
Draadloos Video Intercom systeem
Het nieuwe, draadloze Video Intercom Systeem van Panasonic is eenvoudig 
te installeren en kan vrijwel overal worden toegepast. Dankzij de handige, 
draagbare monitor kunnen bezoekers vanuit het hele huis worden begroet 
en binnen gelaten.

Er kunnen eenvoudig extra draadloze camera’s met bewegingsmelders en 
extra monitoren worden toegevoegd. Door de flexibiliteit van het systeem 
kunnen camera’s en monitoren overal worden toegepast. Beelden kunnen 
ook worden opgenomen, beveiliging is dus gegarandeerd, ook als u niet 
thuis bent.

Draadloos systeem
Het systeem is draadloos en kan overal vandaan, binnen het DECT bereik, 
worden bediend. Er kunnen 5 extra handsets op het systeem worden aange-
sloten. De bekabeling vanaf de buitenposten met drukknop naar de centrale 
monitor is een 2-draadsverbinding, de draagbare handsets en de buitenca-
mera’s met ingebouwde bewegingssensor zijn volledig draadloos.

Dankzij de handige, draagbare monitor 
kunnen bezoekers vanuit het hele huis 
worden begroet en binnen gelaten. 

Draadloze Sensor Camera Repeater

Draadloos

Opname functie
Groot bereik

Eenvoudig uit te breiden

Buitenpost Binnenpost Draadloze handset

Uw digitale portier



Draadloze Video Intercom kit

Extra buitenpost

Draadloze sensorcamera

Extra handset

DECT Repeater

Video intercom buitenpost opbouw
• Ingebouwde kleurencamera
• 2-draadscommunicatie naar 
 binnenpost
• Aansturing voor 2 electrische sloten 
• Max. 2 buitenposten per systeem 
Art. nr: VL-V554EX

Panasonic VL-SWD501EX, video 
intercom kit bestaande uit één 
buitenpost opbouw, één binnenpost 
met kleuren Touchscreen en één 
draadloze handset met ingebouwde 
monitor voor bi-directionele 
communicatie.

Binnenpost
• 5” kleuren touchscreen 
• 2 x digitale zoomfunctie 
• Nl/Fr/Eng OSD
• Bi-directionele audio
• IP54
• 2 slotaansturingen 
• Ingebouwde LED’s

Opbouw buitenpost (VL-V554EX)
• Camera met 170° H/115° V 
 openeningshoek
• Aansturing voor 2 sloten

Draadloze handset (VL-WD613EX)
• 2,2” kleurenscherm
• Aansturing voor 2 sloten

Art. nr: VL-SWD501EX

Draadloze sensorcamera
• CMOS-sensor
• Ingebouwde LED verlichting
• Infrarood/warmtesensor
• IP54
• Max. 4 camera’s per systeem 
Art. nr: VL-WD812EX

Draadloze handset met monitor
• 2,2” kleuren LCD-monitor
• Bi-directionele communicatie 
 met buitenpost
• Aansturing voor 2 electrische sloten 
• Max. 6 handsets per systeem 
Art. nr: VL-WD613EX

DECT repeater 
• Voor groter bereik 
 draadloze communicatie
• Incl. adapter
• Max. 2 repeaters per systeem 
Art. nr: VL-FKD2EX
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