED-strobe giver visuelle advarsler
• Lang batterilevetid
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

Dørklokke (hvid):

Størrelsesforhold:
110 x 70 x 76,5mm
Strøm:
100-240V 50-60Hz 300mA

Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

80m

  

  

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

GTIN: 5004100965448
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DC311N

Trådløs, bærbar dørklokke med trykknap – Hvid
• Op til 150m trådløs rækkevidde
• Digitalt forbedret lyd
• Maksimal lydstyrke på op til 80dB rækker op til 60m
• Vælg mellem 4 melodier
• Lang batterilevetid
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

Dørklokke (hvid):
Størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5V
(ikke inkluderet)

Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

60m

  

DC311NP2

MAX

  

80dB

  

GTIN: 5004100965349

x4   

Trådløs plug-in-dørklokke med trykknap – Hvid
• Op til 150m trådløs rækkevidde
• Digitalt forbedret lyd
• Maksimal lydstyrke på op til 80dB rækker op til 60m
• Vælg mellem 4 melodier
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

Dørklokke (hvid):

Størrelsesforhold:
110 x 70 x 76,5mm
Strøm:
100-240V 50-60Hz 300mA

Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

60m

  

DC313NHGP2

  

MAX

  

80dB

  

GTIN: 5004100965356

x4   

Trådløs, bærbar plug-in-dørklokke med lydstyrkestyring
og trykknap – Hvid
• Hjem & Havesæt
• Op til 150m trådløs rækkevidde
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimum lydstyrke på 84dB holder op til 80m
• Vælg imellem 6 melodier
• LED-strobe giver visuelle advarsler
• Lang batterilevetid
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

Bærbar dørklokke (hvid):

Størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5V (ikke inkluderet)

Plug-in-dørklokke (hvid):
Størrelsesforhold:
110 x 70 x 76,5mm
Strøm:
100-240V 50-60Hz 300mA

Trykknap (hvid):

Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V) (inkluderet)
80m
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LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

GTIN: 5004100965424

DC313NFB

Trådløs, bærbar dørklokke med lydstyrkestyring
og to trykknapper – Hvid
• Hoveddør & Bagdørssæt
• Op til 150m trådløs rækkevidde
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimum lydstyrke på 84dB holder op til 80m
• Vælg imellem 6 melodier
• LED-strobe giver visuelle advarsler
• Lang batterilevetid
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

80m

  

DC313NDE

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

Dørklokke (hvid):
Størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5V
(ikke inkluderet)

2 x trykknapper (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
2 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

GTIN: 5004100965400

Trådløs, bærbar dørklokke med lydstyrkestyring,
dørsensor og trykknap – Hvid
• Dørindgangssæt
• Overvåger døråbninger
• Op til 150m trådløs rækkevidde
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimum lydstyrke på 84dB holder op til 80m
• Vælg imellem 6 melodier
• LED-strobe giver visuelle advarsler
• Lang batterilevetid
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

Dørklokke (hvid):

Størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5V (ikke inkluderet)

Trykknap (hvid):

Størrelsesforhold: 30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V) (inkluderet)

Dørsensor (hvid):

Størrelsesforhold: 71 x 40 x 14mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V) (inkluderet)
80m

  

DC313NEA

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

GTIN: 5004100965387

Trådløs, bærbar dørklokke med lydstyrkestyrke,
trådløs bevægelsesensor og trykknap – Hvid
• Sæt til tidlig advarsel
• Overvåger store områder i 140 graders vinkel med 12m
følingsrækkevidde
• Op til 150m trådløs rækkevidde
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimum lydstyrke på 84dB holder op til 80m
• Vælg imellem 6 melodier
• LED-strobe giver visuelle advarsler
• Lang batterilevetid
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

Dørklokke (hvid):
Størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5V
(ikke inkluderet)

Trykknap (hvid):

Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V) (inkluderet)

Trådløs bevægelsessensor
(hvid):
Størrelsesforhold:
111 x 73 x 93mm
Batterier:
1 x 9V PP3 (6LR61)
(ikke inkluderet)

80m

  

