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Slimme Video Deur
Toegangtechniek
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deuren
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interactie

Antwoord 
ongeacht waar 

u bent

IpDoor App

AVAILABLE ON



Deuren en poorten kunnen niet alleen worden geopend met de app, maar ook met 
Bluetooth en NFC, die uw smartphone onmiddellijk herkennen. IpDoor kan ook 
communiceren met andere domoticasystemen in uw huis, voor maximaal comfort.

IpDoor technologie is gebaseerd op de cloud, dus het is niet nodig om servers 
te installeren, wat betekent dat u het volledige potentieel van uw netwerk kunt 
benutten. Video’s van uw video-intercomgesprekken kunnen worden opgeslagen 
met behulp van beveiligingsprotocollen in de cloud die u in alle vrijheid kunt bekijken 
en beheren.

Met een eenvoudige app op uw smartphone kunt u controleren wie er aan de deur 
belt, met hen communiceren, berichten achterlaten of zelfs met hen praten via video. 
Meldingen op je apparaat werken ook op apps die stand-by staan, dus je hebt altijd 
contact met je huis zonder dat de batterij van je telefoon leeg raakt.

Dankzij het display kunt u eenvoudig communiceren met iedereen die bij de deur staat, 
met behulp van sms-berichten die op interactieve post-its lijken. Geef aanwijzingen met 
behulp van live berichten, opgenomen spraakberichten of zelfs videoberichten. Het 
begroeten van en spreken met mensen is verbazingwekkend eenvoudig, vanuit thuis of 
elders in de wereld kan uw deur geopend worden.

Open de deur en bedien uw domotica.

Antwoord direct vanaf een Smartphone.

Praat met uw gasten via sms, spraak- of videogesprekken.

De zekerheid om te loggen en uw gesprekken altijd beschikbaar te hebben.

CLOUD SERVICE

ALLES MET DE APP

COMMUNICATIE MET DE BUITENPOST

GEÏNTEGREERDE TOEGANGSCONTROLE

Comfort en Controle



Dankzij een 5 Megapixel sensor, een lens met een 
kijkhoek van meer dan 170 ° en aangepaste infrarood 

LED’s, biedt het apparaat een kristalheldere, HD- 
resolutie met panoramisch zicht,

zowel overdag als ‘s nachts te bekijken.

Het is mogelijk om een elektronisch slot en een poort 
aan te sturen via een spanningsvoerende uitgang en 
een relais. Er zijn ook ingangen voor verschillende 

sensoren (deur-open, aanwezigheid ...).

De dubbele geïntegreerde netwerkinterface, zowel 
bekabeld met PoE-voeding als draadloos met hoge 

capaciteit WiFi, maakt elke installatieomgeving mogelijk 
en biedt een eenvoudige configuratie en diagnose 
zonder dat er fysiek hoeft te worden ingegrepen.

De geïntegreerde nabijheidssensor maakt het mogelijk om 
bezoekers bij aankomst te verwelkomen met behulp van 

zowel audio- als visuele aanwijzingen. Een anti-schoksensor
waarschuwt voor eventuele vandalisme pogingen.

Wifi & Ethernet

Ingang & Uitgang

Nabijheids- & Schokdetectie

HD-camera met panoramisch zicht



Essentiële esthetiek en duurzamheid.

Maximale compatibiliteit en controle.

Perfecte ontvangst en geluidsoverdracht. 

Communiceren was nog nooit zo eenvoudig.

De geborstelde RVS behuizing, de mooie 
afwerking, de combinatie van zwart en grijs en 
de elegante monitor maken van IpDoor een echt 
design object.

Dankzij een dubbele microfoon en DSP-apparaat 
worden achtergrondgeluiden en zware geluiden 
geëlimineerd: het geluid is duidelijk gedefinieerd 
in de in- en uitgang voor een altijd functionele 
communicatie.

De in IpDoor geïntegreerde Bluetooth- en NFC- 
protocollen versterken het potentieel van uw video- 
deurtelefoon en maken er een waardevol hulpmiddel 
voor de toegangscontrole van.

Het 4.3” scherm kan gemakkelijk worden afgelezen 
onder alle lichtomstandigheden en zal de beste 
communicatie met het externe paneel mogelijk maken.

Touchscreen

Bluetooth/NFC

Dubbele Microfoon

Geborstelde RVS Behuizing

M A D E  I N  I T A L Y

De enige deurpost
met touchscreen



Via A. Ferrero, 9
35133 - Padova | Italy

(+39) 049 825 6725 
info@ipdoor.com
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