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Dír Dyrasímar
Talkerfi og Myndkerfi

Samhæfðu útstöð
við opnun með
aðgangs dropa

IKALL.
Hliðrænt eða stafrænt.

Ikall dyrasímakerfi er hægt 
að fá hliðræn eða stafræn,tal eða 
myndkerfi.

Hægt að vera með auka myndavé
lesara til að opna hurð
lesara
H
H Comelit hefur

margar gerðir  kerfa fyrir
einbýli / fjölbýli / fyrirtæki

Falleg hönnun frábær gæði

Þú færð eithvað sem  
passar þínum þörfum

QUADRA kerfin eru hönnuð 
fyrir 1 til 4 íbúðir 
Hægt er að fá skjá sem tengist rouder á 
heimilinu sem tengir kerfið við snjallsíma
Hægt er að hafa auka myndavélar við 
kerfið

Hægt er að fá kerfin með
hnöppum eða lyklaborði

Hægt er að fá útstöð úr
málmi 
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COMELIT APP

MAXI
Tækni og hönnun í 
víðmyndarformi.

Skjástöðvar

Glansandi yfirborðið, sem gerður 
er með gagnsæri klóraþolnu 
polycarbonate, er með matt bursta
málmhúð og er aðeins 12 mm
þykkt. Comelit Maxi dyrasíma
skjár: dyrafærsluskjá 
hönnunarbyltingin.

ICONA. 
Tákn um stíl og tækni
Gegnsætt, klóraþolið polycarbonate 
yfirborð og brúnir með burstaðu 
málmi. 
Snertitækni á tökkum  
mögnuðri hönnun.

Hvítt baklýsingu 
Næmur snertiskjá með 
sveigj auka stillingum 
fyrir aukahluti.

Gegnsætt, klóraþolið 
polycarbonate yfirborð og 
brúnir með burstaðu málmi. 
Táknmynd á tökkum 
mögnuð hönnun.

MINI.
Ekkert meira. Ekkert minna.

Einfaldar línur. Örþunnt. 16/9 skjár. 
Hagkvæmur og fjölhæfur.
Comelit Lítill ddyrasímaskjár í hvítu með 
símtól og litaskjá. Einfaldur og fjölhæfur.

Getur haft  auka myndavélar

MINI HANDFRJÁLS.
Einfalt í einfaldasta formi.
Einfaldar línur. Örþunnt. 16/9 skjár. 

Hagnýt og fjölhæfur.

MINI HANDFRJÁLS WIFI.
Svaraðu alls staðar, það tekur 
aðeins augnablik
MINI Wi-Fi er byltingarkennd 2-víra dyrasímaskjár frá Comelit,
eina varan sem býður upp á marga kosti Wi-Fi tengingar 
einfaldlega með því að skipta um dyrnarsíma og ekki 
breyta neinu öðru í kerfinu.

HLJÓÐKERFI
MINI HLJÓÐ OG
MINI HLJÓÐ HANDFRJÁLS
Frábær hönnun
MINI hljóð er í boði með veggfestingu
og með aukabúnaði, borðplötuútgáfur.


