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De Comelit 8451V Quadra WiFi kit is een videofoon die perfect 
kan werken via de bestaande deurbelbekabeling. Het is dus niet 
nodig om kap- en breekwerk te doen voor speciale bekabeling. 

De kit bestaat uit een opbouw deurstation en een mini 
handenvrije kleurenmonitor met bedieningstoetsen. De 
kleurenmonitor heeft een kleurenscherm in 16:9 formaat. 
Helderheid, contrast en volume zijn regelbaar. Voor de beltoon is 
er ruime keuze aan verschillende melodieën.

De monitor kan aan het Wifi netwerk van de woning of het 
kantoor gekoppeld worden. Vanaf dat moment is het mogelijk 
om de Comelit App op uw gsm te registreren. Met deze app kan 
u uw gsm gebruiken als monitor en kan u zien wie aan de deur 
staat, ermee praten en de deur openen

Het Quadra deurstation heeft een frontpaneel van stevig 
aluminium en is voorzien van een kleurencamera met 
groothoeklens en een LED voor verlichting ‘s nachts. Het 
deurstation heeft 4 mechanische toetsen, die als instelbare 
oproeptoetsen kunnen dienen.
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KENMERKEN
Inhoud van de kit:
• Opbouw deurstation Quadra - Comelit 4893
• Voedingseenheid - Comelit 1209
• Kleurenmonitor Mini Handsfree met WiFi functie - Comelit 6741W
• Aftakblokje - Comelit 1214/C
• Afsluitblokje - Comelit 1216

Mini-kleurenmonitor Comelit 6741W
• 4,3-inch 16:9 scherm.
• Regeling van helderheid en contrast en van het volume van de beltoon mogelijk.
• Aanpassing van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën.
• Standaard voorzien van 5 soft touch toetsen voor openen van de deur, beeldoproep, centrale-oproep en privacyfunctie en led-

signalering voor deurstatus.
• Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting.
• Biedt de mogelijkheid om 34 extra toetsen toe te voegen met het accessoire art. 6734W.
• Voorzien van 2 DIP-switches met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen.
• Inclusief muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos en een aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C.
• De Comelt 6741W monitor kan alleen worden gebruikt voor 2-draads SimplebusTop Color-systemen.

Deurstation opbouw Quadra Comelit 4893
De Quadra heeft een aluminium behuizing, is zeer compact en bevat een breedhoek CMOS-kleurencamera waardoor de bezoeker 
haarscherp zichtbaar is op de Mini-kleurenmonitor. Tevens bevat het model een hoogwaardige luidspreker en microfoon. Zelfs in de 
avond is de bezoeker duidelijk zichtbaar door de LED verlichting die direct activeert na het aanbellen in het donker. 
• Quadra opbouw deurstation. 
• Frontpaneel van solide aluminium
• Kleurencamera met brede kijkhoek en één led voor nachtverlichting
• Capacitieve toetsen met mogelijkheid voor 1 tot 4 via dipswitch instelbare oproeptoetsen. 
• Signaliseringsleds voor oproep verzonden, deurslotbediening actief, audio actief en systeem bezet. 
• Volumeregeling luidspreker.
• Voeding via buslijn. 
• Afmetingen deurstation: 95x195x28 mm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Afmetingen binnenpost (b x h x d): • 115 x 160 x 22 mm

• Afmetingen buitenpost (b x h x d): • 95 x 195 x 28 mm

• Formaat scherm: • 4,3 inch

• Connectiviteit: • Draadloos (WiFi - 3G/4G)

• Bevestiging belpaneel: • opbouw

• Horizontale kijkhoek: • 93°
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De inhoud van deze productfiche is louter informatief.  
Segaf wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of wijzigingen af.


