
INOVÁCIA VAŠICH DVERÍ
Digitálne dverné Wi-Fi kukátka EQUES prinášajú šikovné 
riešenie s možnosťou vzdialenej komunikácie, rozšírenie 
zabezpečenia a kontroly vstupu dverí pre vašu maximálnu 
bezpečnosť a pohodlie.

EQR06 Greeter Plus
Základný model, ktorý sa skladá z vnútorného monitora
a vonkajšej časti, obsahujúcej kameru s rozlíšením 0.3 
MPx. Kamerová jednotka disponuje širokým uhlom 
záberu 120°, pohybovým PIR senzorom, infračervenou 
diódou nočného prísvitu a tlačidlom zvončeka.

Vnútorný monitor potom ponúka prehľadný farebný LCD 
displej s uhlopriečkou 2.8", ovládacie tlačidlá, a vďaka 
nabíjaciemu lítiovému akumulátoru a vstupu pre pamäťové 
karty sa stará o napájanie zariadenia a ukladanie získaných 
snímok či videozáznamov do pamäti.

EQR06 EQA27 EQS1

Zástupca a autorizovaný distribútor 
pre Českú a Slovenskú republiku je spoločnosť:

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

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

VEIU

TECHNICKÉ PARAMETRY

0.3 MPx CMOS

120°

Napájanie

Detekcia pohybu

Nočný prísvit

Tlačidlo zvončeka

Externá pamäť

Interná pamäť 

Wi-Fi

Mobilná aplikácia 

Montážny otvor

Kamera

Uhol záberu

Výdrž batérie

Greeter Plus VEIU PRO

2.0 MPx CMOS

VEIU mini 2

vonkajšia 2.0 MPx CMOS
vnútorná 3.0 MPx CMOS

160° 180°

Displej LCD, 2.8’’
rozlíšenie 320 x 240

Dotykový LCD, 4.3’’
rozlíšenie 480 x 272

Dotykový LCD, 7’’
rozlíšenie 1280 x 720

Až 20 dní Až 40 dní Až 45 dní

Lítiová batéria,
1 800 mAh

Lítiová batéria, 
5 000 mAh

Lítiová batéria, 
10 000 mAh

Áno (1x infračervená dióda)

Áno (PIR, do 2 m)

Áno (nastaviteľné podsvietenie)

1 MB Nie 6 GB

Podpora MicroSD kariet (až 32 GB)

Nie EEE802.11 b/g/n 2.4 GHz

Nie Android verzia 4.4 a vyššia, iOS 8.0 a vyššia

14 až 50 mm

Šírka dverí

Rozmer monitoru

Rozmer kamery

Váha monitoru 

Váha kamery

Prevedenie

13 až 58 mm

110 g 245 g 430 g 

100 g

35 až 110 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 (medená)
Gray (sivá)

Copper (medená)
Copper (medená)
Gray (sivá)

Model EQR06 EQS1EQA27

EQA27 VEIU mini 2
Digitálne dverné Wi-Fi kukátko VEIU mini 2 kombinuje 
bezpečnostné prvky, výnimočný kompaktný dizajn              
s užívateľsky prívetivým ovládaním. Novinkou je inovatívne 
uchytenie monitoru s pomocou konzoly pre flexibilnú 
manipuláciu so zariadením.

Uhol záberu kamery 160°, detekcia pohybu, výdrž batérie 
v pohotovostnom režime až 40 dní. Jednoduché intuitívne 
ovládanie vďaka farebnému dotykovému LCD displeju     
s uhlopriečkou 4,3" a slotom pre externú pamäť do 
veľkosti až 32GB.

EQS1 VEIU PRO
Digitálne dverné Wi-Fi kukátko VEIU PRO je prémiovým 
modelom z produkcie EQUES. Pre komfortné ovládanie 
disponuje monitor veľkým farebným dotykovým LCD 
displejom s uhlopriečkou 7" a internou pamäťou                   
o veľkosti 6 GB. Do zariadenia VEIU PRO je naviac možné 
prostredníctvom pamäťovej karty nahrať vlastné vyzváňacie 
tóny vo formáte mp3 alebo tapety vo formáte JPEG.
Technickou novinkou je potom druhá kamera integrovaná 
do vnútorného monitoru pre možnosť vedenia obojstrannej 
video komunikácie s funkciou obraz v obraze. Panoramatická 
optika kamery sa pýši širokým uhlom záberu 180°.    
Napájanie zabezpečuje veľkokapacitný nabíjací akumulátor 
s výdržou v pohotovostnom režime až 45 dní.

Kvalita bez kompromisu

Prečo si obstarať kukátko VEIU?
Nástroj prevencie kriminality a ochrany vášho súkromia.

Získate prehľad o osobách, ktoré sa pohybujú a zvonia 
pri vašich dverách alebo navštevujú vaše deti.

