Eycasa draadloos
deurintercom & videosysteem
Communiceren, bewaken en openen.
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Eycasa: Veel meer dan
een deurintercom

Deur openen plus videobewaking
Met Eycasa opent u niet alleen de deur, u herkent ook direct wie
er voor de deur staat en kunt met die persoon via het basisstation
spreken.

Eycasa basisstation
Het hoofdbestanddeel van het huissysteem is het basisstation, uitgerust
met een 7"-touchscreen-kleurendisplay. Naast het moderne bedieningsconcept scoort Eycasa met flexibele wand- of tafelmontage. Een nuttige
functie is het geïntegreerde schrijfpad, dat ruimte voor notities laat
– handig als boodschappenlijstje of als herinnering aan een belangrijke afspraak. De basis communiceert eenvoudig draadloos met alle
componenten, het leggen van bekabeling is overbodig. De gelijktijdige
weergave van maximaal drie camera’s rondt de mogelijkheden van de
huisbeveiliging af.

Eycasa videodeurstation
Het deurstation beschikt over een bel met achtergrondverlichting,
die van een naam kan worden voorzien. Ook voor de deur past het
Eycase-systeem zich aan u aan: het deurstation kan verticaal of
horizontaal worden gemonteerd en werkt op batterijen of netstroom.
Met de beschermingsklasse IP55 staat de montage in beschermde
buitentoepassingen niets in de weg.
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Eycasa voor iedere toepassing
Waar conventionele deurintercoms ophouden, start Eycasa - een slimme combinatie
van veiligheid en comfort. Door de eenvoudige bediening en verschillende
toepassingsmogelijkheden past het systeem zich moeiteloos aan, in het dagelijks gebruik.

Flexibele basis

Zien, spreken en openen

Videobewaking

De communicatie tussen het basisstation en
allen andere componenten gebeurt draadloos. Dit zorgt voor een extra flexibiliteit en
is bijzonder praktisch tijdens het dagelijkse
gebruik. De bediening is erg eenvoudig en
gebruiksvriendelijk. Dankzij de draadloze
communicatie is het leggen van bekabeling
niet nodig.

De deurstation biedt de functie spreken,
deur openen en videobeeld in een. De
installatie is eenvoudig t.o.v. gangbare deurintercom systemen. De infrarood verlichting
zorgt ervoor dat u ook tijdens de nacht,
zonder extra verlichting, ziet wie er voor de
deur staat. Daarnaast heeft de Eycasa een
proximity lezer, zodat u met een chipsleutel
de deur kunt openen.

Maximaal drie aanvullende camera’s kunnen
in het Eycasa-systeem worden geïntegreerd
en dienen voor de naadloze beveiliging
van het object. Aanvullend op de huisdeur
bijvoorbeeld bij het terras, de garage of de
kelderingang. Zo kunt u altijd het overzicht
bewaren en ontvangt u altijd videobeelden
van alles wat zich rondom uw huis afspeelt.
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Eycasa: Deurintercom & videosysteem - flexibel en
comfort in één systeem

• Compleet deurintercom & videosysteem voor het communiceren,
bewaken en openen
• Flexibel en gebruiksvriendelijk systeem – alles zonder bekabeling
• Videobewaking met maximaal drie andere camera’s en nachtzicht
in de directe omgeving van de camera (IR LED’s)
• Ideaal voor het monteren aan bestaande gebouwen –
exclusief bij ABUS

Meer antwoorden op uw vragen?
Kijk ook op internet onder:
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