Facila neXt
Always connected
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Video intercom oplossingen voor iedereen

Facila neXt
Always connected

Met de Facila neXt introduceert Entrya een innovatieve
video intercom waarmee je zelfs vanop afstand
communiceert.
De Facila neXt staat garant voor gebruiksgemak en
comfort. Verbind de Facila neXt met je wifi, installeer de
app en communiceer via je smartphone waar je ook bent.
Voor de installatie heb je geen nieuwe kabels nodig. De
Facila neXt sluit je vlot aan op de bestaande bedrading
van je deurbel.
Het Facila neXt systeem is uitbreidbaar tot 4 binnen- en
4 buitenposten.

INTUÏTIEVE BEDIENING VIA EEN TOUCHSCREEN
GEBRUIKSVRIENDELIJKE APP
HAARSCHERPE BEELDEN

Facila neXt
M71W

De kracht van eenvoud
Gemakkelijk communiceren met je bezoekers, dat is wat jij wilt. En wij bij Entrya
willen dat ook. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat je onze video intercom
eenvoudig vanop afstand met een app kunt aansturen. Download de gratis
app en koppel hem via wifi snel aan jouw video intercomsysteem. Met de app
bedien je jouw Facila neXt ongeacht waar je bent.

Monitor met ingebouwde wifi-ondersteuning
Bediening vanop afstand met Android/iOS app
Eenvoudige installatie en communicatie met de Facila neXt
via je smartphone
AUTOMATISCHE FOTO-OPNAME BIJ INKOMENDE OPROEP
Als deze functie actief is, dan wordt er bij het begin van elk gesprek automatisch een
foto van de aanbeller gemaakt. Tijdens het gesprek is het mogelijk nog extra foto’s te
nemen.

AUTOMATISCHE VIDEO-OPNAME BIJ INKOMENDE OPROEP
Bij het begin van een gesprek wordt automatisch een video-opname met geluid van
15 seconden gemaakt. Tijdens het gesprek is het mogelijk nog extra* videobeelden
op te nemen. *met micro SD-kaart

NIET STOREN
Schakel de functie ‘Niet storen’ in of uit. Als deze functie actief is, dan belt het toestel
niet als er wordt aangebeld. De oproep wordt eventueel wel doorgeschakeld naar je
smartphone.

KIES JE ACHTERGROND
Kies uit vier thema’s jouw favoriete achtergrond voor de binnenpost.

ALGEMENE OPROEPFUNCTIE APPARTEMENT
Heb jij meerdere binnenposten? Dankzij de algemene oproepfunctie kun je je
boodschap gelijktijdig doorgeven via al je binnenposten.

BEDIENING BUITENVERLICHTING
Met de optionele relaismodule RM1 kun je vanop afstand je buitenverlichting
bedienen.

Glazen aanraakscherm
Het aanraakscherm van de Facila neXt is gemaakt
van glas. Daarmee kiezen wij resoluut voor kwaliteit.
Glas heeft een glad, gesloten oppervlak, waardoor het
stofdicht en in grote mate krasvrij is. In tegenstelling
tot vele andere materialen is glas duurzaam en heel
gemakkelijk te onderhouden. Zo heb je jarenlang plezier
van jouw Facila neXt.

Facila neXt
D21S

Buitenpost
met kaartlezer
De buitenpost van de Facila neXt is al
even eenvoudig en handig in gebruik als
de binnenpost. Jij en je bezoekers hebben
echt geen handleiding nodig om hem te
kunnen gebruiken. Toch belangrijk, niet?
Het goed leesbare verlichte naambordje
naast de drukknop is een handig extra
kenmerk. Het design van de buitenpost
van de Facila neXt hebben we bewust
vrij sober gehouden. Zo integreert hij
probleemloos in elke gevelstijl. De discreet
ingebouwde kaartlezer verleent toegang
via een persoonlijke tag.

Verhoog je veiligheid!
Combineer de Facila neXt D21S met de ENTRYA camera om je
veiligheid te verhogen. Met deze 4 megapixel camera kun je je oprit of
tuin perfect in de gaten houden vanop het scherm van je binnenpost
of met de Facila neXt app. Deze camera is weerbestendig en heeft tot
30 meter nachtzicht.

