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Honeywellin 
Elä hyvin:

ovikellot
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Honeywell on maailman johtava innovatiivisen kodinteknologian toimittaja. 
Ovikellomme ja kodin hälytysjärjestelmämme on suunniteltu tarjoamaan kodeille ja 
perheille täydellinen mukavuuden, hallittavuuden ja mielenrauhan tasapaino. 

Honeywell perustettiin vuonna 1885 ja viimeiset 130 vuotta olemme kehittäneet 
liiketoimintaamme innovaatioiden ja elämän parantamisen halun kautta. Kodit ja 
perheet ovat keskeinen osa kaikkia tuotteitamme. Uskomme, että Honeywellin 
tuotteet tekevät perheen elämästä helpompaa, ja vähentävät stressiä ja vaikeuksia, 
jotta ihmiset voivat elää hyvin. 

Luotettavuuden on kuljettava käsi kädessä innovoinnin kanssa, jos halutaan tehdä 
ihmisten elämästä helpompaa. Tuotteisiin, jotka eivät toimi standardien mukaan, 
ei voi luottaa. Yrityksemme tavoin myös komponenttimme voivat kestää pitkään. 
Meille on tärkeää, että tuotteemme ovat riittävän vahvoja kestämään arkielämää 
sekä parantamaan sitä. Luotettavuus, laatu ja ylivertaisuus ovat avainsanoja, joita 
tukee 2 vuoden takuulupaus, jonka tarjoamme ylpeänä kaikille asiakkaillemme. 

Honeywellin 
ovikellot
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Honeywellin ovikellot edustavat kodinteknologian seuraavaa sukupolvea – ne eivät 
pelkästään sopeudu kotiisi vaan ne voivat mukautua perheesi kehittyviin tarpeisiin ja 
tottumuksiin.
 
Friedland by Honeywell on valmistanut maailman parhaita ovikelloja 60 vuoden ajan. 
Kun tähän lisätään Honeywellin asiantuntemus ja todistettu innovaatio, saadaan todella 
mullistavia ovikelloja, jotka ovat upeita, uskomattoman luotettavia ja määrittävät ovikellojen 
ominaisuudet uudelleen.

Uudet Honeywell ovikellot ovat erilaisia johtuen niiden intuitiivisesta suunnittelusta ja 
joustavuudesta. Ne kasvavat perheesi kanssa, mukautuvat kotiisi ja elämäntapaasi 
erilaisilla älykkäillä, räätälöitävillä ominaisuuksilla, joten voit aina hallita niiden käyttöä. 
Honeywell ActivLinkinTM, avulla voit jopa linkittää Honeywellin ovikellon omaan Honeywell 
Home -hälytysjärjestelmään parempaa mukavuutta ja mielenrauhaa varten.

Harmonista elämää
Honeywellin ovikellot
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Honeywellin ovikellot
Älä jää ilman vierailijoita 
tai toimituksia

–  Kannettavat ovikellot voidaan 

pitää mukana kotona ja 

puutarhassa

–  Langaton 200 m kantama 

tarkoittaa, että ovikello toimii aina 

sijainnista riippumatta

–  Liitä kaksi ovikelloa yhteen 

langattoman kantaman 

lisäämiseksi 200 metrillä aina 

400 metriin asti

Häiriötön

–  Unitila mykistää äänen 3, 6, 9 tai 

12 tunniksi, joten voit rentoutua 

ilman häiriöitä

–  Mykistystilalla voit hiljentää  

ovikellon, kunnes kytket äänen 

takaisin päälle

–  Voit helposti säätää 

äänenvoimakkuutta perheelle tai 

mielialalle sopivaksi

Mute 3hr 6hr 9hr 12hr
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Pienikokoinen, hyvä 
äänenlaatu

–  Kristallinkirkas äänenlaatu, joka 

kuuluu kotona ja puutarhassa

–  Suurin 90 dB äänenvoimakkuus 

kuuluu jopa 100 m päähän

– Valitse jopa 8 melodiaa

–  Muokkaa omilla melodioilla

Visuaaliset hälytykset

–  Ainutlaatuinen kehävalo ja 

välkkyvä LED-valo tarjoavat 

visuaalisia hälytyksiä – tästä on 

hyötyä etenkin kuulovammaisille 

sekä meluisissa ympäristöissä, 

kun uni- tai mykistystila 

aktivoidaan

–  Yövalotilassa näytetään kulkureitti 

pimeässä pehmeällä hehkulla 

Mullistava muotoilu
–  Kompakti koko ja upea 

muotoilu sopii saumattomasti 

sisustukseen 

–  Neutraali valkoinen ja harmaa 

täydentävät mitä tahansa 

huonetta

–  USB-latausominaisuus 

tarkoittaa, että voi ladata 

puhelinta tai tablettia irrottamatta 

ovikelloa

Nauti täydellisestä 
mielenrauhasta:
Honeywellin ovikellot
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Helppo asentaa ja käyttää
–  Valmiiksi linkitetty ja käyttövalmis