Sťaženie prístupu nežiaducich osôb k vašim deťom, 
imobilným osobám alebo seniorom v snahe ich 
oklamať či zneužiť ich dôverčivosť.

Umožňuje vzdialenú komunikáciu s návštevníkom pred 
vašimi dverami pomocou mobilných zariadení, nech ste 
kdekoľvek.

Chráni vašu rodinu a váš majetok.

Jednoduchosť a elegancia

(4x infračervená dióda)

35 až 105 mm



Digitálne dverné Wi-Fi kukátka EQUES sú určené pre 
nepretržité monitorovanie priestoru pred vašimi dverami 
prostredníctvom mobilnej aplikácie dostupnej zadarmo 
pre operačné systémy Android a iOS.

Po stlačení tlačidla zvončeka alebo detekcii pohybu pred 
dverami dôjde k automatickému získaniu záznamu 
alebo snímky a upovedomeniu užívateľa prostredníctvom 
spomínanej aplikácie. Kamerová optika disponuje 
širokým uhlom záberu, takže získate maximálny prehľad 
o tom, kto sa práve pri vašich dverách nachádza.

Jednoduchá a rýchla inštalácia
Vďaka premyslenej konštrukcii môže byť zariadenie 
nainštalované prakticky na každé dvere a samotná 
montáž nezaberie viac ako 10 minút bez nutnosti použitia 
špeciálneho náradia či prácnej a nákladnej úpravy dverí.

Všetko potrebné na montáž kukátka vrátane spojovacieho 
materiálu nájdete vo vnútri každého balenia.

Zariadenia sú vybavené vstavaným lítiovým akumulátorom 
s vysokou kapacitou umožňujúcou výdrž v pohotovostnom 
režime až 45 dní a dobíjaním prostredníctvom Micro USB 
rozhrania. 

Bezpečnosť na prvom mieste
Bezpečný prenos dát do mobilného zariadenia umožňuje 
šifrované pripojenie dverného kukátka do vašej domácej 
Wi-Fi siete v pásme 2.4 GHz a pripojenie do siete internet.

Konštrukcia vonkajšej časti s kamerou znemožňuje 
nahliadnutiu do bytu skrz optiku, ako je tomu možné pri
bežných dverných kukátkach.

Môžete sa tak diskrétne rozhodnúť, či chcete ísť návštevníkovi 
otvoriť dvere, získať jeho záznam alebo s ním vzdialene 
komunikovať pomocou vnútorného monitoru alebo 
mobilného zariadenia.

Vzdialená komunikácia
Vďaka digitálnemu dvernému Wi-Fi kukátku budete mať 
prehľad o dianí pred vašimi dverami kedykoľvek akdekoľvek. 
Jedinečnou prednosťou digitálnych kukátok značky EQUES je 
vstavaný Wi-Fi modul, pomocou ktorého možno sledovať 
dianie pri dverách v aplikácii na mobilných zariadeniach s 
operačnými systémami Android a iOS prostredníctvom siete 
internet. Wi-Fi riešenie vám ponúka možnosť vedenia vzdialenej 
obojsmernej komunikácie s návštevníkom vrátane video 
prenosu pred dverami alebo reagovať na potenciálne 
ohrozenie vášho majetku, a to aj napriek tomu, že sa v danej 
chvíli nachádzate stovky kilometrov od svojho domova.
 

Ukladanie snímok a videa
Pre ukladanie dát je určené vnútorné úložisko, ktoré možno 
ľahko rozšíriť vložením pamäťovej Micro SD karty až do 
veľkosti 32 GB. Pri Wi-Fi digitálnych dverných kukátkach 
EQUES je možné využiť zadarmo cloudové úložisko, vaše 
videá a snímky tak zostanú po nevyhnutne nutnú dobu 
bezpečne archivované, dostupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Ovládanie zariadenia je veľmi jednoduché a intuitívne a nie 
je k nemu vyžadované použitie mobilného telefónu. 
S obsluhou kukátka tak nebudú mať problém ani malé deti 
či seniori.

Konštrukcia proti otrasom
Technológia a výrobky značky EQUES patria v kategórii 
video dverných kukátok nielen k výnimočným, ale aj k 
prelomovým a bezkonkurenčným produktom udávajúcim 
súčasný trend pre túto oblasť bezpečnostných produktov.

Technicky inovatívna konštrukcia s flexibilním uchytením 
DPS proti prenášaniu otrasov, ku ktorým dochádza 
počas manipulácie (otváranie/zatváranie) s dverami.
Zariadenia bez tejto konštrukcie sú viac náchylé na 
poruchy spôsobené mechanickými otrasmi dverí a výrazne 
ovplyvňujú životnosť výrobku.
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Príklad inštalácie Wi-Fi modelu EQA27 VEIU mini 2

Nikdy nepremeškáte návštevu
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