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TECHNICKÉ PARAMETRY
Model

EQR06

EQA27

EQS1

Greeter Plus

VEIU mini 2

VEIU PRO

2.0 MPx CMOS

vnější 2.0 MPx CMOS
vnitřní 3.0 MPx CMOS

120°

160°

180°

Displej

LCD, 2.8’’
rozlišení 320 x 240

Dotykový LCD, 4.3’’
rozlišení 480 x 272

Dotykový LCD, 7’’
rozlišení 1280 x 720

Výdrž baterie

Až 20 dní

Až 40 dní

Až 45 dní

Napájení

Lithiová baterie,
1 800 mAh

Lithiová baterie,
5 000 mAh

Lithiová baterie,
10 000 mAh

Kamera

0.3 MPx CMOS

Úhel záběru

Detekce pohybu

Ano (PIR, do 2 m)

Noční přísvit

(4x infračervená dioda)

Ano (1x infračervená dioda)

Tlačítko zvonku

Ano (nastavitelné podsvícení)

Externí paměť

Podpora MicroSD karet (až 32 GB)

Interní paměť

1 MB

Wi-Fi

Ne

Ne

6 GB
EEE802.11 b/g/n 2.4 GHz

Mobilní aplikace Ne

Android verze 4.4 a vyšší, iOS 8.0 a vyšší

Montážní otvor 13 až 58 mm
Šířka dveří

14 až 50 mm

35 až 105 mm

35 až 110 mm

Rozměr monitoru 135.5 x 76.5 x 18.7 mm 115 x 87 x 28 mm

195 x 137 x 23 mm

Rozměr kamery

Ø60 x 14 mm

Ø63 x 18 mm

Ø65 x 18 mm

Váha monitoru

110 g

245 g

430 g

Váha kamery

100 g

115 g

110 g

Provedení

Copper (měděná)
Gray (šedá)

Copper (měděná)
Gray (šedá)

Copper (měděná)

Zástupce a autorizovaný distributor
pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:
SAFE HOME europe s.r.o.
Havlíčkova 1113/47, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262, www.equeshome.eu

Kvalita bez kompromisu

Základní model, který se skládá z vnitřního monitoru a
vnější části, obsahuje kameru o rozlišení 0.3 MPx.
Kamerová jednotka disponuje širokým úhlem záběru
120°, pohybovým PIR senzorem, infračervenou diodou
nočního přísvitu a tlačítkem zvonku.
Vnitřní monitor pak nabízí přehledný barevný LCD displej
o úhlopříčce 2,8" s ovládacími tlačítky. Díky nabíjecímu
lithiovému akumulátoru a vstupu pro paměťové karty se
stará o napájení zařízení a ukládání pořízených snímků či
videozáznamů do paměti.

EQA27 VEIU mini 2
Digitální dveřní Wi-Fi kukátko VEIU mini 2 kombinuje
bezpečnostní prvky, výjimečný kompaktní design a
uživatelsky přívětivé ovládání. Novinkou je inovativní
uchycení monitoru za pomocí konzole pro ﬂexibilní
manipulaci se zařízením.
Úhel záběru kamery 160°, detekce pohybu, výdrž baterie
v pohotovostním režimu až 40 dní. Snadné intuitivní
ovládání díky barevnému dotykovému LCD displeji s
úhlopříčkou 4,3“ a slotem pro externí paměť do velikosti
až 32GB.

EQS1 VEIU PRO
Digitální dveřní Wi-Fi kukátko VEIU PRO je prémiovým
modelem z produkce EQUES. Pro komfortní ovládání
disponuje monitor velkým barevným dotykovým LCD
displejem s úhlopříčkou 7“ a interní pamětí o velikosti
6 GB. Do zařízení VEIU PRO je navíc možné prostřednictvím
paměťové karty nahrát vlastní vyzváněcí tóny ve formátu
mp3, nebo tapety ve formátu JPEG.
Technickou novinkou je pak druhá kamera integrovaná
do vnitřního monitoru pro možnost vedení oboustranné
video komunikace s funkcí obraz v obraze. Panoramatická
optika vnější kamery se pyšní širokým úhlem záběru
180°. Napájení zajišťuje velkokapacitní nabíjecí akumulátor
s výdrží v pohotovostním režimu až 45 dní.