INGEBOUWDE KAARTLEZER
Dankzij de ingebouwde kaartlezer kun je de deur openen met jouw persoonlijke tag. Dit
gebeurt veilig, eenvoudig en bovenal zeer gebruiksvriendelijk. De sleutel wordt vervangen
door een tag met RFID-technologie.

AANSLUITING VOOR ELEKTRISCH SLOT EN AUTOMATISCH HEK
Is de toegang tot je gebouw uitgerust met een elektrisch slot? Of heb je een automatisch
hek? Deze kun je ook bedienen met je binnenpost, je tag of met de Facila neXt app.

VEILIGE TOEGANG TOT JE WONING
Je kunt je Facila neXt D21S zo instellen, dat er bij het aanbellen automatisch een foto of
video wordt gemaakt. Zo zie je steeds wie er aanbelt voor je beslist de deur te openen.
Dat verhoogt aanzienlijk je veiligheid. Met de optionele relaismodule RM1 wordt het
onmogelijk de deur te openen bij sabotage van de buitenpost.

BESCHERMD TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN
De Facila neXt D21S heeft niet alleen een mooi ontwerp, maar is ook bestand tegen
alle weersomstandigheden. Met de optionele regenkap beperk je regendruppels op de
camera en heb je altijd perfect zicht.

Facila neXt
D22S

Buitenpost met
codeklavier
De combinatie van slechts één
beldrukknop en het codeklavier
zorgt voor een strakke en elegante
buitenpost. De aangename, duidelijke
druktoetsen laten zich moeiteloos
bedienen. Bovendien zijn de toetsen
verlicht, opdat je ook in het donker
probleemloos kunt aanbellen of je
code kunt intoetsen.

Verhoog je veiligheid!
Combineer de Facila neXt D22S met de ENTRYA camera om je
veiligheid te verhogen. Met deze 4 megapixel camera kun je je oprit of
tuin perfect in de gaten houden vanop het scherm van je binnenpost
of met de Facila neXt app. Deze camera is weerbestendig en heeft tot
30 meter nachtzicht.

VERLICHTE TOETSEN
Met de Facila neXt D22S voer je gemakkelijk je code in. Dankzij de verlichte cijfers op
de toetsen kun je het toetsenbord ook ‘s nachts probleemloos bedienen. De toetsen zijn
bovendien optimaal geïntegreerd in het toetsenbord. Het resultaat? Een mooi, eigentijds
design.

AANSLUITING VOOR ELEKTRISCH SLOT EN AUTOMATISCH HEK
Is de toegang tot je gebouw uitgerust met een elektrisch slot? Of heb je een automatisch
hek? Deze kun je ook bedienen met je binnenpost, je tag of met de Facila neXt app.

VEILIGE TOEGANG TOT JE WONING
Je kunt je Facila neXt D22S zo instellen, dat er bij het aanbellen automatisch een foto of
video wordt gemaakt. Zo zie je steeds wie er aanbelt voor je beslist de deur te openen.
Dat verhoogt aanzienlijk je veiligheid. Met de optionele relaismodule RM1 wordt het
onmogelijk de deur te openen bij sabotage van de buitenpost.

BESCHERMD TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN
De Facila neXt D22S heeft niet alleen een mooi ontwerp, maar is ook bestand tegen
alle weersomstandigheden. Met de optionele regenkap beperk je regendruppels op de
camera en heb je altijd perfect zicht.

Facila neXt
APP
Blijf in verbinding,
om het even waar je bent
Op je werkplek, op kantoor of thuis: met de
Facila neXt app ben je altijd verbonden met je
woning. Je kunt via je smartphone eenvoudig
toegang krijgen tot je Facila neXt installatie door
de app te installeren en verbinding te maken
met het systeem. Met de Facila neXt app op je
smartphone houd je, van om het even waar, je
tuin of huis in de gaten.

Facila neXt: gratis APP
TITEL
HUISSTIJL THUIS
VOOR
EEN01
VEILIGERE
Zie wie er voor je deur staat, waar je ook bent. Thuis, op het werk of onderweg.
De Facila neXt app is uiterst gebruiksvriendelijk en gratis te downloaden voor
zowel Android als iOS.

Eenvoudige installatie en communicatie met de M71W

Beschikbaar op:

INTERACTIE
Praat via je smartphone met je bezoekers, waar je ook bent.

