OPENING DOORS
IS HIS JOB

Met de JOB kunt u middels uw telefoon
zien wie en wat er voor uw deur staat,
waar dan ook ter wereld. U bepaalt
zelf of u de bezoeker ook toegang wilt
verlenen. Naast een deurtoepassing kan
de JOB ook worden ingezet bij een poort,
garage of hekwerk. Met de gratis app
die beschikbaar is voor Android en IOS
toestellen, kunt u meerdere JOB toestellen
overzichtelijk weergeven. Tevens kunt u
ook andere gezinsleden of medewerkers de
mogelijkheid verlenen tot hetzelfde beeld
als er wordt aangebeld. Afhankelijk van de
gewenste instelling kunt u bepalen, of deze
persoon alleen maar kan kijken of dat hij
ook de rechten heeft om de toegang vrij te
geven.
Kiest u voor lokale toegangscontrole, dan
is de JOBpro de ideale alleskunner. Door
gebruik te maken van een transponder
of code kunt u direct de toegang
ontgrendelen. Net als de JOB heeft u met
de JOBpro ook de mogelijkheid om te
spreken en te kijken, voordat u toegang
op afstand gaat verlenen. In de App kunt
u direct zien of de toegang daadwerkelijk
weer dicht en vergrendeld is. De JOBpro
wordt met een stand alone controller
geleverd. Deze geeft u de mogelijkheid om
maximaal 1000 gebruikers toe te voegen
via een code of een transponder. Wilt u
meer mogelijkheden op het gebied van
toegangscontrole, dan is het mogelijk om
de JOBpro aan te sluiten op een externe
controller gebaseerd op een wiegand 26
aansluiting.

Specificaties JOB / JOB pro

JOB

JOBpro

Aansluitspanning 12-24VDC of via POE





Signaalontvangst middels WIFI of IP





Camera intercom functie





1920 x 1080 HD video beeldkwaliteit





APP bedienbaar middels Android en IOS





Kijkhoek 120o





Bewegingsdetectie





Automatisch opnemen van beeld en foto





Lokale opslag van 32Gb





Push berichten en melding naar je telefoon





Spraakbediening middels Google Home of Alexia Amazone





Elektronica volledig geïntegreerd in buitenunit



Elektronica gescheiden, dataverb. via ext. controller



Codetableau bediening




Transponder bediening (freq.125 kHz EM)
Tijdpuls aansturen slot

5 sec.

1-99 sec.

Uitgang deurbel potentiaal vrij

com / n.o.

com / n.o.

Uitgang slot potentiaalvrij

com / n.o.

com / n.o / n.c.

Ingang REX potentiaalvrij

com / n.o.

com / n.o.



Toggle functie aansturen slot

Ingang deur of slotstand signalering potentiaalvrij



Spatwaterbestendige zwarte metalen behuizing IP66
Afmetingen



133x48x20mm

154x55x21mm





Voorzien van 4m aangegoten aansluitkabel





Geleverd met montageplaat, hoeksteun, POE adapter en
bevestigingsmiddelen
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Uit te breiden met extern video beeldscherm
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com /n.c.

Realtime signalering deur/slot positie in de app

