
Beveiligings- en bewakingsoplos-
singen eenvoudig zelf geïnstalleerd

Praktische oplossingen voor meer veiligheid thuis

www.abus.com
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Draadloze Video-deurintercomDigitale Deurspion HD

Zien, spreken en deur openen – 
eenvoudig en draadloos

Live en in kleur: zien wie er voor 
uw deur staat – in HD-kwaliteit

TVAC80000A TVAC80020A

Uw voordeel

Van tevoren weten wie of wat u verwacht: met de digitale deurspion 
is dat comfortabel en heel gemakkelijk. Met een druk op de knop 
activeert u de vergrotingsfunctie en heeft u tegelijkertijd de moge-
lijkheid het weergegeven beeld op een micro-SD-kaart op te slaan. 

Productkenmerken

•	Elektronische deurspion voor een comfortabele  
huisdeurbewaking

•	Bestaande deurspion eenvoudig uitwisselen
•	Tijdbesparende en draadloze montage door gebruik op batterijen
•	Zoomfunctie en micro-SD-kaart voor de opslag van beelden

Toepassingsgebied

Huisdeur 
 

Uw voordeel

Meerdere functies in één: u ziet op de mobiele, draadloze monitor 
wie er voor de deur staat, kunt met de persoon spreken en indien 
gewenst de elektrische deuropener bedienen. Het apparaat kan heel 
eenvoudig worden geïnstalleerd via de al aanwezige stroomvoor-
ziening.

Productkenmerken

•	Livebeelden van de gebeurtenissen voor uw huisdeur 
•	Mobiele monitor met deuropener
•	Geïntegreerde camera met IR-nachtzichtfunctie 
•	Eenvoudige installatie en ingebruikneming 

Toepassingsgebied

Huisdeurbewaking

 9 Elektronische deurspion 
voor uw huisdeur

 9 Optimaal voor kinderen, 
senioren en brildragers

 9 Het indrukken van de deurbel 
activeert de draadloze monitor

 9 Livebeeldweergave en opname 
op SD-kaart mogelijk
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Alles in beeld – dag en nacht
via draadloze videobewaking

3,5"-Videobewakingsset Voor Thuis 7"-Videobewakingsset Touch&App Voor Thuis

Comfortabele live-videobewaking via 
app, eenvoudig als u onderweg bent

 9 Draadloze videobewaking  
direct te gebruiken

 9 Eenvoudige installatie en gebruiks-
vriendelijke bediening

 9 Meer veiligheid voor woning  
en kantoor

 9 Livebeeldweergave, opname en 
mobiele toegang via app mogelijk

TVAC15000

Uw voordeel

Altijd alles zien: de draadloze camera beschikt over een nachtzicht-
functie – zo heeft u dag en nacht overzicht. De set bevat alles wat 
u nodig heeft om een draadloze videobewaking te installeren. 
De videobeelden worden op een SD-kaart opgeslagen. 
 
Productkenmerken

•	Eenvoudige ingebruikneming en configuratie van het systeem
•	Maximaal 4 camera’s in het systeem te integreren
•	Draadloze buitencamera met IR-nachtzichtfunctie
•	Bij bewegingsdetectie is het mogelijk om een akoestisch signaal 

te geven 

Toepassingsgebied

Videobewaking rond het huis, de tuin of het kantoor

Uw voordeel

Deze draadloze videobewakingsset overtuigt door een draadloze  
7" monitor met intuïtief touchscreen voor een comfortabele bedie-
ning. Via de app kunt u het videobeeld van de dag/nacht-camera 
op uw smartphone bekijken wanneer u maar wilt. 
 
Productkenmerken

•	Complete set bestaande uit 7" monitor, dockingstation 
en draadloze buitencamera

•	Bewegingsdetectie start het livebeeld en de opname 
•	Opslag van de videobeelden op SD-kaart mogelijk 

Toepassingsgebied

Videobewaking rond de woning, de tuin of het kantoor

TVAC16000A

Gratis app in de  
iTunes Store en  
bij Google Play
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 9 Videogegevens wereldwijd op 
te roepen via app en browser

 9 Minimale installatiewerkzaamheden

 9 Realtime-video en time-lapse- 
opnames mogelijk

 9 Niet plaatsgebonden en langdurig 
gebruik mogelijk dankzij batterijen

Live-videobeelden op  
uw smartphone

Compacte Netwerkcamera WLAN

TVIP10005A (LAN) 
TVIP10055A (WLAN)

Gratis app in de  
iTunes Store

TVAC80010A

Time-lapse Camera HD

Briljante time-lapse-opnames of 
realtime-videobewaking in HD

Uw voordeel

Met deze netwerkcamera kunt u livebeelden wereldwijd via internet 
bekijken wanneer u maar wilt: via uw browser of met de gratis 
smartphone-app. De ingebruikneming en de WLAN-configuratie 
vereisen geen voorkennis. 
 
Productkenmerken

•	Flexibele en discrete videobewaking
•	VGA-resolutie: 640 x 480 met 25 beelden per seconde
•	Instapmodel – geen kennis van netwerken vereist
•	Eenvoudige ingebruikneming en WLAN-configuratie  

Toepassingsgebied

Videobewaking voor thuis of op kantoor 
 

Uw voordeel

Perfect voor videobewaking waarbij flexibiliteit op de gebruikslocatie 
vereist is (SD-kaartgeheugen). Met de weerbestendige behuizing en 
de robuuste steun kan de camera ook buiten worden gebruikt. 
 
Productkenmerken

•	Time-lapse video opnames in HD kwaliteit
•	Gedetailleerde beelden in HD 720p-resolutie (1280 x 720 pixels)
•	Eenvoudige weergave op de pc dankzij AVI-videoformaat 
•	Lange batterijlevensduur (afhankelijk van intervalinstelling) 

Toepassingsgebied

Time-lapse-opnames (bouwplaatsen, beurzen, broeikassen)
Videobewaking rond de woning, de tuin of het kantoor
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Uw leverancier:

Veiligheid en levenskwaliteit 
zelf geïnstalleerd.

ABUS biedt u praktische oplossingen voor meer 
veiligheid thuis. Als u een beetje handig bent,  
installeert u de systemen zelf. Onze producten 
zijn speciaal gemaakt voor eigen installatie zodat 
u met slechts enkele handelingen voor extra vei-
ligheid zorgt – en zo voor meer levenskwaliteit 
binnen de eigen vier muren!
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