
ABUS Smart Security World WiFi Video Deurintercom

Item PPIC35520

•  Deurintercom met video met verschillende aansluitmogelijkheden (bijv. bekabeling op bestaande deurbel)

•  Full HD 1080p resolutie en infrarood-nachtzichtfunctie voor briljante beeldkwaliteit

•  Gebruik van bestaande kabels (bel, deuropener)

•  Handmatig afstelbare lens voor de optimale stand gericht op de bezoeker

•  Robuuste, weerbestendige camerabehuizing (IP54)

•  Geïntegreerde microfoon en luidspreker voor intercomfunctie via app

•  Geleide stapsgewijze installatie met app (iOS, Android)

•  Directe kennisgeving per e-mail en push-service, en automatische opname bij geconfigureerde
bewegingsdetectie

•  Opname op SD-kaart met maximaal 128 GB (accessoire)

•  Lage netwerkbelasting dankzij hoge mate van gegevenscompressie (H.264 high profile compressie)

De voordeur in het zicht, spreken door de intercom en de deur openen met de app
Met de ABUS Smart Security World video-deurintercom vraagt u wie er voor de deur staat en opent u de deur met
de elektronische deuropener via de app. Met Full HD 1080p-resolutie en een infrarood-nachtzichtfunctie zorgt de
integreerde videocamera altijd voor een briljante beeldkwaliteit en een volledig overzicht. De LED-ring met wit
licht verbetert het zicht in de nacht en dient tegelijkertijd als statusindicatie. De geïntegreerde 2-way
talk-back-functie biedt een intercomfunctie per app. De videodeurintercom is geschikt voor buiten en heeft
beschermingsgraad IP54. Bestaande kabels voor uw bel of deuropener kunnen worden gebruikt, daarom is geen
complexe nieuwe bedrading nodig. 

Melden van gebeurtenissen en mobiele toegang
Bediening en toegang tot deze app-deurintercom gebeuren uitsluitend via de app – helemaal zonder pc,
webbrowser of aanvullende software. Het netwerk wordt door de gecomprimeerde datatransmissie nauwelijks
belast.
U wordt via een beltoon, push-bericht of per e-mail geïnformeerd over activiteiten of bezoekers voor uw deur en
kunt via de app de personen zien en met ze communiceren. Bovendien heeft u via de app op ieder moment
toegang tot het beeldmateriaal. 
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Smart Security World Ready
De ABUS Smart Security World WLAN video-deurintercom maakt deel uit van de Smart Security World en is
daarmee functioneel en volledig geïntegreerd in de app – daarmee is reeds de installatie zeer comfortabel: volg
eenvoudig de gebruiksvriendelijke stapsgewijze installatiewizard.

Aanwijzing voor de nachtzichtfunctie
Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie.
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Technical Data:

Audio-bitrate 16 Kbit/s 
Kanaalbreedte 20 MHz
Kleur Wit 
Technologie IP 
Compatibel met Secvest Nee 
Compatibel met wAppLoxx Nee 
Compatibel met Smartvest Ja 
Min. luchtvochtigheid 20 
Afmetingen (B x L x H) 81,5 x 45,6 x 142

mm
Alarmering Push notificatie / E-Mail 
Resolutiemodus Full HD (1080p) / HD (720p)

/ VGA (480p) 
Opnamemodus Handmatig /

bewegingsdetectie 
Beeldopnemer 1/2,9" CMOS 
Brandpuntsafstand 4 mm
Brutogewicht 0,68 kg
Dynamisch bereik (WDR) 90 dB
Frequentiebereik 2,400 –2,485  GHz
Draadloze reikwijdte (Afhankelijk van de

installatie) 20 - 50 m
Materiaal van de behuizingPlastic 
Gelijktijdige
netwerktoegang

3 

Beeldhoek horizontaal 100 °
IR-LED’s Ja 
IR-bereik (max.) 1,5 m
IR-draaifilter Ja 
Compatibel met Smartvest /

SmartFriendsBox 
Luidsprekers Ja 
Opgenomen vermogen 5 W
Max. resolutie bij
beeldfrequentie

Full HD (1080p) @ 20fps 

Max. bedrijfstemperatuur 40 °C
Max. luchtvochtigheid 90 %
Microfoon Ja 

Min. bedrijfstemperatuur -10 °C
Minimale verlichting
(kleur)

1 lx

Minimale verlichting (IR) 0 lx
Nettogewicht 0,28 kg
Netwerkprotocollen TCP/IP, UDP, SMTP, NTP,

DHCP, ARP 
Netwerkaansluiting Netwerkaansluitblok

(10/100 Mbit/s) 
Netwerkaansluiting WLAN IEEE 802.11 b/g/n 
Optische golflengte 850 nm
Relaisuitgang Buitendeurbel (NO),

deuropener (NO) 
Beschermingsklasse IP 54 
Draai-/kantelbereik Handmatig instelbaar:

verticaal +/- 7,5%,
horizontaal +/- 2,5% 

Zendvermogen 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14
+/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/-
1,5dBm 

Gevoeligheid -90 dBm 
Software App: ABUS App2Cam Plus

(Android/iOS) 
Voedingsspanning AC 24-36 V
Voedingsspanning DC 12-48 V
Opslagmedium Micro-SD (128GB) 
Dag-/nachtomschakeling Auto 
Codering AES 128bit, WPA/WPA2-PSK 
Videocompressie H.264 
Voor-/na-alarmgeheugen 2 Sec 
Witbalans AWB 
Witlicht-LED's 12 st.
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