VERIA
safety for life

KATALOG PRODUKTŮ

DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ
KUKÁTKA

Základní řada digitálních dveřních kukátek
DDK 5070

VERIA

70°

VERIA je značkou ryze českého výrobce společnosti VERIA Trade,
jenž v současné době patří mezi významné dodavatele
bezpečnostních systémů a technologií se zaměřením na vývoj,
výrobu a distribuci systémů jak pro domácí, tak komerční využití.
Pro optimalizaci výrobních nákladů spolupracuje společnost s
několika výrobními partnery celosvětového měřítka a tím
umožňuje nejen kontrolu výrobních nákladů, ale především
zajišťuje pokrytí poptávky výrobků aktuálního trendu s vysokou
úrovní kvality a designu.
Přinášíme nová řešení v podobě ekonomicky přijatelných systémů
a bezpečnostních technologií, které umožňují našim zákazníkům
lépe chránit své zdraví a majetek. Představují aktuální trend,
moderní design a uživatelský komfort.
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Modely 5070 a 5074 patří mezi základní verze digitálních
dveřních kukátek s možností manuálního zachycení
snímku nebo video záznamu, u kterých je kamerová
jednotka k nerozeznání od běžného optického kukátka.
V rámci rozšířených funkcí zobrazuje displej zařízení
aktuální datum, čas nebo archiv zaznamenaného videa a
pořízených snímků návštěvníků, protože kdokoliv stiskne
tlačítko zvonku, bude okamžitě vyfocen nebo
zaznamenán na video.

DDK 5075
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Vnější část zařízení s kamerou u modelu 5075 je konstruována v antivandal provedení, s tlačítkem zvonku,
nočním přísvitem a rozšířeným úhlem záběru na 95°.
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Při sledování prostoru před vašimi dveřmi běžným optickým
kukátkem je nutné do kukátka nahlížet z minimální vzdálenosti,
což může řadě uživatelů činit problémy (děti, senioři, tělesně či
zrakově postižení atd.). Navíc toto počínání může být z vnější
strany dveří snadno odhaleno, obzvláště pak pokud byl tento krok
očekáván.
U elektronického kukátka přenese miniaturní kamera obraz na
LCD obrazovku umístěnou na vnitřní straně a umožní vám
zřetelné a nepozorované zobrazení situace před dveřmi.
Digitální dveřní kukátko používá LCD displej k zobrazení
návštěvníka před Vašimi dveřmi a převádí tradičně obtížně
viditelný průzor na jasně viditelný velký a živý obraz s možností
využití dalších funkcí, inovativního ovládání a řady nastavení.

Využití
Řada digitálních dveřních kukátek značky VERIA je díky své
technologii, variabilitě a funkcím velmi účinným bezpečnostním
doplňkem.
S rostoucí kriminalitou v hotelových zařízeních, kancelářích,
panelových, bytových a rodinných domech se staly dveřní digitální
kukátka moderním a oblíbeným nástrojem pro zvýšení
bezpečnosti, obzvláště pak v rodinách s malými dětmi nebo
seniory.
Tato zařízení jsou stále více používána jako alternativa k běžným
optickým dveřním kukátkům.
Obecně se jedná o miniaturní kameru v nenápadném provedení
snímající prostor před dveřmi, pořizující snímky nebo video
záznam. Tato data jsou ukládána na paměťovou kartu umístěnou
v zařízení, případně odesílána na mobilní telefon nebo e-mail
uživatele.
Součástí zařízení je také zobrazovací jednotka s LCD displejem

Hlavní funkce
Digitální dveřní kukátko je jednoduchým a efektivním nástrojem
pro monitorování prostoru před vašimi dveřmi. Umí automaticky
(při stisku tlačítka zvonku či detekci pohybu před dveřmi) nebo
manuálně pořídit fotograﬁi či krátký videozáznam.

