
Honeywell | Home | 1 

 
Conforto, segurança, proteção. 
Tudo nas suas mãos.

ESCOLHA O 
CONFORTO DE UMA 
“CASA CONECTADA” 
HONEYWELL
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A sua
“casa conectada” 
Honeywell
Sabemos que o ritmo do dia a 
dia pode ser febril e os horários 
nem sempre previsíveis. Este é 
o motivo pelo qual concebemos 
os nossos produtos, pensando 
no modo em que realmente 
vivem as pessoas. 

CONFIE NA 
NOSSA COMPETÊNCIA
Há mais de 100 anos, no mundo todo, 
as pessoas escolhem o conforto 
da tecnologia Honeywell. 
Tornámos mais seguras e eficientes 
as viagens aéreas e rodoviárias, 
além de termos contribuído para levar 
o homem à lua. Agora, pode contar também 
com a gama de produtos "conectados" 
que desenvolvemos para a sua casa.

Termóstatos Segurança
Disponível em breve
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Lyric™ T6 evohome Wi-Fi Termóstato Y87 evohome security Câmara de segurança  
Lyric™ C1 

Câmara de segurança 
Lyric™ C2

Detetor de fugas 
de água e gelo Lyric™ W1
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Funções inteligentes
O termóstato sabe quanto tempo 

leva para que a sua casa atinja a 

temperatura correta, sem incertezas 

e fazendo com que poupe dinheiro 

nas faturas. O seu sistema de 

controlo inteligente ajuda a manter 

a temperatura desejada quando 

necessita. Assim, a sua casa estará 

sempre confortável e aconchegante, 

independentemente das condições 

meteorológicas.

Programável, regulável, 
adaptável 
Como faria com um termóstato normal, 

pode programar os termóstatos 

inteligentes Lyric T6 e T6R para ligar e 

desligar o aquecimento quando desejar. 

Se preferir o controlo manual, pode usar 

o termóstato, conectar-se à aplicação 

Lyric ou utilizar o Apple HomeKit. 

Do contrário, o termóstato pode agir 

automaticamente seguindo as suas 

deslocações. Qualquer que seja o modo 

escolhido, consumirá menos energia. 

Isso significa faturas mais baixas e mais 

dinheiro à disposição para as coisas 

que mais gosta. 

Simples de configurar 
e fácil de usar
A configuração do termóstato é 

particularmente simples. A nossa 

aplicação guiá-lo-á através de cada 

etapa do procedimento e receberá 

ajuda de um guia online fácil de 

seguir.  Aceda à página getconnected.

honeywell.com/it/ para encontrar um 

instalador autorizado Honeywell a 

quem recorrer.

Controlo da temperatura com 
base na posição (geofencing)
Uma vez conectado ao seu smartphone, 

o termóstato é capaz de localizá-lo. Sabe 

quando está a voltar para casa e garante 

que, quando chega, o aquecimento 

esteja ligado.  Com base no mesmo 

critério, desliga o aquecimento quando 

sai e faz com que poupe dinheiro.

O termóstato que se adapta às suas exigências

TERMÓSTATOS INTELIGENTES 
LYRIC T6 E T6R
Voltou a casa antes do previsto? 
Ficou fora até tarde com os amigos? 
Onde quer que esteja, pode controlar o seu termóstato Lyric 
através da aplicação Lyric ou Apple HomeKit.

Compatível com Apple 
HomeKit 
Apple HomeKit é uma linguagem comum 

que os dispositivos inteligentes podem 

compreender, suportar e controlar através 

do Siri®, o assistente vocal da Apple. Trata-

se de um modo extremamente eficiente 

de gerir uma "casa inteligente", que 

elimina a necessidade de usar aplicações 

diferentes para cada dispositivo. Um 

sistema destinado a mudar para melhor 

a sua casa, para sempre.  Trabalhamos 

em estreita colaboração com parceiros 

como a Apple para garantir que as nossas 

tecnologias inteligentes acompanhem a 

evolução da domótica, dia após dia e ano 

após ano.  

