Digitale toegangscontrole
voor 2-draadsbekabeling
State-of-the-art toegangscontrole
voor elke woning

State-of-the-art
toegangscontrole voor elke
woning
Stel je eens voor dat je mensen die bij je komen aanbellen niet alleen hoort, maar ook ziet voordat je hen binnenlaat…
En dat waar je ook bent: aan de andere kant van je huis of aan de andere kant van de wereld… En stel je ook eens voor
dat je voor de installatie zelfs geen nieuwe kabels nodig hebt…
Dankzij het Niko 2-draads toegangscontrolesysteem liggen het comfort, het gebruiksgemak en de veiligheid van
videotoegangscontrole voortaan binnen handbereik. Via een intuïtief, veilig en volledig personaliseerbaar systeem... handig
in gebruik én in een handomdraai geïnstalleerd. De bijbehorende beveiligde mobiele app biedt je volledige controle, ook
op je smartphone.
Ontdek state-of-the-art toegangscontrole die geschikt is voor elke woning.

Wil je meer informatie?
Surf vandaag nog naar www.niko.eu en ontdek hoe het Niko 2-draads toegangscontrolesysteem jouw leven
gemakkelijker kan maken. Of vraag meer informatie aan via je elektro-installateur.

Modulair opbouwbaar
Alle onderdelen van het Niko 2-draads toegangscontrolesysteem zijn afzonderlijk verkrijgbaar. En dus stel je het moeiteloos
op jouw maat samen. Gebruik een Niko binnenpost met touchscreen of je eigen mobiele toestel. Of beide!
Je kan tot 5 binnenposten aansluiten op één module of je kan ze gebruiken als intercom en zo met meerdere leefruimtes
een verbinding tot stand brengen. Of wat dacht je van een tweede buitenpost voor je achterdeur of je home office?
De mogelijkheden zijn eindeloos.

Videokit, 2-draads, met toegangscontrolemodule,
videobinnen- en buitenpost
ref. 510-01501

Videokit, 2-draads, met toegangscontrolemodule
en videobuitenpost
ref. 510-01001

Extra videobinnenpost, 2-draads
ref. 510-50000

Aanvullende compacte 2-draads videobuitenpost
ref. 510-31001

Installatie in 3 stappen
1.
2.
3.

Sluit de buitenpost aan op de Niko toegangscontrolemodule via standaard 2-draads bekabeling.
Koppel met je binnenpost(en) of mobiele toestel.
Controleer wie toegang krijgt via de gebruiksvriendelijke interface.

Volledige controle
binnen handbereik
Bekijken wie er voor je deur staat en je bezoekers binnenlaten? Een fluitje van een cent, veilig en van om het even waar.
Niko’s gebruiksvriendelijke touchscreen-interface biedt je volledige controle, via een binnenpost of je eigen smartphone.

Zonder extra bekabeling
Met Niko’s nieuwe 2-draads toegangscontrolesysteem
vervang je de bestaande deurbel of deurtelefoon
zonder dat je iets aan je bekabeling hoeft te
wijzigen. Vergeet andere digitale producten
met minimaal 3-draadsaansluiting: Niko’s
2-draadsoplossing maakt handig gebruik van
dezelfde 2 draden voor stroomvoorziening én
digitale communicatie. Kortom, de perfecte digitale
oplossing voor bestaande woningen!

Bekroond design
Het design van de binnen- én buitenpost is stijlvol en
modern. Dankzij de robuuste aluminium behuizing
staat de videobuitenpost goed op elke gevel.
Het verlichte naamplaatje maakt de buitenpost
gemakkelijk herkenbaar, zelfs in het donker. Een
veilige, discrete en degelijke videobuitenpost die bij
elke woning past.

Camera van topkwaliteit
De videobuitenpost beschikt over een HD-camera
met infraroodtechnologie. Alle bezoekers zijn
duidelijk te zien, ook in het donker. Dankzij de brede
camerahoek (maar liefst 155°), blijven je bezoekers in
beeld, ook als ze bewegen.

Ultraveilig
Alleen jij bepaalt wie je huis binnengaat. Alle
binnenposten zijn veilig aangesloten op de Niko
toegangscontrolemodule. En om de mobiele app te
activeren gebruik je een unieke login en paswoord dat
alleen jij kent. Zodra de installatie voltooid is, wordt de
QR-code waarmee je toegang kreeg vanop je mobiele
toestel inactief. Zo kan niemand je systeem bedienen
zonder jouw toestemming.

Blijf altijd en overal ‘connected’
Uiteraard ben je niet altijd thuis. Maar zelfs als je er
niet bent, hou je thuis een oogje in het zeil. Download
de Niko Access Control-app en bekijk wat zich voor
je deur afspeelt. Open je deur waar en wanneer
je maar wilt. Van bij jou om de hoek, of vanuit het
andere eind van de wereld. Ideaal wanneer je bezoek
vóór jou aankomt, of wanneer je de poetsvrouw, de
loodgieter of de postbode wil binnenlaten. Verhuur
je je huis soms als vakantiewoning? Dan check je je
gasten probleemloos vanop afstand in.

Volledige controle over jouw huis
Zien wie voor je deur stond terwijl jij er niet was? Wie
ook bij je aanbelt, wordt op video vastgelegd. Via de
binnenpost kan je elk bezoek opnieuw bekijken.

Naar buiten kijken wanneer je maar wilt
Hoor je vreemde geluiden buiten? Of ben je
misschien op vakantie? Met de functie ‘Naar buiten
kijken’ zie je precies wat zich voor jouw voordeur
afspeelt. En dat zonder ze te openen.

Niko ontwerpt elektr(on)ische oplossingen die gebouwen beter
laten werken voor iedereen die erin leeft en werkt. Door minder
energie te verbruiken, lichtcomfort en veiligheid te verhogen en
door alle toepassingen naadloos te laten samenwerken. Gebouwen
met Niko zijn efficiënter, laten zich controleren vanop afstand
en interageren binnen grotere ecosystemen. Niko is een Belgisch
familiebedrijf uit Sint-Niklaas met 700 werknemers en 10 Europese
vestigingen.
Bij Niko is er één vraag die ons elke dag bezighoudt: ‘Hoe kunnen
we gebouwen beter laten werken voor jou?’

Niko nv
Industriepark West 40
9100 Sint-Niklaas
sales.be@niko.eu
+32 3 778 90 00
www.niko.eu

PF-1096-01R20372

België