–  Helppo valinnainen asennus  

ilman ruuveja

–  Helposti avattava paristoluukku

Mielenrauha
–  Kytke hälytystarvikkeita 

ovikelloon Honeywellin 

ActivLinkilläTM, rakenna selkeä 

kodin hälytysjärjestelmä 

perheellesi. Kätevä 

sisääntulohälytysjärjestelmä 

voidaan luoda lisäämällä ovi- ja 

ikkuna-anturi. Lisäksi aikaisen 

hälytyksen järjestelmä voidaan 

luoda yhdistämällä langaton 

liiketunnistin 

–  LED-valo ilmaisee selkeästi, että 

ovikellon painike toimii

–  Paina nopeasti kolme kertaa, 

jolloin Secret Knock -toiminto 

soittaa eri melodian, jotta tiedät 

että ovella on perheenjäsen 

tai ystävä

–  Ovikellon sisäyksikön 

paristonkesto on suunniteltu 

5 vuoden käyttökokemukseen 

mielenrauhan tuomiseksi

– 2 vuoden tuotetakuu

Luotettavuus ja laatu

–  Honeywell ActivLink™ on innovatiivinen ja 868 MHz taajuutta 

käyttävä langaton kommunikointiyhteys tuotteissa joka on 

ylivoimainen verrattuna markkinoiden perusratkaisuihin. Se 

mahdollistaa 20 % laajemman kantaman, 20 % parannetun 

pariston käyttökeston ja vakaan yhteyden ilman häiriöitä. 

Honeywell ovikellot ovat siis markkinoiden tehokkaimpia ja 

luotettavimpia tuotteita mitä on saatavilla!
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Nauti täydellisestä mielenrauhasta:
Honeywellin ovikellot

Kannettavat ovikellot
Kannettavilla ovikelloilla on 

erinomainen kantama, joten 

voit ottaa ne mukaasi kotiin ja 

puutarhaan, joten et enää koskaan 

jätä huomioimatta vierailijoita tai 

toimituksia. 

Kytkettävät ovikellot
Pistorasiaan kytkettävät ovikellot 

ovat aina päällä ja valmiita 

käytettäväksi. Valikoimassamme 

on etuja, kuten innovatiivinen 

yövalotila, sekä USB-lataus, joten 

voit ladata puhelimia ja tabletteja. 

Valmiiksi linkitetyt Honeywell-ovikellosarjat ovat käteviä, yksinkertaisia ja helppoja asentaa, joten 
ne ovat täydellinen ovikelloratkaisu kotiin.  Ovikello hälyttää vierailijoista ennen kuin he edes 
pääsevät ulko-ovellesi, tai varoittavat sinua, että joku yrittää tulla kotiisi tai lähteä sieltä. Nämä sarjat 
pitävät perheesi tietoisina ja valppaina. Tuotetta tukee Honeywell ActivLinkTM Teknologia parantaa 
luotettavuutta ja kantamaa. Nämä älykkäät sarjat varmistavat, että et enää koskaan jätä huomioimatta 
vierailijoita. 
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Aikaisen hälytyksen sarjat
Aikaisen hälytyksen sarjoissa 

on liitetty ulkoinen liiketunnistin 

ovikelloon ja ne tarjoavat älykkään, 

yksinkertaisen ja tehokkaan 

järjestelmän, jolla ilmoitetaan, että 

vierailija saapuu ennen kuin hän 

saavuttaa ovesi. 

Koti- ja puutarhasarjat
Älä enää koskaan jätä 

huomioimatta vierailijoita tällä 

joustavalla ovikellosarjalla. Aseta 

pistorasiaan kytkettävä ovikello 

kotiisi ja ota kannettava ovikello 

mukaasi puutarhaan, joten tiedät 

aina, kun joku on ovella. 

Oven sisääntulosarjat
Oven sisääntulosarjojen avulla 

voit tehostaa kodin turvallisuutta 

yksinkertaisesti ja tehokkaasti 

ovikellojärjestelmällä käyttämällä 

ovi- ja ikkuna-anturia hälyttämään, 

kun joku saapuu kotiisi tai poistuu 

sieltä. 