Termóstato Lyric T6R WirelessTermóstato Lyric T6

Compatível com
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Número de zonas suportadas 1

Suporte de caldeiras 
combinadas Sim

Suporte de caldeiras 
OpenTherm Sim

Suporte de caldeiras 
tradicionais Sim

Suporte de aquecedores de 
água Não

Programação e controlo 
semanal

Sim, através da aplicação Lyric 
e do termóstato Lyric

Instalação T6: Montagem na parede 
T6R: Suporte de mesa sem fio

Gestão do aquecimento por piso 
(hidrónico) Não

Ecrã Ecrã táctil retroiluminado 

Acesso remoto
Wi-Fi integrado e controlo 
remoto através da aplicação 
Lyric e Apple HomeKit
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A perfeita “comfort zone”

EVOHOME WI-FI
Evohome Wi-Fi permite 
que controle de maneira simples 
e eficaz a temperatura 
da sua casa, divisão por divisão.

Otimize o conforto
Que divisões aquecer? A que 

temperatura e quando? É tudo 

simples com Evohome. Não se 

trata apenas de ligar e desligar o 

aquecimento. É possível definir 

temperaturas diferentes consoante 

a hora do dia e a zona, para toda 

a semana. Evohome permite criar 

um programa de aquecimento “sob 

medida” para o seu estilo de vida.

Controlo e poupança 
energética
Fica fora de casa até tarde ou volta 

antes do previsto? Com Evohome 

e a nossa aplicação Total Connect 

Comfort, pode ligar, desligar, aumentar 

ou diminuir o aquecimento. Graças 

à regulação em zonas inteligentes, 

pode aquecer apenas as divisões que 

necessita, quando necessitar, e poupar 

até 40% * na fatura.

*  Fonte Energy Saving Research Unit, Strathclyde University 2013 E TACMA 2013 - As poupanças energéticas indicadas foram calculadas tendo em 
conta uma habitação com 3 quartos, em 2 andares, situada no Reino Unido, com uma família de 4 pessoas durante uma típica semana de trabalho, 
comparando um sistema Evohome com regulação por zonas inteligentes e as definições aconselhadas com um sistema provido de um temporizador 
simples, um termóstato para ambiente simples não programável e sem válvulas termostáticas nos radiadores. As poupanças energéticas efetivas 
dependem dos dispositivos de controlo existentes, do ambiente e do estilo de vida.

Regulação inteligente 
por zonas
Porque não aquecer apenas as partes 

da casa que está realmente a usar? 

Com Evohome, pode criar uma série 

de “zonas inteligentes” – dividindo, 

por exemplo, a casa entre zona 

noturna e zona diurna. Dessa forma, 

o conforto nas divisões que está a 

usar é garantido, enquanto nas outras 

pode abaixar o aquecimento.

Funciona com Amazon Alexa 
e IFTTT
Com Amazon Echo, pode controlar 

o conforto em casa também através 

de simples comandos vocais, graças 

ao serviço vocal Alexa instalado na 

nuvem. Com IFTTT, pode ligar e gerir 

automaticamente o seu sistema 

evohome criando simples applets. 

Essas applets podem ser ativadas ou 

desativadas e permitem ligar entre 

si diversos dispositivos inteligentes, 

oferecendo-lhe flexibilidade e uma 

série infinita de possibilidades. É um 

método particularmente eficiente para 

gerir a “casa inteligente” sem ter de 

utilizar aplicações diferentes para cada 

dispositivo. 

Simplicidade de instalação
Graças à tecnologia sem fio, 

o sistema evohome é flexível e pode 

ser configurado com facilidade em 

qualquer ambiente doméstico sem 

danificar os interiores. Para encontrar 

um instalador Honeywell qualificado, 

visite o nosso sítio Web:

getconnected.honeywell.com

Compatível com

Número de zonas 
suportadas 1-12

Suporte de caldeiras 
combinadas Sim 

Suporte de caldeiras 
OpenTherm

Sim (necessária OpenTherm 
Bridge) 

Suporte de caldeiras 
tradicionais Sim

Suporte de aquecedores 
de água Sim

Programação e controlo 
semanal

Sim, através de aplicação e 
controlador Evohome 

Instalação Suporte de mesa ou montagem 
na parede opcional

Suporte do aquecimento 
por piso (hidrónico) Sim

Ecrã Ecrã sem fio a cores 

Acesso remoto
Wi-Fi integrado, controlo remoto 
através da aplicação 
Total Connect Comfort
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Disponível em inglês. 
Verifique a disponibilidade em português.
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Projete você mesmo o seu sistema
Honeywell sabe que cada casa é diferente. É por isso que 