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

GTIN: 5004100965394
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DW315S

Fast dørklokke med halogenlys og søvntilstand – Hvid
• Fast dørklokkeudskiftningssæt
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimal lydstyrke på 84dB rækker op til 80m
• Vælg imellem 6 melodier
• Søvn/lydløs tilstand
• Halogenlys og LED-strobe giver visuelle advarsler
• Op til 2 års batterilevetid
• Nem installation
• Fastspændinger inkluderet

80m

  

DW313S

LED

MAX
84dB

  

x6   

  

  

80m

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

Dørklokke (hvid):

Størrelsesforhold: 110 x 70 x
42,5mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5V
(ikke inkluderet)

GTIN: 5004100965707

Fast dørklokke – Hvid
• Fast dørklokkeudskiftningssæt
• Digitalt forbedret lyd
• Maksimal lydstyrke på op til 80dB rækker op til 60m
• Vælg mellem 4 melodier
• Op til 2 års batterilevetid
• Nem installation
• Fastspændinger inkluderet

60m

MAX
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GTIN: 5004100965714

Fast dørklokke med lydstyrkestyring og LED-strobe – Hvid
• Fast dørklokkeudskiftningssæt
• Digitalt forbedret lyd med lydstyrkestyring
• Maksimum lydstyrke på 84dB holder op til 80m
• Vælg imellem 6 melodier
• LED-strobe giver visuelle advarsler
• Op til 2 års batterilevetid
• Nem installation
• Fastspændinger inkluderet

DW311S

Dørklokke (hvid):

Størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5V
(ikke inkluderet)

80dB

  

x4   

Dørklokke (hvid):

Størrelsesforhold: 110 x 70 x
42,5mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5V
(ikke inkluderet)

GTIN: 5004100965691

Noter
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Trykknapper og tilbehør

Honeywell-dørtrykknapper er de bedste på markedet, og sætter fantastisk funktionalitet
sammen med design i verdensklasse. Det hele leveres med et LED-bekvemmelighedslys og
vores innovative sikkerhedsfunktion, Secret Knock, som spiller en alternativ melodi, når knappen
aktiveres tre gange hurtigt efter hinanden, hvilket fortæller beboerne, at der er venner eller familie
ved døren.
For at opnå fuldstændig ro i sindet kan man føje et tilbehørsprodukt til dørklokken, så
man opretter et individuelt døralarmsystem. Sæt din dørklokke sammen med en trådløs
bevægelsessensor og få en tidlig advarsel, når der kommer gæster, eller tilføj en trådløs dør- og
vinduessensor for at få en advarsel hver gang en dør eller et vindue åbnes.
 lle trykknapper og alt tilbehør er udstyret med Honeywell-ActivLink™-teknologi, der leverer
A
en bredere seriekapacitet, forbedret batterilevetid og en vedvarende forbindelse, der er immun
overfor signalforstyrrelser og gør dørklokkerne til de mest effektive og driftssikre på markedet.
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Trykenheder & tilbehør
DCP911

Trådløs trykknap med navneplade og
LED-sikkerhedslys – Vandret, hvid
• Op til 200m trådløs rækkevidde
• Tryk på navneplade
• LED-sikkerhedslys
• Hemmelig banke på funktion
• Batterirum der er nemt at åbne
• Lang batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Vandtæt (IP55)
• Nem installation – ingen kabler
• Fastgørelseselementer medfølger

LED

200m*

  

DCP911G

  

  

Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

GTIN: 5004100965783

Trådløs trykknap med navneplade og
LED-sikkerhedslys – Vandret, grå
• Op til 200m trådløs rækkevidde
• Tryk på navneplade
• LED-sikkerhedslys
• Hemmelig banke på funktion
• Batterirum der er nemt at åbne
• Lang batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Vandtæt (IP55)
• Nem installation – ingen kabler
• Fastspændinger inkluderet

LED

200m*

  

DCP511

Trykknap (hvid):

  

  