Digitální dveřní kukátka s inovací v podobě napájení
Vyšší řady modelů pak mohou být vybaveny funkcí alarmu,
interkomu, nočním viděním, GSM, wi-ﬁ, či dalšími inteligentními
funkcemi, včetně monitorování přes mobilní telefon nebo
vzdáleného ovládání.
Zaznamenaná videa a fotograﬁe obsahují pro snadnější třídění
informace o čase a datu pořízení.
Formáty videa (MP4. nebo AVI.) a fotograﬁí (většinou JPEG.)
mohou být jednoduše a pohodlně přehrávány nebo přenášeny
pomocí USB do smartphone, PC či na jiného zařízení.
Kukátka jsou navržena pro dveře bez omezení a to pro všechny
standardy dveří (35 - 105 mm).
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Vnitřní část zařízení s displejem modelu 5084 disponuje
navíc funkcí zoom, možností kombinace manuálního a
automatického zachycení snímku nebo videa.
Zařízení je tak vhodné zejména pro evidenci veškerých
návštěvníků, protože kdokoliv stiskne tlačítko zvonku,
bude okamžitě vyfocen nebo zaznamenán na video.
Podstatnou inovací je napájení, které díky lithiovým
akumulátorům nahrazuje ne příliš ekonomické řešení v
podobě klasických alkalických baterií.

Díky velmi jednoduché montáži, kterou zvládne takřka každý, lze
během několika minut bez jakýchkoliv větších úprav dveří
instalovat elektronické digitální dveřní kukátko VERIA nebo jím
dosavadní klasické optické kukátko nahradit.
Postačí stávající optické kukátko demontovat a instalovat
elektronické do stávajícího otvoru, což v konečném důsledku
znamená, že samotná montáž zabere pouhých pár minut, aniž by
bylo nutné jakkoliv zasahovat do vašich dveří.
Vše potřebné k montáži digitálního kukátka naleznete uvnitř
balení každého ze zařízení.
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Model 5085 je v porovnání s nižší řadou vybaven pohybovým senzorem na vnější části s kamerovou jednotkou,
díky kterému může zařízení plnit i funkci hlídače v době
vaší nepřítomnosti.
Kromě běžných návštěvníků, kteří jsou u modelu 5084
vyfoceni při stisknutí tlačítka zvonku, pořídí tento model
díky detekci pohybu fotograﬁi i tehdy, kdy se návštěvník
pouze pohybuje po určitý časový interval před dveřmi,
aniž by stiskl zvonek. V návaznosti na detekci pohybu před
dveřmi se také může aktivovat akustický alarm vnitřní
jednotky.
Takto je možné velice snadno odhalit a odehnat potenciálního pachatele s nekalými úmysly zdržujícího se před
dveřmi.
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Trend
Elektronická digitální kukátka jsou aktuálně neocenitelnými
pomocníky jak pro širokou veřejnost, tak pro rodiny s dětmi,
seniory či invalidní osoby, které mohou mít problém s výškou
klasického dveřního kukátka.
Zařízení jsou vyráběna pro každodenní využití. Díky jednoduché
montáži, variabilitě a funkcím dnes neodmyslitelně patří k velmi
účinným bezpečnostním doplňkům a nástrojům prevence
kriminality.
Technologie a výrobky značky VERIA patří v kategorii video
dveřních kukátek nejen k výjimečným, ale také k průlomovým a
bezkonkurenčním produktům udávajícím současný trend pro tuto
oblast bezpečnostních produktů.
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Prémiová řada digitálních dveřních kukátek
Konstrukce proti otřesům

5090

Technicky inovativní konstrukce s ﬂexibilním uchycením DPS proti
přenášení otřesů, ke kterým dochází během manipulace (otevírání/zavírání dveří).
Zařízení bez této konstrukce jsou více náchylná na poruchy
způsobené mechanickými otřesy dveří a výrazně ovlivńují
životnost výrobku.

Multimedialní funkce
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Zařízení plnící funkci plnohodnotného zabezpečovacího
systému, představujcí prémiovou a velmi soﬁstikovanou
řadu zařízení s kamerou, jenž dokáží dokonale a efektivně
zabezpečit prostor před vašimi dveřmi ve dne i v noci.
Novinkou je pak funkce interkomu umožňující komunikaci
s návštěvníkem bez otevření dveří, kterou zcela jistě ocení
rodiny s dětmi nebo senioři.
Doplňující funkce jako elektronický kalendář, nahrávání
vzkazů, vlastních tapet, tónů, Mp3 melodií, s rozmanitými
možnostmi nastavení zařízení prostřednictvím virtuálního
menu a dotykového displeje s vysokým rozlišením o
velikosti 3,5".