Evohome Security oferece um sistema completamente 

modular – é só escolher na nossa ampla gama de 

acessórios para criar o sistema mais adequado para 

si. O hub pode gerir até 32 dispositivos diferentes. Isso 

permite construir sistemas complexos usando sensores 

de movimento pet-friendly, sensores de rutura dos vidros 

e sirenes internas e externas. Estes sistemas podem, 

assim, ser controlados mediante cartões contactless, 

telecomandos sem fio de chaveiro ou através da aplicação 

Total Connect Comfort. E se tiver o sistema Evohome da 

Honeywell para a gestão do aquecimento por zonas, pode 

controlá-lo também, tudo com uma única aplicação.

Simples de instalar, fácil de usar
O sistema é completamente sem fio, simples de instalar 

e fácil de utilizar. Não há códigos a lembrar para ativar 

ou desativar o sistema – os cartões contactless tornam 

menos complexas todas as operações.  O inteiro sistema 

foi concebido para se adaptar ao seu ritmo e às suas 

exigências – pode permitir o acesso também aos membros 

da sua família ou aos vizinhos. 

Segurança inteligente
A aplicação Total Connect Comfort permite que saiba exatamente o que 

está a acontecer em casa – quer esteja a poucos quilómetros de distância 

ou do outro lado do mundo. Dos avisos de intrusão aos alarmes antifumo e 

da deteção de monóxido de carbono à de uma janela aberta – segurança e 

proteção estão garantidas.

Se possuir também o sistema de controlo do aquecimento evohome 

Wi-Fi, é só ativar o sistema antes de sair e o aquecimento desligar-se-á 

automaticamente, permitindo-lhe uma poupança certa na fatura da luz. E 

se receber um aviso enquanto estiver longe, não é necessário correr para 

casa. As imagens que pode enviar-lhe una câmara fotográfica instalada 

dentro da sua casa permitirão que decida com calma como agir. 

Número de zonas suportadas 1

Suporte de caldeiras combinadas Sim

Suporte de caldeiras OpenTherm Sim (necessária OpenTherm Bridge)

Suporte de caldeiras tradicionais Sim

Suporte de aquecedores de água Não

Programação e controlo semanal Sim, apenas através da aplicação

Instalação Sem fio, na parede (alimentado por 2 baterias AA)

Suporte do aquecimento por piso 
(hidrónico) Opcional. Apenas em combinação com o sistema Evohome Wi-Fi

Ecrã Ecrã retroiluminado

Acesso remoto Controlo remoto através de gateway e a aplicação Total Connect 
Comfort.

Controlo do aquecimento 
simples e conveniente 

TERMÓSTATO Y87
O termóstato Y87 garante 
um ambiente sempre confortável 
e ajuda a poupar dinheiro 
nas faturas, permitindo que 
controle o programa de aquecimento 
onde quer que esteja.

EVOHOME 
SECURITY
O sistema de segurança inteligente 
e sem fio que protege a sua casa

Controlo e poupança energética
Quer controlar o aquecimento quando estiver fora de casa? 

Simples. É só ligar o termóstato a um gateway remoto Honeywell 

e controlar o aquecimento de casa com a nossa aplicação Total 

Connect Comfort – onde quer que esteja. 

Perfeito em qualquer casa
Na ausência de cabos de conexão entre caldeira e termóstato, 

pode instalá-lo confortavelmente em qualquer parede da casa. 

O ecrã retroiluminado e a coroa táctil de controlo tornam o 

uso extremamente fácil e intuitivo: para aumentar e diminuir o 

aquecimento, é só rodar a coroa no sentido horário e anti-horário. 

O programa semanal, ao contrário, é gerido através da aplicação.
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Para saber sempre o que 
acontece em casa

CÂMARA DE 
SEGURANÇA WI-FI 
LYRIC™ C1
Quando estiver longe de casa, a câmara 
de vídeo Lyric™ C1 fica ligada e regista 
os eventos que ocorrem, avisando-o 
sobre eventuais movimentos ou ruídos 
anormais. Dessa maneira, 
pode ver e intervir.