Trykknap (grå):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

GTIN: 5004100965790

Trådløs trykknap med navneplade og
LED-sikkerhedslys – Offset vandret, hvid
• Op til 200m trådløs rækkevidde
• Tryk på navneplade
• LED-sikkerhedslys
• Hemmelig banke på funktion
• Batterirum der er nemt at åbne
• Lang batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Vandtæt (IP55)
• Nem installation – ingen kabler
• Fastgørelseselementer medfølger

LED

200m*

  

  

  

Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

GTIN: 5004100965752
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DCP511G

Trådløs trykknap med navneplade og
LED-sikkerhedslys – Offset vandret, hvid
• Op til 200m trådløs rækkevidde
• Tryk på navneplade
• LED-sikkerhedslys
• Hemmelig banke på funktion
• Batterirum der er nemt at åbne
• Lang batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Vandtæt (IP55)
• Nem installation – ingen kabler
• Fastgørelseselementer medfølger

LED

200m*

  

DCP311

  

  

LED

200m*

  

  

  

GTIN: 5004100965769

Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

GTIN: 5004100965738

Trådløs trykknap med LED-sikkerhedslys – Lodret, grå
• Op til 200m trådløs rækkevidde
• LED-sikkerhedslys
• Hemmelig banke på funktion
• Batterirum der er nemt at åbne
• Lang batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Vandtæt (IP55)
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

LED

200m*

  

30

Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

Trådløs trykknap med LED-sikkerhedslys – Lodret, hvid
• Op til 200m trådløs rækkevidde
• LED-sikkerhedslys
• Hemmelig banke på funktion
• Batterirum der er nemt at åbne
• Lang batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Vandtæt (IP55)
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

DCP311G

Trykknap (grå):

  

  

Trykknap (grå):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

GTIN: 5004100965745

HS3MAG1N

Trådløs dør- og vinduessensor – Hvid
• Trådløs rækkevidde op til 200m
• Batterirum der er nemt at åbne
• Lang batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

200m*

  

L430S

  

GTIN: 5004100965936

Trådløs bevægelsessensor (IP54) – Hvid
• Overvåger store områder med et følingsspænd på 140
grader og 12m
• Trådløs rækkevidde op til 150m
• Lang batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Vandtæt (IP54)
• Nem installation – intet behov for kabelføring
• Fastspændinger inkluderet

  

DCP917S

Størrelsesforhold:
71 x 40 x 14mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

  

Størrelsesforhold:
111 x 73 x 93mm
Batterier:
1 x 9V PP3 (6LR61)
(ikke inkluderet)

GTIN: 5004100967411

Dørklokke forbundet til trådløst konverteringssæt – Hvid
• Forbind din eksisterende trykknap til konverteringsenheden
• Sammenkæd konverteringsenheden til en hvilken som helst
Honeywell trådløs og bærbar dørklokke
• Op til 200m trådløs rækkevidde
• Batterirum der er nemt at åbne
• Op til 2 års batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Nem installation – med tilpasningskonnektorer
• Fastspændinger inkluderet

200m*

  

Størrelsesforhold:
80 x 64 x 15,9mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)

GTIN: 5004100967541

31

32
Farve
Bærbar

DC515N
Hvid

•

DC515NG
Grå

•

DC515NP2
Hvid

DC515NGP2
Grå

DC515NHGP2
Hvid

•
Rækkevidde for lyd (m)
Lydstyrke (dB)
Melodier

Lydstyrke
Tilstanden sleep/mute
Hologenlys med 8 farver
LED strobe

•
150
80
84
6

•
•
•
•

150
80
84
6

•
•
•
•

•
150
80
84
6

•
•
•
•
•

•
•
150
80
84
6

•
•
•
•
•

•
•
150
80
84
6

•
•
•
•
•
Bærbar dørklokke

•

•
Trådløs trykknap

5

•
1
1

5

•
1
1

DC915NG
Grå

•
•
200

•
100
90
8

•
•
•
•
5

•
1
1

DC915NDE
Hvid

•
•
200

•
100
90
8

•
•
•
•
5

•
1
1

DC915NEA
Hvid

•
•
200

•
100
90
8

•
•
•
•
5

•
1
1

DW915S
Hvid

•
•
200

•
100
90
8

•
•
•
•
5

•
1

Strøm
Indhold

2
1
1

2
1

1
1

2
1
1

1

1
1

1

Konvertering fra fast til trådløs

•

•

Trådløs dør-/vinduessensor

Bærbar dørklokke

•

•

Trådløs bevægelsessensor (IP54)

