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Visto er dyrasími fyrir heimili og 
fyrirtæki, hann tengist snjallsímum 
með appi þar sem þú stjórnar 
öllu. Þegar app er tengt við VISTO 
er hann meira en dyrasími þá er 
hann orðinn ásamt myndavélum 
öryggiskerfi heimilisins. App getur 
haft myndavélar bæði inni og úti.

Comelit Group SpA var stofnað árið 1956 og er 
hátæknifyrirtæki sem starfar á heimsvísu og sérhæfir 
sig í hönnun og framleiðslu á dyrasímakerfum, 
myndavélum, sjálfvirkni heimila, aðgangsstýringu 
og brunavarnarkerfum.

Hvað ert þú 
fljótur heim
Comelit er c.a. 10 sekúndur

Comelit er fyrirtæki sem hlotið hefur ótal verðlaun vegna hönnunar og tækni.



EIN FJÖLSKYLDA

TVÆR FJÖLSKYLDUR

FJÓRAR FJÖLSKYLDUR

QUADRA dyrasíminn er fjölhæfur.
Hægt er að fá hann 2 víra eða Lan (stafrænan),
allar gerðir skjáa henta honum.
Hann kemur tilbúinn fyrir 1 til 4 fjölskyldur
(takkasett fylgir).
Hægt er að tengja auka myndavélar við hann
bæði inni e›a úti.
Ef hann hefur wifi skjá finnur hann eiganda
sinn hvar sem hann er staddur.
2 víra kerfið hentar mjög vel í að leysa gamla
kerfið af hólmi.

ICONA SKJÁRMINI SKJÁR
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IKALL dyrasíminn er mest seldi dyrasíminn 
hjá Comelit.
Hægt er að fá hann 2 víra eða Lan (stafrænan),
allar gerðir skjáa henta honum.
Hægt er að hafa hann í einbýli til fjölbýlishúsa
af stæðstu gerð.
Hægt er að fá hann með bjölluhnapp fyrir 
hverja íbúð eða með lyklaborði.

SWITCH dyrasíminn er henturgur í stað
gamalla stórra kerfa.
Hægt er að fá hann 2 víra eða Lan (stafrænan),
allar gerðir skjáa henta honum, hægt er að fá
hann sem tal eða mynd.
Hægt er að hafa hann í einbýli til 80 íbúða
fjölbýli. Frontur hefur burstað stáll.
Hann getur haft lyklaborð eða námdarlestur
fyrir aðgangsdropa.

3ONE6 dyrasímin er rolsinn frá Comelit.
Hægt er að fá hann 2 víra eða Lan (stafrænan),
allar gerðir skjáa henta honum, hægt er að fá
hann sem tal eða mynd.
Hægt er að fá hann í þremur útgáfum
Snertiskjá, lyklaborði eða takka fyrir hverja
íbúð. Frontur hefur burstað stáll.
Hann getur haft lyklaborð eða námdarlestur
fyrir aðgangsdropa.

SKJÁIR HÆGT ER AÐ FÁ ALLA 
SKJÁI VIÐ 2VÍRA EÐA LAN KERFI

ICONA SKJÁR MAXI SKJÁR
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MINI SKJÁR



Við höfum langa reynslu í öryggisbúnaði

Verðin koma á óvart

Vissir þú að frí uppsetning á 
dyrasímakerfi er um 30% afsláttur

Comelit Group Spa
Via Don Arrigoni 5  

24020 Rovetta S. Lorenzo 
Bergamo Italy 

Tel. +39 (0) 346 750011 
Fax +39 (0) 346 71436 
www.comelitgroup.com 

info@comelit.it

SECURE HUB er eitt öflugasta snjallkerfi
á markaðnum. og vinnur með appi.
Kerfið getur haft 32 þráðlausa nema svo sem
hurðanema, hreyfiskynjara, reykjskynjara 
og flæðiskynjara. APP getur bæði haft 
öryggiskerfið og dyrasímann þannig að þú 
stjórnar öllu frá snjallsímanum. 
Setja bil fyrir framan á eftir punktinum getur 
tengt 16 IP myndavélar við app og haft inni 
eða úti með upptöku á minniskorti eða skýi.
Tvöfalt öryggi er á tengingum við notenda net
og GSM.
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