Captura cada momento
A nossa câmara de vídeo tem um 

potente objetivo grande angular 

de 135° com zoom digital 5x que 

lhe mostra o que ocorre em alta 

definição (720 p). A função especial 

de visão noturna ajuda a manter 

sob controlo o ambiente até a cinco 

metros de distância, fazendo com 

que possa contar com uma proteção 

superior, 24 horas por dia. 

Tranquilidade absoluta
Duas áreas de vigilância reguláveis 

previnem os falsos alarmes. 

Assim, pode escolher se ignorar 

os movimentos de fundo, como 

o de ventiladores, ou aumentar a 

sensibilidade ao redor de zonas 

importantes como portas e janelas. 

E ao detetar atividades inusitadas, 

é avisado rapidamente no seu 

dispositivo inteligente, para que 

possa adotar as medidas necessárias.

Simples de instalar, 
fácil de usar
A instalação é fácil, mesmo se não 

for um especialista no "faça você 

mesmo". A unidade pode ser montada 

na parede ou na mesa sem operações 

complicadas de cablagem – é só 

ligá-la e conectá-la à aplicação 

Lyric™. O guia passo a passo assiste 

no procedimento de configuração, 

para tornar o sistema operativo 

imediatamente.

Geofencing e deteção 
inteligente dos sons
A aplicação Lyric™ usa a tecnologia 
de geofencing para traçar a sua 
posição e habilitar o modo Em casa 
e Ausente. Liga automaticamente 
a câmara de vídeo quando sai 
de casa e desliga quando volta – 
ficando em perfeita sintonia com 
os seus movimentos. A deteção 
inteligente dos sons reconhece 
ruídos específicos, como os alarmes 
dos detetores de fumo ou monóxido 
de carbono e envia um aviso ao seu 
dispositivo inteligente.

Armazenamento seguro e 
gratuito em nuvem e cartão SD
A câmara de vídeo Lyric™ C1 permite 

controlar facilmente o que acontece 

em casa. O armazenamento 

gratuito e seguro em nuvem permite 

visualizar em transmissão contínua 

e descarregar os vídeos das últimas 

24 horas. Se houver um problema e a 

sua rede Wi-Fi não estiver disponível, 

não tema, pode continuar a 

monitorizar de forma segura, graças 

ao cartão SD de 8 GB fornecido. Além 

de memorizar os dados, realiza a sua 

criptografia para lhe oferecer uma 

segurança de nível superior.

Automonitorização Sim

Resolução vídeo 720 p HD

Campo visual
Visão grande angular de 135° 
Zoom digital 5x

Qualidade da imagem 1 MP

Visão noturna Até 5 m

Deteção inteligente dos sons
Deteta os alarmes para fumo/
monóxido e envia notificações 
(limiar de 50 dB)

Deteção de movimentos Sim

Transmissão vídeo em contínuo Sim

Áreas de vigilância reguláveis 2 áreas

Armazenamento

Armazenamento gratuito em 
nuvem por 24 horas (rotativo). 
Cópia de segurança local em 
cartão SD de 8 GB fornecido

Modos disponíveis Em casa e Ausente

Conectividade Wi-Fi
Banda simples 2,4 GHz, 802.11 
b/g/n

Largura de banda mínima 1.333 Mbps

Alimentação
Entrada: 100-230 V, 50-60 Hz, 
Saída: micro-USB 5 Vcc 2 A

Opções de montagem Parede ou mesa
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Tranquilidade...sempre e em toda parte 

DETETOR WI-FI 
DE FUGAS DE ÁGUA 
E GELO LYRIC™ W1
Descubra uma pequena fuga antes que 
se torne um problema maior. Fugas e tubos 
congelados podem causar graves danos. 
O Detetor Wi-Fi de fugas de água e gelo 
Lyric™ W1 comunica imediatamente a eventual 
presença de um problema e adotando as 
providências imediatas, pode evitar o risco 
de incorrer em reparações caras.

Concebido para a casa
Este detetor pode ser instalado facilmente em todos os pontos críticos 

em que a água pode provocar danos. É ideal para casas de banho, 

sótãos e locais de serviço, sob os lavatórios ou ao redor dos tubos. 

