Draadloos videosysteem
voordeur en entree bewaking

Videobewaking, intercom en openen van de deur
in één compleet systeem. Veiligheid en comfort
worden gecombineerd, waarbij het systeem zich
flexibel aanpast aan de wensen van de bewoners.
Dankzij het draadloze systeem kan het perfect
in bestaande gebouwen gemonteerd worden en
kan een geïnstalleerd systeem altijd met nieuwe
componenten worden uitgebreid.
Communiceren, bewaken en openen.
Vóór u de deur opent kunt u zien wie er voor de
deur staat en kunt u met die persoon spreken via het
basisstation.

Basisstation
Het basisstation, uitgerust met een 7”-touchscreenkleurenscherm staat centraal. Naast het moderne
bedieningsconcept biedt het basisstation flexibele
wand- of tafelmontage.
Het heeft een geïntegreerd schrijfveld voor het
maken van notities met een whiteboard stift – handig
als boodschappenlijstje of als herinnering aan een
belangrijke afspraak. Het basisstation communiceert
draadloos met alle componenten, laten leggen van
kabels is overbodig. Maximaal vier camera’s kunnen
gelijktijdig worden weergeven.
Handset
Naast het basisstation kan de bediening van alle
functies plaatsvinden via maximaal drie handsets.
Handig voor het hele gezin, want dankzij het
zakformaat kunnen de handsets eenvoudig in en om
het huis worden meegenomen.

Deurintercom

Binnen een radius van maximaal dertig meter vanaf
het basisstation kan met de handset, ook vanuit de
tuin, worden gezien wie er voor de huisdeur of een
andere camera staat. Op het 3,2″ kleurenscherm
worden de live videobeelden doorgegeven. Net als
met het basisstation kan de gebruiker met de persoon
voor de deur spreken en eventueel de deur openen.

Dankzij de eenvoudige bediening en talloze
toepassingsmogelijkheden integreert het systeem
zich moeiteloos in uw dagelijks leven:
•
•
•

•

 ompleet deur & huis-videosysteem voor
C
communiceren, bewaken en openen
Flexibel en gebruiksvriendelijk systeem – alles
zonder kabels
Videobewaking met maximaal drie andere
camera’s en nachtzicht in de onmiddellijke
omgeving van de camera (IR LED’s)
Ideaal voor montage achteraf, ook in bestaande
gebouwen

Handset
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De handset is voorzien van een lithium-ion-accu
waardoor er lange stand-by tijden zijn. Om de handset
op te laden wordt deze in het laadstation geplaatst.
Dit laadstation kan worden neergezet of aan de wand
worden gemonteerd.
Family-Care camera
De Family-Care camera heeft een witte behuizing en
is uitgerust met IR-nachtzicht-LED’s voor personen
identificatie dichtbij en een geluidherkenningsfunctie.
Als een geluid wordt herkend, worden camera en
basisstation automatisch geactiveerd. Zodoende kan
de Family-Care camera als babyfoon worden gebruikt,
en bijvoorbeeld ook voor toezicht op hulpbehoevende
personen.
Bovendien kunnen tot vijf verschillende slaapliedjes
worden afgespeeld.

Buitencamera
Maximaal
drie
aanvullende
camera’s kunnen in het systeem
worden geïntegreerd en dienen
voor de naadloze beveiliging van
het object.

Buitencamera

Artikelnummers:
OBS-30100
Draadloze deur/video intercom
OBS-30300
Handset
OBS-30400
Family-Care camera
OBS-30500
Buitencamera
OBS-31000
Deurintercom

Family-Care camera

Videodeurstation
Het deurstation beschikt over een bel met
achtergrondbelichting, die van een naam kan worden
voorzien. Het deurstation kan naar wens verticaal of
horizontaal worden gemonteerd en werkt op batterijen
of netstroom. Het is vochtwerend, en valt onder
beschermingsklasse IP55, daardoor is ook montage
buiten mogelijk.

Draadloze deur/video intercom
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