Etu- ja takaovisarjat
Etu- ja takaovisarjat tarjoavat kotiin 

yksinkertaisen ja vaivattoman 

ratkaisun, jossa kaksi painiketta 

on linkitetty valmiiksi yhteen 

ovikelloon, joten et enää koskaan 

jätä huomioimatta vierailijoita. 



joustava poikkeuksellinen

kaunis suunniteltu

Sarja 9
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Sarja 9 edustaa parhaimpia Honeywellin ovikelloja, jotka on suunniteltu toimimaan 
sopusoinnussa lapsiperheiden ja kiireisen elämäntyylin kanssa. Kannettavat, monipuoliset 
ja innovatiiviset ovikellot kasvavat perheen kanssa ja sopeutuvat elämäntapaasi.

Näillä Honeywell ActivLink™ -teknologiaa hyödyntävillä ovikelloilla on vaikuttava 200 m 
langaton kantama, eli niitä voidaan kantaa mukana kotona ja puutarhassa, jossa ne 
ilmoittavat ovella olevista vieraista. ActivLinkillä voidaan linkittää ovikellot Home Alarm 
-tuotteiden, kuten ovi- ja ikkuna-anturien kanssa. Langattomilla liikehälyttimillä voidaan 
luoda yksinkertainen ennakkovaroitus ja ovien tulojärjestelmät lisäävät mielenrauhaa 
turvallisuutta parantavana tekijänä.

Honeywell Sarja 9 -ovikellot on helppo asentaa ja asettaa. Ne on linkitetty valmiiksi 
ostohetkestä alkaen. Viiden vuoden paristonkesto sisäyksikössä ja 2 vuoden tuotetakuu 
antavat mielenrauhan. 
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Verkkovirtaoptio micro USB:n kautta

Paristonkesto 
jopa 5 vuotta

Vaikuttava 200 m 
langaton kantama 

90 dB säädettä-
vissä oleva äänenvoi-
makkuus tarkoittaa, 
että ääni kuuluu jopa 
100 m päähän

Valittavissa on 
kahdeksan digitaalisesti 
parannettua melodiaa. 
Voit myös lisätä oman 
melodian

Uni- / mykistystila hiljentää 
ovikellon 3, 6, 9 tai 12 tunniksi  
tai lopullisesti 

Voit lisätä kantamaa 
200 metrillä aina 
400 m asti linkittämällä 
kaksi ovikelloa yhteen

Sädekehävalo ja välkkyvä 
LED-valo ilmaisevat visuaalisia 
hälytyksiä, mikä sopii hyvin 
unitilalle tai kun ovikello ei kuulu
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9-sarjan kantama

DC915N
Langaton kannettava ovikello, jossa on kantaman laajennin,  
unitila ja painike – valkoinen
• Jopa 200 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurimman 90 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 100 m
• Valittavana on 8 melodiaa
• Uni-/mykistystila
• Halo-valo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä
• Paristonkesto jopa 5 vuotta sisäyksiköllä
•  Kantaman laajennin laajentaa kantaman jopa 400 metriin
• Verkkovirtaoptio Micro USB:n kautta
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004525

Ovikello (valkoinen):
Mitat: 126 x 126 x 41,8 mm
Paristot: 
4 x LR14 (C) 1,5 V  
(ei sisälly toimitukseen)

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)

200m*

  

100m

  

MAX

90dB   x8     

LED

  

Yksikön viivakoodi: 
5004100965592

DC915NG
Langaton kannettava ovikello, jossa on kantaman laajennin,  
unitila ja painike – harmaa
• Jopa 200 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurimman 90 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 100 m
• Valittavana on 8 melodiaa
• Uni-/mykistystila
• Halo-valo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä
• Paristonkesto jopa 5 vuotta sisäyksiköllä
•  Kantaman laajennin laajentaa kantaman jopa 400 metriin
• Verkkovirtaoptio Micro USB:n kautta
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004526

Ovikello (harmaa):
Mitat: 126 x 126 x 41,8 mm
Paristot: 
4 x LR14 (C) 1,5 V  
(ei sisälly toimitukseen)

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)

200m*

  

100m

  

MAX

90dB   x8     

LED

  

Yksikön viivakoodi: 
5004100965622

DC915NDE
Langaton kannettava ovikello, jossa on kantaman laajennin,  
ovianturi ja painike – valkoinen
• Oven sisääntulosarja
• Valvoo oven avaamisia
• Jopa 200 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurimman 90 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 100 m
• Valittavana on 8 melodiaa
• Uni-/mykistystila
• Halo-valo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä
• Paristonkesto jopa 5 vuotta sisäyksiköllä
•  Kantaman laajennin laajentaa kantaman jopa 400 metriin
• Verkkovirtaoptio Micro USB:n kautta
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004518

