
Eenvoud is de ultieme
vorm van perfectie
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Grafietkleurige, vandalismebestendige en waterdichte deurpost. 

Uitgerust met een camera van 120°, met een metalen drukknop 
voor één tot vier woningen.

Het naamkaartje licht automatisch op dankzij een ingebouwde 
foto-elektrische cel die ook de ledverlichting voor de camera 
inschakelt.

Ingebouwde proximity lezer om de deur te openen met badge.

Leds met functiepictogrammen als visueel hulpmiddel voor de 
systeemstatus.

Mogelijkheid om tot vier deurposten op dezelfde installatie aan te 
sluiten en een CCTV-camera aan elk van die deurposten te koppelen.

Montage onder een hoek mogelijk met een optionele beugel.

90 mm 27 mm
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Montage met optionele 
hoekbeugel
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Grafietkleurige, vandalismebestendige en waterdichte deurpost 

met ingebouwd  verlicht klavier en 150° groothoeklens. 
 
Standaard voorzien van een regenkap.
.

SOUL 
  ACCES 
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Vandalismebestendige en waterdichte inbouw deurpost in inox 
uitvoering.

Uitgerust met een camera van 120° en één of meerdere metalen 
drukknoppen voor één tot 32 woningen.

Mogelijkheid tot het bedienen van één of twee relais dmv. een 
optioneel codeklavier

Leds met functiepictogrammen als visueel hulpmiddel voor de 
systeemstatus.

Mogelijkheid om tot vier deurposten op dezelfde installatie aan te 
sluiten en een CCTV-camera aan elk van die deurposten te koppelen.

NEXA
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Beperkte afmetingen,
met dezelfde prestaties als de ART7.

menutoegang

PICTOGRAMMEN

COMPACT

deur 
ontgrendelen       

De kleinste monitor van de ART-familie met een scherm van 4,3” 
en een opbouwdikte van slechts 14 mm.

Capacitieve toetsen voor een eenvoudig en intuïtief gebruik.

LITE versie verkrijgbaar zonder beeldgeheugen, standaard versie 
met beeldgeheugen en luxe versie met beeldgeheugen en wifi 
voor koppeling naar smartphone.

De versies met beeldgeheugen hebben een interne 
opslagcapaciteit tot 20 foto's, mits het plaatsen van een SD kaart 
kan men video-opnames maken tot 15 seconden.

Intercom tussen woningen of binnen eenzelfde woning mogelijk.

activeren
gesprek

activeren
beeld
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Beeldgeheugen tot 100 foto’s
Deze beelden worden na 30 dagen gewist.







Een optimale toegankelijkheid dankzij de 
begeleidende knoppen ‘ontgrendeling’ en 
‘activeren spraak’.

WE PASSEN ONS AAN IEDEREEN AAN
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7”

PICTOGRAMMEN

7”-opbouwmonitor van slechts 14 mm diep.

Capacitieve toetsen voor een eenvoudig en intuïtief gebruik.

LITE versie beschikbaar zonder beeldgeheugen, standaard versie
met beeldgeheugen.

De versie met beeldgeheugen heeft een interne opslagcapaciteit
tot 100 foto's, mits het plaatsen van een SD kaart kan men video-
opnames maken van 15 seconden.

Intercom tussen woningen of binnen eenzelfde woning mogelijk.

beeldvastleggingsmodus  
Foto of video

power indicatie                       activeren deur 1                      activeren deur 2

terug naar het
hoofdmenu

beelden camera of  
2e buitenpost
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Oproepbeheer vanaf uw smartphone
met de app G2Call

WIFI
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7”

PICTOGRAMMEN

power indicatie

7”-opbouwmonitor met een dikte van slechts 14 mm diep.

Touchscreen met functiepictogrammen, eenvoudig en intuïtief
gebruik.

Het beeldgeheugen heeft een interne opslagcapaciteit tot 100
foto's, mits het plaatsen van een SD-kaart kan men video
opnames maken van 15 seconden.

Intercom tussen woningen of binnen eenzelfde woning
mogelijk. Door de ingebouwde wifimodule wordt de monitor
verbonden met het lokale wifinetwerk. Via deze weg wordt de
verbinding gemaakt naar mobiele toestellen (smartphones of
tablets) met Android of iOS. De app is gratis beschikbaar in de
desbetreffende app stores.

App

beeld
vastleggingsmodus

Foto of video

activeren deur 1 activeren deur 2wifi
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easy_interface

Scherm uitschakelen

Wifi in-/uitschakelen

Bekijken opgenomen beelden: 
Foto’s en video’s

Activeren beeld in spionmodus
(weergave van CCTV-camera’s indien het systeem erover beschikt)

Activeren/deactiveren 
Niet storen

Instellingenmenu

Keuze beeldopname:
Geen opname, foto maken of video opnemen

Menu intercom
Intercom tussen woningen of binnen eenzelfde woning.

menu beeldoproep

7”
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Er belt iemand aan en u bent niet thuis ...

Voordeur

inf61kv
Rechthoek
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met de  A p p   is dat geen probleem meer.

1 _ Intuïtieve navigatie

Te llaman y no estás en casa...

Systeem instellingen

Terugkeren naar
het hoofdmenu

Snelle toegang tot
de verschillende
oproep beheeropties

Activeren/deactiveren van de spraak 
en ontgrendelen van deur en/of 
poort
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App

Mis geen enkel detail. Maximaliseer het
beeld dat de deurpost vastlegt.

Gebruik de app G2Call op al uw mobiele
toestellen.

Wees op elk moment op de hoogte van de
uitgevoerde oproepen en van de
deurontgrendelingen via uw toestel.

Meerdere installaties in 1 app

BESCHIKBAAR VOOR SMARTPHONE EN TABLET KANTELBAAR 
SCHERM

OPROEPREGISTERMONITORBEHEER VIA WIFI
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2 _ Beheer
Eenvoudig en intuïtief

Bekijk de manueel opgeslagen foto's en 

video's

Definieer eigenschappen van uw installatie:
naam van uw installatie, ontgrendelcode, 
aantal deurposten, CCTV-camera’s enz.

U kan ervoor kiezen om een pincode aan te
maken om uw deuren te activeren en uw
systeem nog beter te beveiligen.

Wijzig de monitor instellingen: wachtwoord 
om het gebruik door anderen te 
verhinderen, de verbindingsmodus ‘push-to-
talk’ enz.

OPNAMESONTGRENDELEN MET CIJFERCODE

MONITOR INSTELLINGEN     ID-INSTELLINGEN



  
All Phones bv 

Leon Bekaertlaan 44
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Email: info@allphones.be
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