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SmartConnect door
Veiligheid begint voor de deur. De slimme video-intercominstallatie.

De slimme video-intercominstallatie.
Mis nooit meer een bezoeker – waar u ook bent.

Voordelen voor de eindgebruiker:
				
SmartConnect door is de moderne,

Gebruiksvriendelijke bediening van

Individueel gebruikersbeheer met

slimme video-intercominstallatie

de intercominstallatie via een app.

tijdprofielen.

waarmee u profiteert van nieuwe

Slim alternatief voor dure en

Bewaking van de deurstatus.

mogelijkheden. Via tablet of smart-

complex te installeren intercomsys-

phone kunt u altijd en overal contact

Registratie van alle gebeurtenissen.

temen.

niet thuis bent.
In de kleine, onopvallende deurmodule is bovendien een slimme
thuisserver geïntegreerd, waarmee
u behalve het openen van de deur
ook kunt instellen welke gebruikers
op welke manier toegang hebben
tot uw huis, of bijvoorbeeld de
verlichting kunt regelen. SmartConnect door biedt eindgebruikers

SmartHome-systeem dat ontwor-

Interactie mogelijk met bezoekers

pen is op basis van strenge veilig-

onafhankelijk van de locatie:

heidseisen. Er wordt gewerkt met

geautoriseerde mobiele apparaten

zeer veilige encryptiemethoden en

ontvangen een pushbericht zodra

voor het toegangsbeheer wordt

er wordt aangebeld.

geen gebruik gemaakt van de

Diverse functies: de gebruiker kan

cloud.

bezoekers zien en spreken, de
deur openen of niet en de nachtverlichting inschakelen.
Extra veiligheid: de bezoeker krijgt
het idee dat er iemand thuis is, de

en deurenfabrikanten een groot

gebruiker ziet wie er voor de deur

aantal voordelen die in deze combi-

staat.

natie uniek zijn, zonder dat hiervoor

Geïntegreerde deurbel en PIN-

uitgebreide bekabeling en dure

toetsenpaneel.

analyse- en bedieningseenheden

Optionele aansluitmogelijkheid

nodig zijn.

voor bestaande, op locatie aanwezige deurbellen.
Doordat het systeem wordt geïntegreerd in het wifi-netwerk thuis
is slechts minimale configuratie
nodig. Eventueel kan het systeem
ook op een LAN-netwerk worden
aangesloten.
Uitgebreide SmartHome-functionaliteit: met de SmartConnect
door kunnen ook andere deuren
met motorsloten, E-openers of
elektronische cilinders worden
bediend, net als garagedeuren,
verlichting, rolluiken etc.
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leggen met uw bezoek, zelfs als u

SmartConnect

door

Voordelen voor de installateur:

IR

Toegevoegde waarde: De deur

SmartConnect door is eveneens

wordt uitgebreid met een aanvul-

compatibel met alle in de handel

lende intelligente component,

verkrijgbare motorsloten en

waardoor aanvullende werkzaam-

E-openers.

heden overbodig worden.

Aantoonbare meerwaarde

De complete deur inclusief video-

dankzij een groot aantal aansluit-

intercominstallatie kan in de

mogelijkheden, zo kunnen bij-

deurenfabriek worden gemon-

voorbeeld garagedeuren, digitale

teerd en getest.

cilinders, rolluiken, verlichting etc.

Eenvoudige montage in de deur,

via SmartConnect door worden

zonder inspectieopeningen of

bediend.

complexe bekabeling.
Er is enkel een 12 V- of 24 V-voeding nodig. De deur kan draadloos via de Smart-module worden
geopend.
Geïntegreerde energieopslag
zodat de module ook in deuren
met stootcontacten kan worden
gebruikt, zonder vaste kabelovergang.
Mogelijkheid tot aansluiting van
een extra externe deurbel.
Via een optionele koppelmodule
WiFi

kunnen verschillende op locatie
beschikbare deurbellen worden
aangesloten.
De combinatie van Smart-module
en een FUHR-motorslot overtuigt
door de krachtige functionaliteit
en staat garant voor een zeer
bruikname.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
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eenvoudige montage en inge-

M31-NL/02.19-0

SmartConnect door.
Flexibele plaatsing, eenvoudige montage.

Dankzij de compacte vormgeving
kan de module op verschillende
manieren in alle mogelijke deurmaterialen worden gemonteerd.
De module kan zowel in het
deurprofiel als in het deurpaneel
worden gemonteerd. De diepte
en breedte van de module zijn
gelijk aan de inbouwmaten van
bijv. de FUHR-vingerscanners.
Dankzij het eenvoudige ontwerp
wordt het uiterlijk van de deur
niet aangetast.
Optioneel is een variant voor
inbouw naast de deur verkrijgbaar.

Deurpaneel

Deurvleugel

Inbouw
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Alle afbeeldingen, producten, maten en uitvoeringen zijn actueel op het moment
van drukken. Technische veranderingen die voortvloeien uit technische vooruitgang en verdere ontwikkeling zijn voorbehouden. Er kunnen geen aanspraken
worden gemaakt met betrekking tot modellen en producten. Aan drukfouten
kunnen geen rechten worden ontleend.