Ovikello (valkoinen):
Mitat: 126 x 126 x 41,8 mm
Paristot: 
4 x LR14 (C) 1,5 V  
(ei sisälly toimitukseen)

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)

Ovianturi (valkoinen):
Mitat: 71 x 40 x 14 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)

200m*

  

100m

  

MAX

90dB   x8     

LED

  

Yksikön viivakoodi: 
5004100965608
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DC915NEA
Langaton kannettava ovikello, jossa on kantaman laajennin,  
langaton liiketunnistin ja painike – valkoinen
• Aikaisen hälytyksen sarja
•  Valvoo suuria alueita 140 asteen ja 12 m tunnistusalueella
• Jopa 200 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurimman 90 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 100 m
• Valittavana on 8 melodiaa
• Uni-/mykistystila
• Halo-valo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä
• Paristonkesto jopa 5 vuotta sisäyksiköllä
•  Kantaman laajennin laajentaa kantaman jopa 400 metriin
• Verkkovirtaoptio Micro USB:n kautta
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004519

Ovikello (valkoinen):
Mitat: 126 x 126 x 41,8 mm
Paristot: 
4 x LR14 (C) 1,5 V  
(ei sisälly toimitukseen)

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)

Langaton liikeanturi 
(valkoinen):
Mitat: 111 x 73 x 93 mm
Paristot: 
1 x 9 V PP3 (6LR61)  
(ei sisälly toimitukseen)

200m*

  

100m

  

MAX

90dB   x8     

LED

  

Yksikön viivakoodi: 
5004100965615



Sarja 5
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tyylikäs pienikokoinen
hieno sisustuksellinen



Sarja 5 sisältää tyylikkäitä ja kompakteja ovikelloja jotka on suunniteltu sisältämään 
uskomattomia ominaisuuksia. Ne sopivat saumattomasti mihin tahansa kotiin tyylikkään 
muotoilunsa ansiosta. 

Kannettavat ovikellot sopivat joustavuutta tarvitseville perheille ja kytkettävät sarjat sopivat 
aktiivisille kotitalouksille, jotka haluavat kiinteän ovikellon. Sopivia Sarja 5 -ovikelloja on 
saatavissa jokaiseen kotiin kiireisistä nuorista pareista aina nuoriin perheisiin asti. 

Honeywellin ActivLink™ -teknologiaa hyödyntävät Sarja 5 -ovikellot on helppo asentaa ja 
ne ovat käyttövalmiita. Ovikellojen langaton yhteys on erittäin hyvä ja niissä on parannettu 
jopa 2 vuoden paristonkesto. Kaikilla ovikelloilla on 2 vuoden tuotetakuu.
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Säädettävä 
suurin 84 dB 
äänenvoimakkuus 
tarkoittaa, että ääni 
kuuluu jopa 80 m 
päähän

6 digitaalisesti 
parannettua 
kristallinkirkasta 
melodiaa

Yötilavalo tarjoaa 
pehmeän ja lohduttavan 
valon

Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo 
ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä, 
mikä sopii hyvin unitilalle tai kun 
ovikello ei kuulu

Uni- / mykistystila 
hiljentää ovikellon 3, 
6, 9 tai 12 tunniksi 
tai lopullisesti

Vaikuttava langaton 
kantama jopa 150 m asti

Paristonkesto 
jopa 2 vuotta
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5-sarjan valikoima

DC515N
Langaton kannettava ovikello, jossa on sädekehävalo,  
unitila ja painike – valkoinen
• Pienikokoinen
• Jopa 150 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurin äänenvoimakkuus 84 dB kantama jopa 80 m
• Valittavana on 6 melodiaa 
• Uni-/mykistystila
•  Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia 

hälytyksiä
• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004513

Ovikello (valkoinen):
Mitat: 70 x 70 x 42,5 mm
Paristot: 
3 x LR6 (AA) 1,5 V
(ei sisälly tomitukseen)

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

  

80m

  

MAX

84dB   x6     

LED

  

Yksikön viivakoodi: 
5004100965516

DC515NG
Langaton kannettava ovikello, jossa on sädekehävalo,  
unitila ja painike – harmaa
• Pienikokoinen
• Jopa 150 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurin äänenvoimakkuus 84 dB kantama jopa 80 m
• Valittavana on 6 melodiaa 
• Uni-/mykistystila
•  Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia 

hälytyksiä
• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004514

Ovikello (harmaa):
Mitat: 70 x 70 x 42,5 mm
Paristot: 
3 x LR6 (AA) 1,5 V
(ei sisälly tomitukseen)

