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•  Wideodomofon z różnymi możliwościami przyłączenia (np. okablowanie dostępnego dzwonka domowego)

•  Rozdzielczość Full HD 1080p i funkcja noktowizora na podczerwień zapewniające doskonałą jakość obrazu

•  Zastosowanie istniejących kabli (dzwonka, mechanizmu otwierania drzwi)

•  Regulowany ręcznie obiektyw do optymalnego ustawienia na gościa

•  Solidna, odporna na działanie czynników atmosferycznych obudowa kamery (IP54)

•  Zintegrowany mikrofon i głośnik do komunikacji dwustronnej przez aplikację

•  Instalacja krok po kroku prowadzona przez aplikację (iOS, Android)

•  Bezpośrednie powiadomienie e-mail i usługa push oraz automatyczny zapis przy skonfigurowanym
wykrywaniu ruchu

•  Zapis na karcie SD o pojemności do 128 GB (akcesoria)

•  Niskie obciążenie sieci dzięki znacznej kompresji danych (kompresja High Profile H.264)

Kontrola drzwi wejściowych, komunikacji dwustronnej i automatu do otwierania drzwi za pośrednictwem
aplikacji
Wideodomofon ABUS Smart Security World do komunikacji dwustronnej i sterowania elektronicznym automatem
do otwierania drzwi przez aplikację. Dzięki rozdzielczości Full HD 1080p i funkcji noktowizora na podczerwień
zintegrowana kamera wideo zapewnia stałą, doskonałą jakość obrazu i pełną widoczność. Pierścień diod LED
światła białego poprawia widoczność w nocy, pełniąc jednocześnie funkcję wskaźnika stanu. Zintegrowana
dwukierunkowa funkcja talk-back umożliwia komunikację dwustronną przez aplikację. Wideodomofon nadaje
się do zastosowań zewnętrznych i ma klasę ochrony IP54. Istnieje możliwość wykorzystania istniejących
przewodów dzwonka lub automatu do otwierania drzwi, co eliminuje konieczność pracochłonnego
układania okablowania od nowa. 

Powiadamianie o zdarzeniach i dostęp mobilny
Obsługa i dostęp do tej sterowanej aplikacją stacji domofonowej odbywa się wyłącznie za pośrednictwem tej
aplikacji – bez komputera, przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania. Dzięki
skompresowanej transmisji danych sieć zostaje obciążona w minimalny sposób. Drzwi informują właściciela o
aktywnościach lub odwiedzinach dźwiękiem dzwonka, powiadomieniem push lub wiadomością e-mail; dzięki
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temu za pośrednictwem aplikacji widzi on przychodzące osoby lub może się z nimi komunikować. Ponadto
aplikacja zapewnia stały dostęp do materiałów zdjęciowych. 

Smart Security World Ready
Wideodomofon ABUS Smart Security World WLAN stanowi część Smart Security World, dzięki czemu jest zarówno
funkcjonalny, jak i w pełni zintegrowany z bezprzewodowym systemem alarmowym Smartvest – w ten sposób
już na etapie instalacji wszystko odbywa się komfortowo; wystarczy, że użytkownik intuicyjnie wykonuje
czynności krok po kroku.
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Technical Data:

Materiał Plastikowy 
Kolor Biały 
Liczba jednoczesnych
dostępów

3 

wymiary (S x D x W) 81,5 x 45,6 x 142
mm

alarmowanie E-Mail, Push 
złącza 1x blok zacisków (DC,

dzwonek, przekaźnik), 1x
blok zacisków sieciowych 

liczba diod IR LED 6 
audio 2-Way 
rozdzielczość 2MPx 
rozdzielczość zapisu @
częstotliwość odświeżania
ekranu dla każdej kamery

1920x1080p @ 15fps 

tryby rozdzielczości 1080p , 720p , VGA 
tryby zapisu 1080p 
wykrywanie ruchu Software + Maska ruchowa 
czujnik obrazowy 1/2,9" CMOS 
elementy obrazowe
(ogółem)

1920 x 1080 piksel

Częstotliwość odświeżania
obrazu

20 fps 

ogniskowa 4 mm
ciężar brutto 0,68 kg
zoom cyfrowy 4x 
zakres dynamiki (WDR) 90 dB
Częstotliwość 2,4 GHz
kompensacja oświetlenia
konturowego

ABLC 

kąt widzenia w poziomie 100 °
typ kamery Wideofon 
kompatybilne z App2Cam Plus, Smartvest 
pobór mocy 5 W
maks. rozdzielczość@częst
otliwość odświeżania
obrazu

1920x1080p @ 20fps 

maks. temperatura pracy 40 °C
maks. wilgotność
powietrza

90 %

mikrofon Tak 
min. temperatura pracy -10 °C
minimalne oświetlenie
(kolor)

1 lx

minimalne oświetlenie (IR) 0 lx
dostęp mobilny Tak 
ciężar netto 0,28 kg
szerokość pasma sieci
wideo

0,3 - 2 Mbit/s 

złącze sieciowe LAN Ethernet (10/100
Base-T/Base-TX); 

złącze sieciowe WLAN IEEE 802.11 b/g/n 
funkcje sieciowe E-Mail, Push 
protokoły kamery sieciowejTCP/IP, UDP, SMTP, NTP,

DHCP, ARP 
obiektyw Fix 
zasięg w funkcji
noktowizora

1,5 m

stopień ochrony IP 54 
zakres obrotu/przechyłu Ręczna regulacja: pionowa

+/- 7,5%, pozioma +/-
2,5% 

moc nadawcza 20 
czułość -90 
oprogramowanie App2Cam Plus 
zasilanie napięciowe AC 24-36 V
zasilanie napięciowe DC 12-48 V
nośnik pamięci Micro-SD (128GB) 
język instrukcji DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT,

PL, SWE 
język OSD DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT,

PL, SWE 
język opakowania DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL 
pobór prądu 400 mA
przełączanie dzień/noc ICR 
szyfrowanie AES 128bit, WPA/WPA2-PSK 
kompresja wideo H.264 
pamięć obrazów sprzed
alarmu/po alarmie

2 Sec 

kompensacja bieli AWB 
diody LED światła białego 12 szt.
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