draadloze video deurtelefoon
zien wie er voor de deur staat, dag en nacht

Maak uw leven makkelijker met de draadloze
video deurtelefoon. Wanneer iemand bij de deur
aanbelt, zal de videocamera automatisch de
beelden doorsturen naar de draadloze 3,5 inch
kleurenscherm. U ziet onmiddellijk wie aan uw
deur staat, dag en nacht.
Bij het aanbellen zal steeds een foto worden
genomen zodat u ook weet wie er aanbelde tijdens
uw afwezigheid.
Ook als de bezoeker niet aanbelt, wordt een foto
gemaakt. Zo kunt u zien wie er bij uw deur heeft
gestaan.

•

•

 m de deur te openen, drukt u tijdens de
O
communicatie op de aan/uit toets (rechterzijde
toestel). Het deurslot kan vanwege de veiligheid
alleen geopend worden tijdens communicatie.
De indicatieled op de binnenpost knippert iedere
de 4 seconden. Dit is normaal wanneer de
binnenpost in stand-by modus is.

Eigenschappen van de video deurtelefoon set
• Uitbreidbaar tot 3 handsets
• Handset met 3,5“ kleuren LCD TFT-scherm
• IP55 weersbestendige buitenunit (kunststof)
• Bereik van 300 m in open veld, 30-50 m
binnenshuis
• Ingebouwde bewegingsmelder
• Op afstand deur openen
• Nachtzicht camera
• Anti-diefstal beveiliging (niet molest bestendig)
• 2-weg communicatie mogelijk met intercomfunctie
• Opslag foto van wie bij de deur stond of aanbelde

De draadloze video deurtelefoon is een complete
set met buitenunit, handset, voedingadapters en
montagemateriaal.

Handset
Via de monitorfunctie van deze draadloze video
deurtelefoon kunt u altijd zien wat er buiten aan de
deur gebeurt. De video deurtelefoon maakt ook
automatisch een foto als iemand voor de deur staat,
als u dat zo heeft ingesteld.

Werking van het systeem :
• Wanneer een bezoeker aanbelt, dan klinkt de
beltoon en licht het videoscherm automatisch
op. Er wordt automatisch een foto genomen en
opgeslagen.
• Als de oproep binnen de 30 seconden niet wordt
opgenomen, stopt de oproep automatisch.
• Om een oproep te beantwoorden, drukt u op
de OK toets van de binnenpost. U kunt nu
communiceren met de bezoeker. De maximum
communicatietijd bedraagt 90 seconden.
• Om het volume van de binnenpost te regelen
drukt u op + of – op de volumetoets aan de
linkerzijde van de binnenpost.

De handset kunt u plaatsen in de meegeleverde
tafelsteun of monteren aan de muur, in combinatie
met de oplader.
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De Lithium-Ion batterij zorgt voor een werking van +/500 uur (afhankelijk van gebruik), zodat de handset
ook kan werken zonder de meegeleverde voeding.
In de handset van de videofoon kan u kiezen tussen
12 voorgeprogrameerde beltonen.
IP55 weersbestendige buitenunit
De buitenunit van deze videodeurtelefoon set is IP55
weersbestendig en uitgerust met een regenkap. Het
apparaat is niet molest bestendig. De unit is stof- en
sproeiwaterdicht en dient daarom op een beschutte
plaats te worden geïnstalleerd.

Ingebouwde bewegingsmelder
Met de geïntegreerde PIR bewegingsdetectie-sensor
zal de deurbel van deze draadloze video deurtelefoon
automatisch worden geactiveerd, wanneer iemand
binnen een afstand van 2 meter van de deurbel komt.
Het videosignaal wordt automatisch naar de handset
gestuurd en een foto wordt genomen.
Dus ook wanneer u niet thuis bent, kunt u later nog
steeds zien wie er aan de deur was, zelf als deze
persoon niet aanbelde!
De ingebouwde bewegingsmelder van deze video
deurtelefoon kunt u handmatig in- of uitschakelen via
de handset.
Op afstand deur openen
De buitenunit van de draadloze video deurtelefoon
is voorzien van een schakelcontact waarop u een
optioneel verkrijgbare elektrische deuropener kunt
aansluiten. Let op: er is een aparte voeding nodig
voor de elektrische deuropener.
Nachtzicht
De Infra Rood leds in de buitenunit van dit videofoon
systeem zorgen voor een duidelijk nachtzicht tot +/2 meter. Bij nacht worden de beelden in zwart/wit
weergegeven.

De Lithium-Ion batterij zorgt voor een werking van +/300 uur (afhankelijk van gebruik) zodat de buitenunit
ook kan werken zonder de meegeleverde voeding.

Antidiefstal beveiliging
De buitenunit van de draadloze video deurtelefoon
is uitgerust met een antidiefstal beveiliging. Zodra
iemand de buitenunit van de videofoon probeert te
demonteren zal er een alarm afgaan en wordt er
automatisch een foto genomen.

Met een bereik van maximaal 300 meter (open veld)
kan de video deurtelefoon in de slaapkamer, keuken,
badkamer worden geplaatst... en door het hele huis
worden meegenomen.

Installatie
Dit draadloos systeem kan eenvoudig geïnstalleerd
worden en vereist geen breekwerk of lange kabels
trekken doorheen het huis.
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Waarschuwingen
Materialen die het zendbereik negatief kunnen
beïnvloeden:
Houten en gyproc muren:
10 tot 30%
Stenen muren:
30 tot 50%
Betonnen muren:
50 tot 70%
Stalen constructies:
70 tot 90% reductie
Gem. ontvangstbereik binnen 30-50 meter
De handset en buitenpost werken alleen met elkaar.
De set werkt niet in combinatie met een eventuele
centrale intercom, telefonieoplossing et cetera.
Bijkomende instellingen en functies:
Monitortoets:
Oproepen van het videobeeld op de buitenpost.
U kunt te allen tijde het videobeeld van de buitenpost
oproepen door op de monitortoets te drukken. Druk
op OK indien u wilt te communiceren. Om het beeld
uit te schakelen, drukt u opnieuw op de monitortoets.
Nachtzicht:
De buitenpost is voorzien van twee krachtige Infra
Rood leds. Als het donker is, worden deze automatisch
geactiveerd, zodat personen die aanbellen nog
steeds goed zichtbaar zijn. Controleer de Infra Rood
leds regelmatig op onzuiverheden en reinig deze.

Technische specificaties:
Handset
Voeding:
5V 1A USB
Batterij:
Li-ion 3,7V 1070 mA
Verbruik in werking:
400 mA
Verbruik in stand-by:
4-8 mA
Zendvermogen:
18-20 dBm
Ontvangstgevoeligheid: -100 dBm
Oplaadtijd:
3 uur
Standby tijd:
tot ca 500 uur
Gebruikstemperatuur: 0°C tot +35°C
Zendbereik:
tot 100m in open veld
Frequentie:
2,4 HGz (2402-2483 MHz)
Buitenpost
Voeding:
Batterij:
Verbruik in werking:
Verbruik in stand-by:
Zendvermogen:
Ontvangstgevoeligheid:
Oplaadtijd:
Standby tijd:
Gebruikstemperatuur:

5V 1A USB
Li-ion 3,7V 1070 mA
400 mA
15-18 mA
18-20 dBm
-100 dBm
3 uur
tot 300 uur
-20°C tot +70°

Artikelnummer:
TOP-XT-WG02		
Draadloze
video
deur
telefoon set
TOP-XT-WGM01	
Extra monitor bij draadloze
video deurtelefoon set
NB
Deze set kan niet worden gecombineerd met telefoonof beeldbeltoestellen.
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