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

  

80m

  

MAX

84dB   x6     

LED

  

Yksikön viivakoodi: 
5004100965523

DC515NP2
Langaton kytkettävä ovikello, jossa unitila,  
yövalo ja painike – valkoinen
• Pienikokoinen
• Jopa 150 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
• Valittavana on 6 melodiaa 
• Uni-/mykistystila
•  Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia 

hälytyksiä
• Yövalotila
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004516

Ovikello (valkoinen):
Mitat: 70 x 70 x 76,5 mm
Virta: 
100-240 V 50-60 Hz 300 mA

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

    
80m

  
MAX

84dB   x6     

LED

    
Yksikön viivakoodi: 
5004100965554
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DC515NGP2
Langaton kytkettävä ovikello, jossa unitila,  
yövalo ja painike – harmaa
• Pienikokoinen
• Jopa 150 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
• Valittavana on 6 melodiaa 
• Uni-/mykistystila
•  Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia 

hälytyksiä
• Yövalotila
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004515

Ovikello (harmaa):
Mitat: 70 x 70 x 76,5 mm
Virta: 
100-240 V 50-60 Hz 300 mA

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

    
80m

  
MAX

84dB   x6     

LED

    
Yksikön viivakoodi: 
5004100965530

DC515NHGP2
Langaton kannettava ja kytkettävä ovikello,  
jossa on unitila, yövalo ja painike – valkoinen
• Koti & Puutarhasarja
• Pienikokoinen
• Jopa 150 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
• Valittavana on 6 melodiaa 
• Uni-/mykistystila
•  Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia 

hälytyksiä
• Yövalotila
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004512

Kannettava ovikello 
(valkoinen)
Mitat: 70 x 70 x 42,5 mm
Paristot: 3 x LR6 (AA) 1,5 V
(ei sisälly tomitukseen)

Kytkettävä ovikello 
(valkoinen):
Mitat: 70 x 70 x 76,5 mm
Virta: 
100-240 V 50-60 Hz 300 mA

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

    
80m

  
MAX

84dB   x6     

LED

    
Yksikön viivakoodi: 
5004100967480



Sarja 3

yksinkertainen 
   monipuolinen
         luotettava

20



Sarja 3 sisältää helppokäyttöiset ja tehokkaat ovikellot perustarpeeseen. Sarja 3 -ovikellot 
tarjoavat kaiken, mitä etsit, ja vähän enemmän, ominaisuuksia joita et odottanut, mutta 
joita ilman et voi pian elää. 

Sarja 3 -ovikellot on suunniteltu yksinkertaiseksi, luotettaviksi ja vaivattomiksi. 
Honeywell ActivLinkin™ ansiosta ovikellot on linkitetty valmiiksi ja ne ovat käyttövalmiita. 
Asennuksessa ei tarvita ruuveja, mikä tarkoittaa että voit alkaa käyttää tuotetta 
muutamassa minuutissa. Niissä on myös helposti avattava paristokotelo täydellistä 
helppokäyttöisyyttä huomioiden. 

Sarja 3 -ovikelloja on saatavana sekä kannettavina että kiinnitettävinä versioina, joten saat 
juuri etsimäsi ovikellon, jossa on erinomainen äänenlaatu, luotettava langaton yhteys ja 
2 vuoden tuotetakuu. 

yksinkertainen 
   monipuolinen
         luotettava

21

Suurin 
säädettävissä oleva 
äänenvoimakkuus  
80-84 dB tarkoittaa, 
että ääni kuuluu  
60-80 m päähän

Valittavissa on 4 tai 
6 kristallinkirkasta 
digitaalisesti parannettua 
melodiaa

Uni- / mykistystila hiljentää 
ovikellon 3, 6, 9 tai 12 tunniksi 
tai lopullisesti

Sädevalo ja välkkyvä 
LED-valo ilmiasevat 
visuaalisia hälytyksiä, mikä 
on täydellistä unitilassa tai 
kun ovikelloa ei kuulu

Luotettava jopa 150 m 
langaton kantama

Jopa 2 vuoden 
pariston kesto

USB-latauksen avulla voit ladata 
puhelinta tai tablettia irrottamatta 
ovikelloa
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3-sarjan valikoima

DC315N
Langaton kannettava ovikello, jossa on kehävalo ja painike – 
valkoinen
• Jopa 150 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurin äänenvoimakkuus 84 dB kantama jopa 80 m
• Valittavana on 6 melodiaa 
• Uni-/mykistystila
•  Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia 

hälytyksiä
• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004509

Ovikello (valkoinen):
Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm
Paristot: 
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ei sisälly tomitukseen)

