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Omschrijving 
De video-intercom SmartConnect door maakt de klassieke intercom overbodig. U kan met behulp van een 
tablet of uw smartphone altijd zien wie er aan uw deur is en ook altijd contact maken met de bezoeker, 
hiervoor hoeft u niet thuis te zijn.  
 
Het kleine deurmodel bevat ook een smarthome-server, die kan worden gebruikt om niet alleen de deur te 
openen maar ook om lampen te bedienen. Zonder gedoe met bekabeling en dure bedieningsonderdelen 
biedt SmartConnect door de consument een groot aantal voordelen.  
 
Toepasbaarheid 
Voor- en achterdeur. Geschikt voor alle FUHR deursloten die beschikken over een E-opener of motor. Ideaal 
voor kleine appartementen en woonhuizen. 
 
Werking 
Wanneer er aangebeld word kunt u via uw telefoon eenvoudig communiceren met de persoon die voor de 
deur staat en hem of haar toegang geven om naar binnen te mogen. Als u zelf thuis zou komen en u heeft de 
telefoon in uw zak en u komt binnen een bereik van 7 meter dan gaat de deur automatisch open. 
 
Eigenschappen 

- De compacte omvang maakt het mogelijk verschillende montage manieren toe te passen in 
verschillende deurmaterialen. Daarbij beïnvloed het eenvoudige ontwerp, het uiterlijk van de deur 
niet.  

- Diepte en breedte van de module komt overeen met de montage afmetingen van bijvoorbeeld de 
FUHR vingerscan.  

- Modellen leverbaar voor inbouw in de deur, het kozijn of in de muur. 
- Eenvoudige montage in de deur – zonder gecompliceerde bedrading.  
- Een 12V stroomvoorziening is nodig. De deuropening wordt gerealiseerd in verbinding met de Fuhr 

Smart-module. 
- Geïntegreerde energieopslag voor gebruik van de module, zelfs bij deuren met drukcontacten, 

zonder kabeloverdracht. 
- Een aansluiting voor extra externe deurbel is voorhanden. 
- Over een optionele koppelingsmodule kunnen meerdere deurbellen aangesloten worden. 
- De combinatie met het FUHR motorslot biedt een eenvoudige inbouw en ingebruikname evenals een uitgebreid scala 

aan functies.  
- SmartConnect door is ook te gebruiken met alle standaard motorsloten of e-openers.  

  

Product informatie 

http://www.fuhr.nl/
http://www.fuhrbenelux.info/
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Uitvoeringen 

Artikelomschrijving Artikelnummer 

SmartConnect door module incl. LAN, WIFI, Bluetooth interface en aansluitkabel VNB948B 

SmartConnect door module incl. LAN, WIFI, Bluetooth interface, aansluitkabels en masterkey  VNB948B1 

Netwerkkabel t.b.v. SmartConnect door VNZ80361 

Adapter t.b.v. SmartConnect door VNZ80362 
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