Graças a um cabo sensível de 1,2 m, o detetor é perfeito para envolver 

os tubos em risco. Adicionando outros cabos, é possível cobrir áreas 

mais amplas até a 150 metros. 

Monitorização de temperatura e humidade
Os sensores integrados de temperatura e humidade monitorizam 

constantemente a casa avisando imediatamente em caso de problemas.

Avisos imediatos, onde quer que esteja
A sirene integrada ativar-se-á com a deteção de fugas de água, gelo ou 

humidade permitindo que aja imediatamente quando estiver em casa.  

Pode, ainda, monitorizar o detetor de forma remota através da aplicação 

Lyric™ com avisos enviados diretamente ao seu telemóvel. E se estiver 

a viajar, serão avisados também parentes e amigos para que se possa 

intervir com facilidade e, sobretudo, depressa. 

Simples de configurar
Nenhum hub ou cabo de alimentação separado. Graças ao rápido 

procedimento guiado, são necessários apenas poucos minutos 

para a instalação! O detetor é fornecido com três baterias AA capazes 

de garantir até três anos de autonomia.

Graças aos nossos produtos conectados, o conforto da sua casa está 

garantido – de maneira simples e intuitiva. Cada casa é única – e a sua 

"casa conectada" Honeywell é concebida para mudar e crescer junto 

consigo, dia após dia e ano após ano. Além do mais, as aplicações e os 

serviços associados as produtos Honeywell podem otimizar o conforto, 

a segurança e a comodidade da sua casa, agora e no futuro.

Apple HomeKit
Apple HomeKit é uma linguagem comum que os 

dispositivos inteligentes de qualquer marca podem 

compreender, suportar e controlar através do Siri®, 

o assistente vocal da Apple. Um modo especial para 

gerir tudo – aquecimento, luzes, sensores, etc. – através 

de uma única aplicação. E com a tecnologia HomeKit, 

não precisa de comprar tudo de uma só vez. No futuro, 

pode adicionar novos dispositivos habilitados HomeKit 

que serão perfeitamente capazes de "dialogar" com os 

dispositivos que já possui. Isso significa poder adicionar 

facilmente outros dispositivos inteligentes e ampliar 

o seu sistema domótico com base na evolução das 

exigências ou da situação. É o sistema que se adapta a si, 

não o contrário.

Apple Watch
Graças à compatibilidade com Apple Watch, agora 

pode controlar o seu termóstato Lyric T6 com 

a aplicação Lyric, onde estiver. Em casa ou fora 

de casa, pode interagir a qualquer altura com 

o termóstato de maneira rápida e fácil, 

controlando a temperatura na casa.

IFTTT
Todos os termóstatos conectados Honeywell trabalham 

com IFTTT, para automatizar o aquecimento de casa 

com base na sua vida quotidiana – em tempo real.  

É, por exemplo, possível desligar automaticamente 

o aquecimento quando estiver fora de casa ou 

ligá-lo novamente se nevar. O detetor de fugas de água 

também funciona com IFTTT, permitindo que seja 

avisado sobre qualquer fuga quando estiver longe 

de casa. Poupança energética, conforto e controlo... 

nada mais fácil.

OS NOSSOS PARCEIROS 
NO CAMPO DA DOMÓTICA
Há mais de 100 anos, no mundo inteiro, 
as pessoas escolhem o conforto da tecnologia 
Honeywell. Sabemos que o número 
de produtos dedicados à domótica cresce 
dia após dia e, assim, decidimos colaborar 
com parceiros importantes para unir as forças 
e garantir que as nossas soluções funcionem, 
agora e no futuro.

O nível de integração dos parceiros varia de acordo com os produtos. Controle antes da compra

Disponível em inglês. 
Verifique a disponibilidade em português.
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Termóstato Y87 evohome Wi-Fi evohome 
security

Produtos compatíveis com Total Connect Comfort app

Lyric™ T6 Lyric™ T6R Detetor de fugas de 
água e gelo Lyric™ W1 

Câmara de segurança 
Lyric™ C1 

Produtos compatíveis com Lyric app

GET CONNECTED
Uma casa inteligente é uma casa 
conectada. Mais controlo, mais 
conforto e maiores poupanças 
energéticas. Através das nossas 
aplicações Lyric™ e Total Connect 
Comfort, é possível usar o 
smartphone para monitorizar e 
controlar o aquecimento e a 
segurança de casa, em qualquer 
lugar e em qualquer altura.