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

  

80m

  

MAX

84dB   x6     

LED

  

Yksikön viivakoodi: 
5004100965462

DC315NG
Langaton kannettava ovikello, jossa on kehävalo ja painike – 
harmaa
• Jopa 150 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurin äänenvoimakkuus 84 dB kantama jopa 80 m
• Valittavana on 6 melodiaa 
• Uni-/mykistystila
•  Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia 

hälytyksiä
• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004510

Ovikello (harmaa):
Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm
Paristot: 
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ei sisälly tomitukseen)

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

  

80m

  

MAX

84dB   x6     

LED

  

Yksikön viivakoodi: 
5004100965479

DC315NP2
Langaton kytkettävä ovikello, jossa on kehävalo,  
USB-lataus ja painike – valkoinen
• Jopa 150 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
• Valittavana on 6 melodiaa 
• Uni-/mykistystila
•  Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia 

hälytyksiä
• Yövalotila
• Jopa 2A USB-lataus
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004511

Ovikello (valkoinen):
Mitat: 110 x 70 x 76,5 mm
Virta:  
100-240 V 50-60 Hz 300 mA

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

    
80m

  
MAX

84dB   x6     

LED

    
Yksikön viivakoodi: 
5004100965486
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DC313N
Langaton kannettava ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden  
säätö ja painike – valkoinen
• Jopa 150 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
• Valittavana on 6 melodiaa 
• Välkkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä
• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004502

Ovikello (valkoinen):
Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm
Paristot: 
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ei sisälly tomitukseen)

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

  

80m

  

MAX

84dB   x6   

LED

  

Yksikön viivakoodi: 
5004100965370

DC313NG
Langaton kannettava ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden  
säätö ja painike – harmaa
• Jopa 150 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
• Valittavana on 6 melodiaa 
• Välkkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä
• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004506

Ovikello (harmaa):
Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm
Paristot: 
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ei sisälly tomitukseen)

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

  

80m

  

MAX

84dB   x6   

LED

  

Yksikön viivakoodi: 
5004100965417

DC313NP2
Langaton kytkettävä ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden  
säätö ja painike – valkoinen
• Jopa 150 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
• Valittavana on 6 melodiaa 
• Välkkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä
• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004508

Ovikello (valkoinen):
Mitat: 110 x 70 x 76,5 mm
Virta:  
100-240 V 50-60 Hz 300 mA

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

    

80m

  

MAX

84dB   x6   

LED

  

Yksikön viivakoodi: 
5004100965448
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DC311NP2 Langaton kytkettävä ovikello painikkeella – valkoinen
• Jopa 150 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni
• Suurimman 80 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 60 m
• Valittavana on 4 melodiaa
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004501

Ovikello (valkoinen):
Mitat: 110 x 70 x 76,5 mm
Virta:  
100-240 V 50-60 Hz 300 mA

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

    

60m

  

MAX

80dB   x4    
Yksikön viivakoodi: 
5004100965356

DC311N Langaton kannettava ovikello, jossa on painike – valkoinen
• Jopa 150 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni
• Suurimman 80 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 60 m
• Valittavana on 4 melodiaa 
• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004500

Ovikello (valkoinen):
Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm
Paristot: 
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ei sisälly tomitukseen)

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

  

60m

  

MAX

80dB   x4   

Yksikön viivakoodi: 
5004100965349

DC313NHGP2
Langaton kannettava ja kytkettävä ovikello, jossa on  
äänenvoimakkuuden säätö ja painike – valkoinen
• Koti & Puutarhasarja
• Jopa 150 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
• Valittavana on 6 melodiaa 
• Välkkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä
• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004507

Kannettava ovikello 
(valkoinen):
Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm
Paristot: 4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ei sisälly tomitukseen)

Kytkettävä ovikello 
(valkoinen):
Mitat: 110 x 70 x 76,5 mm
Virta:  
100-240 V 50-60 Hz 300 mA

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

    

80m

  

MAX

84dB   x6   

LED

  

Yksikön viivakoodi: 
5004100965424
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DC313NFB
Langaton kannettava ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden  
säätö ja kaksi painiketta – valkoinen
• Etu- & takaoven sarja
• Jopa 150 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
• Valittavana on 6 melodiaa 
• Välkkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä
• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana

Ovikello (valkoinen):
Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm
Paristot: 
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ei sisälly tomitukseen)

2 painiketta (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
2 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

  

80m

  

MAX

84dB   x6   

LED

  

