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Niet alleen winkels worden overvallen, ook 

woningovervallen komen vaker voor dan 

gedacht. Hierdoor is het volgens het 

Bouwbesluit 2007 verplicht om een raam of 

spion in de deur of een strook helder glas naast 

de deur te hebben. Veel woningen in Nederland 

beschikken om deze reden over een deurspion. 

Echter is het zicht bij de traditionele deurspion 

niet optimaal, het beeld wordt vaak vervormd 

en in het donker kunt u vaak niet zien wie er 

voor uw deur staat. Met de INTERSTEEL Digital 

Door Viewer 2.0 heeft u dit probleem niet meer.

Met deze digitale deurspion is het beeld altijd, 

ook in het donker, optimaal omdat deze is 

voorzien van een 3,5 inch LCD scherm. 

Met één druk op de knop wordt het LCD scherm 

geactiveerd en weet u wie er voor de deur 

staat. Door de grote kijkhoek van het scherm 

krijgen ook kinderen en minder validen een zeer 

duidelijk en scherp beeld. 

De Digital Door Viewer 2.0 heeft een foto en 

fi lm functie. Wanneer er iemand aanbelt, wordt 

er een foto of fi lm van deze persoon gemaakt. 

Deze bestanden worden opgeslagen op een 

geheugenkaart, zodat u later op het LCD scherm 

of met de bijgeleverde adapter op uw computer 

kunt terugkijken. 

Niet alleen winkels worden overvallen, ook Met één druk op de knop wordt het LCD scherm 

digiTAl dOOR vieWeR
EEN ANDERE KIJK OP VEILIGHEID

Deurspion

Infrarood sensor

Beldrukker
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Toepassingen
De Digital Door Viewer 2.0 is bijna overal 

toepasbaar waar het gewenst is om 

een beeld te krijgen van wat er zich aan 

de andere kant  van de deur afspeelt. 

Toepassingsmogelijkheden zijn o.a.: 

 » Appartementen, gebouwen

 » Voordeuren zonder glas

 » Hotels

 » Laad- en losplaats bij winkels

 » Kinderdagverblijven

 » Technische ruimtes

 » Gevangenissen

 » Zorginstellingen

U kunt de Digital Door Viewer makkelijk 

installeren in het bestaande gat van de 

deurspion in uw voordeur, zo hoeft  

u niet opnieuw te boren. Met de 

Nederlandstalige gebruiksaanwijzing is de 

Digital Door Viewer zeer eenvoudig naar 

eigen wens te programmeren. 

Bediening
Als bezoekers op de bel drukken is deze 

te horen in de (woon)kamer. Tegelijkertijd 

wordt het scherm binnen automatisch 

aangezet om de beelden van buiten te 

laten zien. Ook is het mogelijk om van 

binnenuit een foto te maken naar buiten, 

dit kunt u bijvoorbeeld doen in situaties 

die u niet vertrouwd.

Het scherm blijft 20 seconden aan staan 

voordat het zichzelf uitschakelt. Als 

er op de bel wordt gedrukt, neemt de 

camera automatisch een foto van de 

bezoekers en die foto wordt opgeslagen 

op de geheugenkaart voor het geval de 

bewoner niet thuis is. Zo kan de bewoner 

controleren wie de bezoeker is geweest of 

kan de informatie worden gebruikt voor 

beveiligingsdoeleinden.

DDV 2.0
Beeldscherm : 3,5”TFT
Camera : 0,3 megapixels
Camera met infrarood functie : Ja
Foto’s maken en opslaan : Ja
Video’s maken en opslaan : Ja
Belfunctie : Ja
Automatisch foto’s bij bellen : Ja
Geheugenkaart : Micro SD card
Voeding : 4xAA batterijen
Geschikt voor deurdikte (mm) : 40-70
Gatdiameter in deur (mm) : 14-26
Afmetingen (mm) : 135x86x25

Voordelen digiTal door Viewer
 » Met één druk op de knop is het scherm geactiveerd.

 » Altijd duidelijk beeld door het 3,5 inch LCD scherm.

 » Het LCD scherm is goed te bekijken ongeacht lengte en/of leeftijd.

 » De Digital Door  Viewer is eenvoudig te installeren.

 » Geschikt voor deuren van 4,0 tot 7,0 cm dik.

 » Extra veiligheid in huis met deze camera.

 » Het geheugenkaartje kan 11.000 afbeeldingen opslaan.

 » Door de infrarood functie is de DDV ook in het donker te gebruiken.

 » De Digital Door Viewer heeft een foto- en filmfunctie.

 » Belfunctie is uitschakelbaar.

 » Nederlandstalig menu.

 » Adapter voor uitlezen informatie.



Uw dealer:

1 - Veiligheid Voor jong en oUd

2 - grooT lcd scherm

3 - snelle Bediening

4 - makkelijk Te insTalleren

5 - geschikT Voor Bijna alle deUren

6 - meT geheUgenkaarTje

7 - ook in heT donker Te geBrUiken

een veilig idee, die ddv!
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