
Evercom DM2
Nieuw

7” inch monitor met innovatieve functies 



 

Eenvoudiger kan het niet
Evercom DM2

Zien wie er voor de deur staat, oproep 
beantwoorden en de deur openen. 

7” inch touchscreen

Eenvoudige bediening 

Niet storen modus

12 beltonen

Slank & strak ontwerp

Ultraplat design, slechts 22 mm

Geschikt voor oudere bewoners
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Alles in één 
Techniek en ontwerp

Een intercom die alle 
facetten combineert; een 
slank ontwerp, eenvoudige 
bediening en innovatie 
functies. 



Geschikt voor oude- 
als jonge bewoners
Doet wat het moet doen. De oproep 
beantwoorden en de deur openen. 
Uitgebreide functies zijn via het 
touchscreen benaderbaar.

Bezoeker duidelijk in 
beeld - 7” inch scherm
De bezoeker is nog nooit zo duidelijk 
zichtbaar geweest op de 7” inch 
touchscreen monitor in combinatie met 
de Evercom 170 graden camera. 

Geschikt voor 
renovatie 
Dankzij de innovatieve 2-draads 
bustechniek is hergebruik van de 
bestaande bekabeling mogelijk. 

Veiligheid & 
toegankelijkheid 
Met de Evercom DM2 heeft u zicht op 
alles wat zich bij de voordeur afspeelt. 
Maak gebruik van de ‘Spy-functie’ om 
zonder dat er wordt aangebeld het 170 
graden camerabeeld te activeren. 
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Krachtig in z’n   
eenvoud 

Verbeterde gebruikerservaring 

Om de oproep te 
beantwoorden of de deur 
openen gebruikt u slechts 
twee knoppen.

Uitgevoerd met  
hulpmiddel voor 
slechtzienden 
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7” inch monitor
‘Veiligheid begint bij de voordeur’

Bij bezoek verschijnt automatisch het 
beeld van de 170 graden camera op de 
7” inch handsfree monitor. 



 

Extra mogelijkheden
Duurzaam

Innovatief
Het ontwerp is 
geïnspireerd op de 
eenvoud met de 
functies die passen bij 
de tijd van nu. Een 7” 
inch touch-
kleurenscherm en 
ultramoderne 
technologie. 

Hoorhulpmiddelen
Bezorgd dat u de deurbel soms niet meer hoort en 
daarom bezoek mist? Evercom biedt slimme 
oplossingen die helpen bij signalen in huis 
waardoor u uw bezoek nooit meer mist.  

Spy-functie 
Bekijk het camera-beeld van de 170 graden camera 
zonder dat er wordt aangebeld. Veiligheid op één!

Uitgebreide instellingen
Op het 7” inch touchscreen kan eenvoudig de 
instellingen zoals het contrast en de beltoon 
worden aangepast. 
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Betrouwbaar
Degelijk

Een monitor met een hoge 
betrouwbaarheid en presteert 
wanneer deze het moet doen.  
Geen omkijken naar. 

Minimalistisch
Perfect design

Ontworpen met een perfect 
design voor elk type woning 
en gebruiker. Krachtig in z’n 
eenvoud. 

Eenvoudig 
Voor elke bewoner

Geen configuratie nodig. Plug and 
Play! Instellingen zijn gemakkelijk 
te configureren via het 7” 
touchscreen. 
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Formaat touchscreen 7” inch 

Afmetingen monitor 174 x 161 x 22 mm (b x h x d)

Type bediening Handsfree

Aantal toetsen - Deur openen 
- Communiceren

Montage D.m.v. slanke grondplaat

Afwerking Opbouw & Tafelmodel

Bekabeling 2-draads ongepolariseerd 

Functies
Evercom DM2

Kenmerken 

Geschikt voor ‘oudere’ bewoners ✓

Geschikt voor extra hoorhulmiddelen ✓

Geschikt voor ‘slechtzienden’ ✓

Geschikt voor vervanging bestaand systeem ✓

Geschikt voor

Niet storen modus ✓

Spy-functie ✓

Openen toegangsdeur ✓

Openen tweede toegangsdeur ✓

Etagebel aansluiting ✓

Functies

Aantal beltonen 12

Configureerbare beltoon deurbel & etagebel ✓

Configureerbaar volume spreek/luister verbinding ✓

Configureerbaar volume deurbel & etagebel ✓

Configureerbaar contrast, helderheid, kleur ✓

Configureerbaar scenemodi ✓

Instellingen

6 BROCHURE

evercom.nl
DM2





Evercom | Intercom
Meer over Evercom

Evercom; een eenvoudig en 
modern tweedraads 
deurintercomsysteem, 
waarbij het ontwerp is 
geïnspireerd op de eenvoud 
met de functies die passen 
bij de tijd van nu. Een 7” 
inch kleurenscherm, een 
170 graden camera en 
ultramoderne technologie.



Maatwerk oplossingen
Gespecialiseerd in maatwerk

Evercom is gespecialiseerd 
in het ontwerpen, 
produceren en 
assembleren van 
aluminium, messing en 
RVS deurbelpanelen op 
maat. Het deurintercom-
systeem moet passen bij 
het gebouw en de 
gebruikers. 



Evercom 
Evercom is gespecialiseerd in de 
ontwikkeling en productie van 
deurintercomsystemen. Wij leveren 
maatwerk oplossingen voor 
appartementencomplexen. 

Evercom Nederland 
0226 – 34 11 12 
www.evercom.nl 
info@evercom.nl 
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