Yksikön viivakoodi: 
5004100965400

DC313NDE
Langaton kannettava ja kytkettävä ovikello, jossa on  
äänenvoimakkuuden säätö ja painike – valkoinen
• Oven sisääntulosarja
• Valvoo oven avaamista 
• Jopa 150 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
• Valittavana on 6 melodiaa 
• Välkkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä
• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana

Ovikello (valkoinen):
Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm
Paristot: 
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ei sisälly tomitukseen)

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)

Ovianturi (valkoinen):
Mitat: 71 x 40 x 14 mm
Paristot: 1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)

  

80m

  

MAX

84dB   x6   

LED

  

Yksikön viivakoodi: 
5004100965387

DC313NEA
Langaton kannettava ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden 
säätö, langataon liiketunnistin ja painike – valkoinen
• Aikaisen hälytyksen sarja
•  Valvoo laajoja alueita 140 asteen ja 12 m tunnistusalueella
• Jopa 150 m langaton kantama
• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
• Valittavana on 6 melodiaa 
• Välkkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä
• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana

Ovikello (valkoinen):
Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm
Paristot: 
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ei sisälly tomitukseen)

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)

Langaton liikeanturi 
(valkoinen):
Mitat: 111 x 73 x 93 mm
Paristot: 
1 x 9 V PP3 (6LR61)  
(ei sisälly toimitukseen)

  

80m

  

MAX

84dB   x6   

LED

  

Yksikön viivakoodi: 
5004100965394
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Honeywellin ovipainikkeet ovat markkinoiden parhaita. Niissä yhdistyy mahtava toimivuus 
ja luokkansa paras muotoilu. Niissä on toimivuuden vahvistava LED-valo ja innovatiivinen 
turvaominaisuus nimeltä Secret Knock, joka soittaa vaihtoehtoisen melodian, kun painiketta 
painetaan kolme kertaa peräkkäin, jolloin asukkaat tietävät, että ovella on perheenjäsen tai ystävä.

Täydellinen mielenrauha saadaan lisäämällä ovikelloon lisävaruste, jolloin luodaan oma 
ovikellohälytysjärjestelmä. Kun linkität ovikellon langattomaan liiketunnistimeen, saat 
ennakkovaroituksen kotiasi lähestyvistä vierailijoista. Kun lisäät langattoman ovi- ja ikkuna-anturin, 
saat varoituksen aina kun ovi avataan.

Kaikissa painikkeissa ja tarvikkeissa on Honeywellin ActivLink™-teknologia, joka tarjoaa laajemmat 
valmiudet, parannetun pariston keston ja johdonmukaisen yhteyden, joka on immuuni signaalin 
häiriöille, mikä tekee ovikelloista markkinoiden tehokkaimpia ja luotettavimpia.

Painikkeet ja lisävarusteet
Painikkeet ja lisävarusteet
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Painikkeet ja lisävarusteet

DCP911
Langaton painike, jossa on nimikyltti ja LED-vahvistusvalo – 
vaakataso, valkoinen
• Jopa 200 m langaton kantama
• Nimipainike
• LED-vahvistusvalo
• Secret Knock -toiminto 
• Helposti avattava paristokotelo
• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen
• Pariston alhaisen varaustason ilmaisin
• Vedenpitävä (IP55)
• Helppo asentaa, ei johtoja
• Kiinnikkeet sisältyvät toimitukseen
• Sähkönumero 7004536

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

200m*

  

LED

    

Yksikön viivakoodi: 
5004100965783

DCP911G
Langaton painike, jossa on nimikyltti ja LED-vahvistusvalo – 
vaakataso, harmaa
• Jopa 200 m langaton kantama
• Nimipainike
• LED-vahvistusvalo
• Secret Knock -toiminto 
• Helposti avattava paristokotelo
• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen
• Pariston alhaisen varaustason ilmaisin
• Vesitiivis (IP55)
• Helppo asentaa, ei johtoja
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004537

Painike (harmaa):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

200m*

  

LED

    

Yksikön viivakoodi: 
5004100965790

DCP511
Langaton painike, jossa on nimikyltti ja LED-vahvistusvalo –  
offset vaakataso, valkoinen
• Jopa 200 m langaton kantama
• Nimipainike
• LED-vahvistusvalo
• Secret Knock -toiminto 
• Helposti avattava paristokotelo
• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen
• Pariston alhaisen tason ilmaisin
• Vedenpitävä (IP55)
• Helppo asentaa, ei vaadi johtoja 
• Kiinnikkeet sisältyvät toimitukseen
• Sähkönumero 7004533

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

200m*

  

LED

    