Proč si pořídit kukátko VEIU?
Nástroj prevence kriminality a ochrany vašeho soukromí.
Získáte přehled o osobách, které se pohybují a zvoní u
vašich dveří nebo navštěvují vaše děti.
Znesnadnění přístupu nežádoucích osob k vašim
dětem, imobilním osobám nebo seniorům ve snaze je
obelstít či zneužít jejich důvěřivosti.
Umožňuje vzdálenou komunikaci s návštěvníkem před
vašimi dveřmi pomocí mobilních zařízení, ať jste kdekoliv.
Chrání vaši rodinu a váš majetek.

Jednoduchost a elegance

VEIU

INOVACE VAŠICH DVEŘÍ
Digitální dveřní Wi-Fi kukátka EQUES přináší chytré řešení
s možností vzdálené komunikace, rozšíření zabezpečení
a kontroly vstupu dveří pro vaši maximální bezpečnost
a pohodlí.

Vzdálená komunikace

Snadná a rychlá instalace

Díky digitálnímu dveřnímu Wi-Fi kukátku budete mít
přehled o dění před vašimi dveřmi kdykoliv a kdekoliv.

Díky promyšlené konstrukci může být zařízení nainstalováno
prakticky na každé dveře a samotná montáž nezabere
více než 10 minut bez nutnosti použití speciálního nářadí
či pracné a nákladné úpravy dveří.

Jedinečnou předností digitálních kukátek značky EQUES
je vestavěný Wi-Fi modul, pomocí kterého lze sledovat
dění u dveří v aplikaci na mobilních zařízeních s operačními
systémy Android a iOS prostřednictvím sítě internet.
Wi-Fi řešení vám nabízí možnost vedení vzdálené
obousměrné komunikace s návštěvníkem včetně video
přenosu před dveřmi nebo reagovat na potenciální ohrožení
vašeho majetku, a to i přesto, že se v danou chvíli nacházíte
stovky kilometrů od svého domova.

Vše potřebné k montáži kukátka včetně spojovacího
materiálu naleznete uvnitř každého balení.
Zařízení jsou vybavena vestavěným lithiovým akumulátorem
s vysokou kapacitou umožňující výdrž v pohotovostním
režimu až 45 dní a dobíjením prostřednictvím Micro USB
rozhraní.

Ukládání snímků a videa

Nikdy nepromeškáte návštěvu

Pro ukládání dat je určeno vnitřní úložiště, které lze
snadno rozšířit vložením paměťové Micro SD karty až do
velikosti 32 GB. U Wi-Fi digitálních dveřních kukátek
EQUES je možné využít zdarma cloudové úložiště, vaše
videa a snímky tak zůstanou po nezbytně nutnou dobu
bezpečně archivována, dostupná kdykoliv a odkudkoliv.

Digitální dveřní Wi-Fi kukátka EQUES jsou určena pro
nepřetržité monitorování prostoru před vašimi dveřmi
prostřednictvím mobilní aplikace dostupné zdarma pro
operační systémy Android a iOS.
Po stisknutí tlačítka zvonku nebo detekci pohybu před
dveřmi dojde k automatickému pořízení záznamu nebo
snímku a vyrozumění uživatele prostřednictvím zmíněné
aplikace. Kamerová optika disponuje širokým úhlem
záběru, takže získáte maximální přehled o tom, kdo se
právě u vašich dveří nachází.

Ovládání zařízení je velmi snadné a intuitivní a není
k němu vyžadováno použití mobilního telefonu.
S obsluhou kukátka tak nebudou mít problém ani malé
děti či senioři.

Příklad instalace Wi-Fi modelu EQA27 VEIU mini 2
Lepící pásky

Dveře

Držák
LCD displej

Vnější
kamera

Otvor
FPC kabel
Šrouby
Vnitřní monitor
Tlačítko pro náhled

Bezpečnost na prvním místě

Konstrukce proti otřesům

Bezpečný přenos dat do mobilního zařízení umožňuje
šifrované připojení dveřního kukátka do vaší domácí
Wi-Fi sítě v pásmu 2.4 GHz a připojení do sítě internet.

Technologie a výrobky značky EQUES patří v kategorii
video dveřních kukátek nejen k výjimečným, ale také
k průlomovým a bezkonkurenčním produktům udávajícím
současný trend pro tuto oblast bezpečnostních produktů.

Konstrukce vnější části s kamerou znemožňuje nahlížení
do bytu skrz optiku, jako je tomu možné u běžných
dveřních kukátek.
Můžete se tak diskrétně rozhodnout, zda chcete jít
návštěvníkovi otevřít dveře, pořídit jeho záznam nebo
s ním vzdáleně komunikovat pomocí vnitřního monitoru
či mobilního zařízení.

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

