
INNOWACJA SWOICH DRZWI
Cyfrowy wizjer drzwiowy EQUES Wi-Fi stanowi inteligentne 
rozwiązanie z możliwością zdalnej komunikacji, rozszerzenia 
bezpieczeństwa i kontroli dostępu do drzwi dla maksymalnego 
bezpieczeństwa i wygody.

EQR06 Greeter Plus
Podstawowy model, który składa się z monitora 
wewnętrznego i części zewnętrznej, zawiera kamerę o 
rozdzielczości 0,3 MPx. Kamera ma szeroki kąt widzenia 
120°, czujnik ruchu PIR, diodę podczerwoną światła 
nocnego i przycisk dzwonka.

Następnie wewnętrzny monitor oferuje wyraźny kolorowy 
wyświetlacz LCD o przekątnej 2,8 cala z przyciskami sterowania. 
Dzięki akumulatorowi litowemu i gnieździe karty pamięci 
dba o zasilanie urządzenia i przechowywanie przechwyconych 
obrazów lub filmów w pamięci.

EQR06 EQA27 EQS1

Przedstawiciel i autoryzowany dystrybutor
dla Czech, Słowacji i Polski firma jest:

SAFE HOME europe s.r.o.
Havlíčkova 1113/47, 750 02 Přerov, Czech Republic

Tel: +420 581 222 262, www.equeshome.eu

VEIU

TECHNICZNE PARAMETRY

0.3 MPx CMOS

120°

Zasilacz

Wykrywanie ruchu

Oświetlenie nocne

Przycisk dzwonka

Pamięć zewnętrzna

Pamięć wewnętrzna 

Wi-Fi

Aplikacja mobilna 

Otwór montażowy

Kamera

Kąt ujęcia

Tryb gotowości

Greeter Plus VEIU PRO

2.0 MPx CMOS

VEIU mini 2

zewnętrzny 2.0 MPx CMOS

wewnętrzny 3.0 MPx CMOS

160° 180°

Wyświetlacz LCD, 2.8’’
rozdzielczość 320 x 240

Dotykowy LCD, 4.3’’
ozdzielczość 480 x 272

Dotykowy LCD, 7’’
ozdzielczość 1280 x 720

Do 20 dni Do 40 dni Do 45 dni

Bateria litowa, 
1 800 mAh

Bateria litowa, 
5 000 mAh

Bateria litowa, 
10 000 mAh

Tak (1x dioda podczerwieni)

Tak (PIR, do 2 m)

Tak (regulowane podświetlenie)

1 MB Nie 6 GB

Obsługa kart MicroSD (do 32 GB)

Nie EEE802.11 b/g/n 2.4 GHz

Nie Android w wersji 4.4 i wyższej, iOS 8.0 i nowszy   

14 do 50 mm

Szerokość drzwi

Wymiary monitora

Wymiary kamery

Waga monitora 

Waga kamery

Kolorystyka

13 do 58 mm

110 g 245 g 430 g 

100 g

14 do 50 mm

135.5 x 76.5 x 18.7 mm 115 x 87 x 28 mm 195 x 137 x 23 mm

Ø60 x 14 mm Ø63 x 18 mm Ø65 x 18 mm

115 g 110 g

Copper (miedź)
Gray (szary)

Copper (miedź)
Copper (miedź)
Gray (szary)

Model EQR06 EQS1EQA27

EQA27 VEIU mini 2
Cyfrowy wizjer do drzwi Wi-Fi VEIU mini 2 łączy w sobie 
funkcje bezpieczeństwa, wyjątkowo kompaktową 
konstrukcję i przyjazne dla użytkownika elementy sterujące. 
Nowością jest innowacyjne mocowanie monitora za 
pomocą konsoli do elastycznej obsługi urządzenia. 

Kąt kamery 160°, wykrywanie ruchu, żywotność baterii w 
trybie czuwania do 40 dni. Łatwa, intuicyjna obsługa 
dzięki kolorowemu dotykowemu wyświetlaczowi LCD 
4,3" i gniazdu na pamięć zewnętrzną do 32 GB.

EQS1 VEIU PRO
Wizjer cyfrowy do drzwi Wi-Fi VEIU PRO to model premium 
z produkcji EQUES. Dla wygodnej obsługi monitor ma 
duży kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 
7" i pamięci wewnętrznej 6 GB. Ponadto do VEIU PRO 
można przesyłać własne dzwonki w formacie mp3 lub 
tapety w formacie JPEG za pomocą karty pamięci.

Nowością techniczną jest druga kamera zintegrowana      
z wewnętrznym monitorem, umożliwiająca dwukierunkową 
komunikację wideo z funkcją obrazu w obrazie. Panoramiczna 
optyka kamery zewnętrznej oferuje szeroki kąt widzenia 
180°. Zasilanie zapewnia akumulator wielokrotnego 
ładowania o czasie czuwania do 45 dni.

Jakość bez kompromisów

Po co kupować wizjer VEIU?
Narzędzie do zapobiegania przestępczości i ochrony 
Twojej prywatności.

Masz przegląd osób, które poruszają się i dzwonią do 
twoich drzwi lub odwiedzają twoje dzieci. 

