
JO GECONNECTEERDE WiFi-VIDEO-MONITOR
De ideale geconnecteerde bescherming voor uw woning
U wenst de toegang tot uw woning te beveiligen door de aankoop van  

een videodeurpost? Enkele argumenten om u te overtuigen.

* Geleverd zonder camera: JOSIFW kits of JODVF voorzien. (1) Enquête uitgevoerd bij 1122 particulieren die een Aiphone intercom geïnstalleerd hebben. Resultaten per 1 december 2017.

98%   van de klanten zijn tevreden  
van hun installatie(1)

De 5 jaar 
garantie geldt 

enkel op 
installaties via 

een professional.

Stempel van het bedrijf

2. KIES UW OPTIES 3. KIES UW ACCESSOIRES1. KIES UW KIT

JO1MDW
Wifihoofdpost

JO1MDW
Wifihoofdpost

JODV
Vandalismebestendige 

opbouwdeurpost

JODVF
Vandalismebestendige 

inbouwdeurpost

PS1820DM
Voeding

PS1820DM
Voeding

OF JOS1FW (INBOUW)

KJKF* 
Inox inbouwbehuizing met 

verlicht codeklavier

MGF30 
30°-montagekader  

voor JODV

MCWSA 
Tafelsteun met 
regelbare hoek

IER2 
Extra bel

AC10S 
Vandalismebestendige 
opbouw-codeklavier

UW KEUZEGIDS
Selecteer samen met uw installateur de aangewezen oplossing afgestemd op uw vereisten.

JO1FD
Bijpost

NIEUW
Nieuw!

VEILIGHEID

• Met de Wifi-monitor kan u de oproe-

pen via uw smartphone ontvangen en 

de deur bedienen, waar u ook bent.

• Dankzij het kleuren beeld met hoge 

resolutie herkent u onmiddellijk de  

bezoeker op het scherm of op uw smart-

phone zonder zelf gezien te worden.

• U bent totaal vrij om wel of niet te ant- 

woorden, de deur te openen, dit is een 

handig middel om uw bezoekers te filteren!

COMFORT

• Dankzij de handenvrije functie kan u 

gemakkelijk met uw bezoeker praten, 

zelfs indien u bezig bent.

• Het beeldgeheugen laat u toe om na 

te gaan of er een bezoeker tijdens uw 

afwezigheid langsgekomen is.

PRAKTISCH

• Regelbaar geluid, volume en  

lichtsterkte.

• Intuïtief gebruik dankzij de symbolen 

op de functietoetsen 

• Bediening van 2 toegangen mogelijk: 

het portaal en de voordeur indien 

gewenst.

• Als installateur kan je genieten van 

5 jaar garantie op de geïnstalleerde 

toestellen, schrijf je snel in op  

www.aiwin.be

Als installateur kan je genieten van 5 jaar garantie, 

schrijf je snel in op www.aiwin.be

GETROUWHEIDSPROGRAMMA

+

+ +

+

JO WiFi
JOS1VW (OPBOUW)



• Oproep / communicatie / deurbediening op afstand

• Monitoring op afstand

• Gebruik van de toepassing met verticale of horizontale beeldweergave

• Raadpleging op afstand van de beelden opgenomen op de monitor

SMARTPHONE-TOEPASSING
Een troef voor uw gemoedsrust

Nieuw!
DE KIT

JO WiFi
Blijf steeds in contact met uw huis!

1. Deurbediening
2. Volledig scherm-modus 
    (pictogrammen aan de 
    zijkanten zijn verborgen)

3. Extra bediening
4. Spreekknop
5. Opname
6. Toegang tot het menu
7. Poort micro SD-kaart

• 7”-aanraakscherm

• WiFi-monitor

• Tot 8 smartphones

• Beeldgeheugen: interne opname van 

een audio- en videoclip 10 sec. (max. 10 

oproepen) of opname op een micro-SDHC 

vidéokaart (in optie, niet meegeleverd) tot 

1000 oproepen.

• Toepassing compatibel met iOS en Android

• Compatibel met huidig JO-systeem
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