Yksikön viivakoodi: 
5004100965752
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DCP311
Langaton painike, jossa on LED-vahvistusvalo –  
pystytaso, valkoinen
• Jopa 200 m langaton kantama
• LED-vahvistusvalo
• Secret Knock -toiminto
• Helposti avattava paristokotelo 
• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen
• Pariston alhaisen varaustason ilmaisin
• Vedenpitävä (IP55)
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004531

Painike (valkoinen):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

200m*

  

LED

      
Yksikön viivakoodi: 
5004100965738

DCP311G
Langaton painike, jossa on LED-vahvistusvalo –  
pystytaso, harmaa
• Jopa 200 m langaton kantama
• LED-vahvistusvalo
• Secret Knock -toiminto
• Helposti avattava paristokotelo
• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen
• Pariston alhaisen tason ilmaisin
• Vedenpitävä (IP55)
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana
• Sähkönumero 7004532

Painike (harmaa):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

200m*

  

LED

    

Yksikön viivakoodi: 
5004100965745

DCP511G
Langaton painike, jossa on nimikyltti ja LED-vahvistusvalo –  
offset vaakataso, harmaa
• Jopa 200 m langaton kantama
• Nimipainike
• LED-vahvistusvalo
• Secret Knock -toiminto 
• Helposti avattava paristokotelo
• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen
• Pariston alhaisen tason ilmaisin
• Vedenpitävä (IP55)
• Helppo asentaa, ei johtoja 
• Kiinnikkeet sisältyvät toimitukseen
• Sähkönumero 7004534

Painike (harmaa):
Mitat: 30 x 70 x 16 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

200m*

  

LED

      
Yksikön viivakoodi: 
5004100965769
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L430S Langaton liikeanturi (IP54) – valkoinen
•  Valvoo suuria alueita 140 asteen ja 12 metrin 

tunnistusalueella
• Jopa 150 m langaton alue
• Jopa 2 vuoden pariston kesto
• Pariston alhaisen tason ilmaisin
• Vesitiivis (IP54)
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana

Mitat: 111 x 73 x 93 mm
Paristot: 
1 x 9 V PP3 (6LR61)
(ei sisälly tomitukseen)

    

Yksikön viivakoodi: 
5004100967428

HS3MAG1N Langaton ovi ja ikkuna-anturi – valkoinen
• Jopa 200 m langaton kantama
• Helposti avattava paristokotelo
• Jopa 2 vuoden pariston kesto
• Pariston alhaisen tason ilmaisin
• Helppo asennus – johtoja ei tarvita
• Kiinnikkeet tulevat mukana

Mitat: 71 x 40 x 14 mm
Paristot: 
1 x CR2032 (3 V) 
(sisältyy toimitukseen)

200m*

    

Yksikön viivakoodi: 
5004100965936
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Tuotteiden vertailutaulukko

SARJA 9
Malli / väri Siirrettävyys Langaton /  

langallinen Ääni Visuaaliset 
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DC915N Valkoinen • • 200 • 100 90 8 • • • • 5 • 1 1

DC915NG Harmaa • • 200 • 100 90 8 • • • • 5 • 1 1

DC915NDE Valkoinen • • 200 • 100 90 8 • • • • 5 • 1 1 1

DC915NEA Valkoinen • • 200 • 100 90 8 • • • • 5 • 1 1 1

SARJA 5
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langallinen
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DC515N Valkoinen • • 150 80 84 6 • • • • 2 1 1

DC515NG Harmaa • • 150 80 84 6 • • • • 2 1 1

DC515NP2 Valkoinen • • 150 80 84 6 • • • • • 1 1

DC515NGP2 Harmaa • • 150 80 84 6 • • • • • 1 1

DC515NHGP2 Valkoinen • • • 150 80 84 6 • • • • • 2 1 1 1
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DC315N Valkoinen • • 150 80 84 6 • • • • 2 1 1

DC315NG Harmaa • • 150 80 84 6 • • • • 2 1 1

DC315NP2 Valkoinen • • 150 80 84 6 • • • • • • 1 1

DC313N Valkoinen • • 150 80 84 6 • • 2 1 1

DC313NG Harmaa • • 150 80 84 6 • • 2 1 1

DC313NP2 Valkoinen • • 150 80 84 6 • • 1 1

DC311N Valkoinen • • 150 60 80 4 2 1 1

DC311NP2 Valkoinen • • 150 60 80 4 1 1

DC313NHGP2 Valkoinen • • • 150 80 84 6 • • 2 1 1 1

DC313NFB Valkoinen • • 150 80 84 6 • • 2 2 1

DC313NDE Valkoinen • • 150 80 84 6 • • 2 1 1 1

DC313NEA Valkoinen • • 150 80 84 6 • • 2 1 1 1
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