Utrudnianie niechcianym osobom dostępu do dzieci, 
osób unieruchomionych lub osób starszych w celu 
oszukiwania ich lub nadużycia ich zaufania. 

Umożliwia zdalną komunikację z gościem na wyciągnięcie 
ręki za pomocą urządzeń mobilnych, gdziekolwiek jesteś. 

Chroni twoją rodzinę i twoją własność.

Prostota i elegancja 

(4x dioda podczerwieni)

13 do 58 mm



Cyfrowe wizjery do drzwi Wi-Fi EQUES przeznaczone są 
do ciągłego monitorowania obszaru przed drzwiami za 
pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej bezpłatnie 
dla systemów operacyjnych Android i iOS. 

Po naciśnięciu przycisku dzwonka lub wykryciu ruchu 
przed drzwiami automatycznie zapisywane jest zdjęcie 
lub zdjęcie, a użytkownik jest powiadamiany za pośrednictwem 
aplikacji. Optyka kamery ma szeroki kąt widzenia, dzięki 
czemu masz maksymalny przegląd tego, kto jest tuż 
obok drzwi.

Łatwy i szybki montaż 
Dzięki  wyrafinowanej  konstrukcji  urządzenie  można 
zainstalować  praktycznie  na  każdych  drzwiach, a  montaż 
zajmuje mniej niż 10 minut bez potrzeby użycia specjalnych 
narzędzi  lub  pracochłonnych  i  kosztownych  modyfikacji 
drzwi.

Wszystko, czego potrzebujesz do złożenia wizjera, w tym 
łączniki, można znaleźć w każdym opakowaniu.

Urządzenia są wyposażone we wbudowaną baterię litową o 
dużej  pojemności  na  czas  czuwania  do 45 dni i  ładowanie 
przez interfejs Micro USB.   

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Bezpieczny  transfer  danych  do  urządzenia  mobilnego 
umożliwia szyfrowane połączenie domofonu z domową 
siecią Wi-Fi 2,4 GHz i połączeniem internetowym.

Konstrukcja zewnętrzna z kamerą uniemożliwia zajrzenie 
do  mieszkania  przez  optykę, jak to jest  możliwe  w 
przypadku zwykłych osób oglądających drzwi.

Możesz  dyskretnie  zdecydować,  czy  chcesz  podejść  do 
drzwi,  nagrać  gościa,  czy  zdalnie  komunikować  się  z 
gościem za pomocą wewnętrznego monitora lub urządzenia 
mobilnego.  

Zdalna komunikacja
Dzięki  cyfrowej  przeglądarce  drzwi  Wi-Fi  możesz  śledzić, co 
dzieje się przed twoimi drzwiami w dowolnym miejscu i czasie. 

Unikalną zaletą wizjerów cyfrowych EQUES jest wbudowany 
moduł Wi-Fi, który pozwala monitorować zdarzenia przy 
drzwiach w aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemem 
Android i iOS przez Internet. Rozwiązanie Wi-Fi umożliwia 
zdalną  dwukierunkową  komunikację  z  gościem, w  tym 
transmisję wideo za drzwiami lub reagowanie na potencjalne 
zagrożenia  dla  Twojej  nieruchomości,  nawet  jeśli  w  tej 
chwili jesteś w odległości setek kilometrów od domu. 

Przechowywanie zdjęć i filmów
Pamięć  wewnętrzna  służy  do  przechowywania  danych  i 
można ją łatwo rozszerzyć, wkładając kartę pamięci Micro 
SD o  pojemności  do 32 GB.  Dzięki  cyfrowym  wizjerem 
drzwiowym EQUES Wi-Fi możesz korzystać z bezpłatnego 
miejsca w chmurze, aby bezpiecznie przechowywać filmy i 
obrazy przez niezbędny czas, dostępne zawsze i wszędzie.

Obsługa  urządzenia  jest  bardzo  łatwa  i  intuicyjna  i 
nie  wymaga  użycia  telefonu  komórkowego.  Nawet 
małe  dzieci  i  seniorzy  nie  będą  mieli  problemu  z 
obsługą wizjera. 

Konstrukcja odporna na wstrząsy 
Technologie i produkty EQUES to  nie  tylko  wyjątkowe, 
ale  także  przełomowe  i  bezkonkurencyjne  produkty w 
kategorii wideodomofonów, wyznaczające obecny trend 
w tej dziedzinie produktów zabezpieczających.

Technicznie  innowacyjna  konstrukcja  z  elastycznym 
mocowaniem płytki drukowanej przeciwko przenoszeniu 
udarów, które występują podczas operacji otwierania  / 
zamykania drzwi. Urządzenia bez tej konstrukcji są bard-
ziej  podatne  na  awarie  spowodowane  mechanicznymi 
wstrząsami  drzwi  i  znacząco  wpływają  na  żywotność 
produktu.  

Drzwi   

Otwór

Kabel FPC

Przycisk podglądu

Monitor wewnętrzny

Śruby

Kamera 
zewnętrzna

Taśmy klejące
Uchwyt 

Wyświetlacz 
LCD

Przykład instalacji Wi-Fi EQA27 VEIU mini 2

Nigdy nie przegapisz wizyty
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