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Tänk att inte bara kunna höra utan också kunna se vem som knackar på din ytterdörr innan du öppnar... Tänk att kunna göra 
det från varsomhelst: vare sig det är från andra sidan huset eller andra sidan världen... Och tänk att kunna installera det utan 
att behöva ändra några kablar...

Med Nikos 2-trådiga åtkomstkontrollsystem och en fjärrstyrd videodörrstation har du nu alltid komfort, bekvämlighet och 
säkerhet nära till hands. Via ett intuitivt, säkert och helt anpassningsbart system som är lika lätt att installera som det är att 
använda. Du får dessutom en säker mobilapp som ger dig fullständig kontroll, även på din smartphone. 

Upptäck en toppmodern åtkomstkontroll som skapats för alla hem.

Toppmodern videodörrstation 
för alla hem

Vill du ha mer information?
Besök www.niko.eu idag för att ta reda på hur Nikos 2-trådiga åtkomstkontrollsystem kan göra ditt liv enklare.  
Eller be din elinstallatör om mer information. 



Full kontroll i dina händer
Se vem som står utanför din dörr och öppna den om du vill – enkelt, säkert och från var som helst. Nikos lättanvända 
pekskärmsgränssnitt ger dig full kontroll, med antingen en trådlös inomhusstation eller din egen smartphone. 

Inga extra kablar krävs
Med Nikos nya 2-trådiga åtkomstkontrollsystem kan du 
ersätta din befintliga dörrklocka eller snabbtelefon utan 
att behöva dra nya ledningar i ditt hem! Till skillnad 
från andra digitala produkter på marknaden som kräver 
minst tre kablar, använder Nikos 2-trådslösning samma 
två kablar för både ström och digital kommunikation. 
Därför är detta den perfekta digitala lösningen för 
befintliga bostäder!

Högkvalitativ kamera
Videoutomhusstationen har en högdefinitionskamera 
som är utrustad med IR-teknik. Även i mörker kan du 
tydligt se dina besökare i detalj. Tack vare den breda 
kameravinkeln (inte mindre än 155°) är det lätt att hålla 
ögonen på dina besökare, även när de flyttar på sig.

Prisbelönt design
Både inomhus- och utomhusstationen har en 
elegant, modern design. Det robusta aluminiumhöljet 
säkerställer att videodörrstationen kan integreras 
sömlöst i alla fasader. Utomhusstationen är enkel 
att hitta även i mörker tack vare belysningen 
bakom namnbrickan. En säker, diskret och robust 
videostation som passar alla hem.



Alltid uppkopplad
Naturligtvis är du inte alltid hemma. Men även när du 
är iväg, kan du koppla upp dig till din ytterdörr. Ladda 
ner Nikos åtkomstkontrollapp och se vad som händer 
utanför din dörr. Öppna din dörr när och var du vill: 
från grannens trädgård eller från någon annanstans 
i världen. Perfekt om du är försenad när gästerna 
kommer eller vill släppa in städaren, rörmokaren 
eller brevbäraren. Och om det händer att du hyr 
ut din bostad som semesterboende kan du sköta 
incheckningen på avstånd.

Helt säker 
Du och bara du beslutar vem som har tillgång till ditt 
hem. Alla inomhusstationer är säkert anslutna till Nikos 
åtkomstkontrollmodul. Mobilappen kan i sin tur bara 
aktiveras av en unik inloggning och ett lösenord som 
endast du känner till. Och när den väl har installerats 
blir QR-koden som använts för att ansluta din mobila 
enhet inaktiv. Detta innebär att ingen kan få tillgång till 
systemet utan din tillåtelse.

Full kontroll hemma
Vill du se vem som har varit vid din ytterdörr medan du 
var på jobbet? Den som ringer på din dörrklocka spelas 
in. Med inomhusstationen kan du spela upp vilket besök 
som helst.

Kika ut när som helst
Hör du konstiga ljud utanför? Eller är du kanske på 
semester? Med 'Kika ut' -funktionen kan du se vad 
som händer vid din ytterdörr utan att öppna den.



Trestegsinstallation
 
1. Anslut utomhusstationen till Nikos åtkomstkontrollmodul med en 2-trådig standardkabel.
2. Para ihop din(a) inomhusstation(er) eller mobila enhet. 
3. Kontrollera åtkomsten via det lättanvända gränssnittet.

Modulärt system

Ytterligare en kompakt 2-trådig utomhusstation 
med video
Art.nr. 510-31001

Ytterligare inomhusstation med video, 
2-trådig
Art.nr. 510-50000

Videokit, 2-trådig, med åtkomstkontrollmodul, 
inomhus- och utomhusstation med video
Art.nr. 510-01501

Videokit, 2-trådig, med åtkomstkontrollmodul 
och utomhusstation med video
Art.nr. 510-01001

Alla komponenter i Nikos 2-trådiga åtkomstkontrollsystem går att köpa separat. Det innebär att du helt och hållet kan 
anpassa det efter dina individuella behov. Du kan välja att använda Nikos trådlösa inomhusstation med pekskärm eller din 
egen mobila enhet. Eller båda!

Du kan ansluta upp till fem inomhusstationer till samma modul och även använda dem som en snabbtelefon för att 
ansluta olika delar av ditt hem. Eller vad sägs om ytterligare en utomhusstation till din bakdörr eller ditt hemmakontor? 
Möjligheterna är oändliga.



Niko utformar elektr(on)iska lösningar som får byggnader att fungera 
bättre för alla som bor och arbetar i dem. Genom att förbruka mindre 
energi, öka ljuskomforten och säkerheten och genom att låta all apparatur 
samverka friktionsfritt. Byggnader med Niko är effektivare, kan fjärrstyras 
och samspelar i större ekosystem. Niko är ett belgiskt familjeföretag från 
Sint-Niklaas med 700 anställda och 10 anläggningar i Europa.  
  
På Niko finns det en fråga som håller oss upptagen varje dag: 
”Hur kan vi förbättra byggnader för att bättre passa dina behov?” 

Niko
Västberga Allé 32
SE-126 30 Hägersten
Tel 08 410 200 15
info@se.niko.eu
www.niko.eu
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