5090GSM

Alarm

Alarm

Pokud senzor pohybu na vnější části zařízení s kamerou zaznamená před dveřmi jakoukoliv aktivitu, zařízení provede automaticky
přednastavenou operaci.
Dle nastavení může nahrát video záznam, pořídit snímek, nebo
spustit akustický alarm.
Je-li součástí digitálního dveřního zařízení GSM komunikátor nebo
wi-ﬁ modul, mohou být na mobilní zařízení přenášeny také další
informace ve formě alarmových snímků nebo alarmového videa.

Nahrávání vzkazů
V případě nepřítomnosti nebo v případě, že pro návštěvníky
zkrátka nechce být uživatel přítomen, nabízí vybrané modely
možnost zanechání video vzkazu.

ANTIVANDAL
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Interkom

Kromě standardních funkcí mezi které patří zobrazení data a času
nebo seznamu záznamů, disponují vybrané modely digitálních
dveřních zařízení VERIA také doplňkovými multimediálními
funkcemi jako je virtuální kalendář, možnost nahrávání vlastních
tapet, podpora mp3 tónů a melodií či mp3 přehrávač pro
přehrávání Vaší oblíbené hudby.
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Stejně jako model 5090 ovšem navíc je toto zařízení
obohaceno o GSM komunikátor, který nabízí možnosti
jako jsou funkce telefonu (zadání telefonního čísla a
uskutečnění telefonního hovoru), zasílání informačních
nebo alarmových SMS zpráv, MMS zpráv, popřípadě
uskutečnění hlasového telefonního hovoru s návštěvníkem před vašimi dveřmi.
Díky GSM komunikátoru vás zařízení okamžitě upozorní
na vašem mobilním telefonu na návštěvníka nebo
informuje o podezřelých aktivitách.
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Wi-fi řada digitálních dveřních kukátek
DDK 5160WI / 5161WI
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Video dveřní zařízení DDK 5160WI a DDK 5161WI jsou zajímavou alternativou k ostatním modelovým řadám VERIA. Zařízení
disponují přehledným barevným LCD displejem o úhlopříčce 2,8", senzorem detekce pohybu (model DDK 5161WI) a automatickým
nebo ručním záznamem na paměťovou kartu MicroSD/SDHC.
Hlavní předností je však vestavěný wi-ﬁ modul, díky kterému lze sledovat dění u dveří v aplikaci na mobilních zařízeních s operačními
systémy Android a iOS prostřednictvím sítě internet.
Wi-ﬁ řešení nabízí svému uživateli možnost vedení vzdálené obousměrné komunikace s návštěvníkem před dveřmi nebo reagovat
na vetřelce, a to i přesto, že se v danou chvíli nachází stovky kilometrů od svého domova.
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Dalším video dveřním zařízením z modelové řady s wi-ﬁ přenosem dat je model WI 5170, který otevírá dveře komfortní a zcela nové
generaci inteligentních přístrojů. V porovnání s modely WI 5160 a WI 5161 disponuje velkým 7" dotykovým displejem, pořizováním
snímků ve vysokém rozlišení a Li-Pol akumulátorem s dlouhou výdrží.
Samozřejmostí je vestavěný wi-ﬁ modul pro připojení k síti internet a komunikaci s aplikací pro mobilní zařízení s operačními
systémy Android a iOS. Nastavením aplikace na mobilním zařízení získá jeho uživatel jednoduchý přístup pro kontrolu prostoru před
dveřmi.
Wi-ﬁ video dveřní zařízení VERIA podporují síťové standardy 802.11 b/g/n a tak umožňují přenos dat na celou řadou moderních
zařízení s technologii wi-ﬁ. Prostřednictvím sítě internet vám toto zařízení poskytne potřebné informace ať jste kdekoli na světě.
Pevně věříme, že naše výrobky uspokojí potřeby a získají přízeň i těch nejnáročnějších zákazníků.
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