Trådløs trykknap

•

•

Konvertering fra fast til trådløs

Trådløs dør-/vinduessensor

Trådløs bevægelsessensor (IP54)

Forbundet eller fast / trådløs dørklokke

Plug-In-dørklokke

USB-opladning til mobile enheder

Natlys

LED strobe

Hologenlys med 8 farver

Tilstanden sleep/mute

Lydstyrke

Strøm

Forbundet eller fast / trådløs dørklokke

Primær strøm via mikro-USB

•

•

Visuel Alarm

Plug-In-dørklokke

Batterilevetid (år/op til)

•

8

Lyd

USB-opladning til mobile enheder

Brugerdefinerede melodier

8

90

Fast

Visuel Alarm

Primær strøm via Mikro-USB

Melodier

90

100

Trådløs / fast

Batterilevetid (år/op til)

Lydstyrke (dB)

100

•

Trådløs

Lyd

Natlys

Rækkevidde for lyd (m)

•

200

Plug-In

Trådløs / fast

Brugerdefinerede melodier

Rækkeviddeudvidelse

200

•

Bærbarhed

Rækkeviddeudvidelse

Trådløs rækkevidde (m)

•

•

•

Trådløs rækkevidde (m)

•

Hvid

Model / farve

Fast

Bærbar

Grå

DC915N

Bærbarhed

Model

Farve

SERIE 5

DC917NG

Model / farve

Trådløs

Plug-In

Model

Produktsammenligningstabel
SERIE 9
Indhold

1

1

Lydstyrke
Tilstanden sleep/mute
Hologenlys med 8 farver
LED strobe

Trådløs trykknap
Bærbar dørklokke

DC315N
Hvid

•
•
150
80
84
6

•
•
•
•
2
1
1

DC315NG
Grå

•
•
150
80
84
6

•
•
•
•
2
1
1

DC315NP2
Hvid

•
150
80
84
6

•
•
•
•

DC313N
Hvid

•
•
150
80
84
6

•
•
2
1
1

DC313NG
Grå

•
•
150
80
84
6

•
•
2
1
1

DC313NP2
Hvid

•
150
80
84
6

•
•

•
150
60
80
4

•
•
150
60
80
4

•
•
150
80
84
6

•
•
2
1
1

•

•

•

DC313NFB
Hvid

•
•
150
80
84
6

•
•
2
2
1

DC313NDE
Hvid

•
•
150
80
84
6

•
•
2
1
1

DC313NEA
Hvid

•
•
80
84
6

•
1
1

DW315S
Hvid

•
80
84
6

•

DW313S
Hvid

•
80
84
6

•

DW311S
Hvid

•
60
80
4

150

•
•

•

2

•
1

1
1

1

•
2

•
2
1

•
2
1

2
1

Konvertering fra fast til trådløs

Trådløs dør-/vinduessensor

Trådløs bevægelsessensor (IP54)

Strøm
Forbundet eller fast / trådløs dørklokke

Plug-In-dørklokke

USB-opladning til mobile enheder

Visuel Alarm

Primær strøm via Mikro-USB

Batterilevetid (år/op til)

Lyd

Natlys

Trådløs / fast

Brugerdefinerede melodier

Rækkeviddeudvidelse

Trådløs rækkevidde (m)

Bærbarhed

Fast

Model / farve

Trådløs

Plug-In

Melodier

•
Lydstyrke (dB)

Hvid

Rækkevidde for lyd (m)

DC313NHGP2

Bærbar

Hvid

Hvid

Farve

DC311N

DC311NP2

Model

SERIE 3
Indhold

1

1

1
1

1

1

1
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Noter
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Noter
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Partner kontaktinformationer

Honeywell A/S
Nordic & Baltic ECC
Strandvejen 70
DK-2900 Hellerup
E-mail: info@friedland.eu
Phone: +45 39 55 55 55
More information:
livewell.honeywell.com