App Total Connect Comfort
Total Connect Comfort oferece-lhe toda a 
tranquilidade que deriva de saber que a sua 
casa está segura, protegida e sob controlo.

Aquecimento
• Controlo do aquecimento de qualquer lugar, através 

de smartphone ou tablet

• Visualização e alteração dos pontos de ajuste da 

temperatura e do programa de aquecimento

• Ativação de ações rápidas e das diferentes funções 

do sistema

• Visualização da temperatura externa e das previsões 

para os próximos 5 dias

Segurança
• Possibilidade de ativar e desativar o sistema ou 

controlar o que acontece em casa

• Envio de avisos de texto ou e-mail no smartphone

• Transmissão automática de imagens com a ativação 

de um sensor (apenas câmara fotográfica)

• Ative o sistema e, se tiver Evohome para a gestão 

do aquecimento por zona ou com regulação por 

zonas inteligentes, o aquecimento desligar-se-á 

automaticamente.

App Lyric™
Com a nossa App Lyric™, pode controlar o 
termóstato e os dispositivos de segurança 
Lyric de qualquer lugar ou deixar que ela 
controle automaticamente as condições 
de conforto e oportunidades de poupança. 
Para fazer isso, utilize os serviços de 
posicionamento do seu smartphone para 
determinar se está em casa ou não e controle 
os pontos de ajuste da temperatura no 
termóstato.

Termóstato Lyric™ T6 e T6R
• Controlo do aquecimento de qualquer lugar, através de 

smartphone ou tablet

• Controlo da temperatura com base na posição

• Acesso “família”: possibilidade de acesso por diferentes 
utentes com diversos dispositivos, para que cada um 

possa controlar e monitorizar o termóstato de casa.

Detetor Wi-Fi de fugas de água e gelo Lyric™ 
W1
• Monitorize a sua casa para detetar possíveis fugas de 

água, gelo ou humidade, onde quer que se encontre

• Receberá os avisos no seu dispositivo móvel para 
poder tomar as providências imediatamente

• Analise e monitorize o andamento de temperatura e 
humidade em casa

• É possível avisar também parentes e amigos, em caso 

de problemas, quando estiver a viajar

Câmara de segurança Lyric™ C1 Wi-Fi
• Envio de notificações rápidas ao smartphone ou a 

outros dispositivos em caso de eventos anormais em 
casa. 

• Com o áudio de duas vias, pode falar com os 
seus familiares e comunicar com os seus animais 
domésticos através do smartphone 

• Armazenamento gratuito em nuvem para a 
transmissão contínua e a transferência de filmes das 
últimas 24 horas

• O geofencing controla as funções Em casa e Ausente, 
desligando a câmara de vídeo consoante a sua posição

Câmara de segurança 
Lyric™ C2
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Conte com a Honeywell.  
O futuro do conforto, da segurança 
e da proteção em âmbito doméstico.

Informações
Tudo o que deve saber sobre a nossa gama de produtos domóticos.

Suporte
Vídeos e conselhos de instalação, documentos de suporte e FAQ.

Assistência para a compra
Onde adquirir os produtos domóticos Honeywell e como localizar um instalador autorizado. 

Visite 
getconnected.honeywell.com para mais informações.

Honeywell Srl 
Soluções ambientais e energéticas
Via Philips, 12
20900 Monza (MB)
Telefone: +39 039 2165.1
www.honeywell.it/home

Descarregue as aplicações
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Para o controlo fora de casa deste dispositivo habilitado HomeKit, é 
necessário dispor de uma Apple TV (no mínimo de 3ª geração) com versão 
software 7.0 ou superior e de iPhone, iPad ou iPod touch com iOS 8.1 ou 
superior. O controlo deste dispositivo habilitado HomeKit exige iPhone, iPad 
ou iPod touch com iOS 9 ou versão posterior.

Apple®, Apple logo®, iPhone® e iPod touch® são marcas comerciais da Apple 
Inc., registadas nos Estados Unidos e em outros países. HomeKit™ é uma 
marca comercial da Apple Inc. App Store® é uma marca de serviço da Apple 
Inc.
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