ONTGRENDEL
Open je deur of automatische poort via je smartphone.

VIDEO’S
Maak video-opnames met je Facila neXt en bekijk ze op je smartphone.

FOTO’S
Maak foto’s met je Facila neXt en bekijk ze op je smartphone.

DEEL JE VIDEOFOON
Deel je videofoon met je huisgenoten. Bepaal zelf welke mogelijkheden
elke huisgenoot krijgt.

Voor je installateur

222 mm

15 mm

154 mm

Binnenpost M71 / M71W
Met wifi (M71W)
Zonder wifi (M71)
7 inch capacitief glazen touchscreen
Ultra dun design van 15 mm
Intuïtieve bediening
Automatische of manuele video- & foto-opname
Intern geheugen van max. 100 foto’s
Slot voor micro SD-kaart 8 - 32 GB
(tot max. 1000 foto’s + 1000 video’s)
Keuze uit 6 beltonen
Aansluiting voor:
externe bel: potentiaalvrij NO-contact max. 24V 0,5A
externe beldrukknop
Afmetingen: 154 x 222 x 15 mm

De Facila neXt app kan gratis gedownload worden in de Apple App Store en Google Play Store.
De Facila neXt app en toestellen werken alleen in combinatie met het gamma Facila neXt van ENTRYA
en zijn niet compatibel met het Facila-gamma van ENTRYA.
De getoonde smartphone dient alleen ter illustratie en is niet inbegrepen bij de Facila neXt aankoop.

Download hier
de GRATIS app

Facila neXt

Always connected

90 mm

88 mm

29 mm

30 mm

189 mm

176 mm

Buitenpost D21S

Buitenpost D22S

Opbouw met kaartlezer en 1 beldrukknop

Opbouw met codeklavier en 1 beldrukknop

Nachtverlichting met witte LED’s

Nachtverlichting met witte LED’s

Lens 120°

Groothoeklens 150°

Verlicht naamplaatje

Verlicht toetsenbord

Proximity lezer inclusief 5 tags (max. 60 tags)

Status LED-indicator

2 uitgangen voor bediening:
elektrisch slot: 12Vdc, max. 160mA
automatisch hek: potentiaalvrij contact 12Vac/dc 6A

2 uitgangen voor bediening:
elektrisch slot: 12Vdc, max. 300mA
automatisch hek: potentiaalvrij contact 12Vac/dc 6A

Aluminium, beschermingsgraad IP54
(optioneel: regenkap)

Aluminium, beschermingsgraad IP54
(optioneel: regenkap)

Aansluiting voor 1 analoge camera en exit button

Aansluiting voor 1 analoge camera en exit button

Afmetingen: 176 x 90 x 29 mm

Afmetingen: 189 x 88 x 30 mm

2-DRAADS BUSSYSTEEM, POLARITEITSONGEVOELIG
UITBREIDBAAR TOT 4 BINNEN- EN BUITENPOSTEN

FACILA kits

K2171W
D21S buitenpost met
M71W binnenpost

K2271W
D22S buitenpost met
M71W binnenpost

Haal het beste uit je 2-draads video
intercomsysteem

Aanbevolen:

FACILA buskabel

Getwist paar 2 x 0,75 mm²
Soepele geleider
Interferentievrije signaaloverdracht

FACILA gamma
BINNENPOSTEN

M71W

M71

BUITENPOSTEN

D21S

D22S

TOEBEHOREN

REGENKAP
voor buitenpost
D21S

REGENKAP
voor buitenpost
D22S

V71
24 Vdc voeding

DT-Tag
ENTRYA
proximity tag

MW30-12
12 Vdc Voeding
voor toestellen
die maximaal
2,5 A verbruiken

FACILA
BUSKABEL
200 m
Getwiste
kabel voor een
storingsvrij
signaal

V24-1
Extra voeding
24 Vdc voor
M71W

SM41
Splitter om tot
4 binnenposten
te verbinden

BROCHURES & HANDLEIDINGEN
Op onze website vind je gemakkelijk alle actuele brochures en handleidingen.

www.entrya.com

SD41
Splitter om tot
4 buitenposten
te verbinden

RM1
Relaismodule
voor een slot of
verlichting

Dome camera
2.8 - 12 mm
zoom

Facila neXt
Always connected
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