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op afstand vanaf video-monitor vanaf PC/Mac



VIA DE NIEUWE MULTIROOM-MUZIEK IS HET VOLGENDE MOGELIJK:
 Muziekbeheer door het selecteren van het album, het nummer of radio-streaming voor elke zone.

 Volumeregeling, willekeurig afspelen of herhalen.

 Synchronisatie van meerdere audio-zones om muziek van dezelfde bron in het hele huis af te spelen

 Een scenario aanmaken met de activering van verschillende bronnen en volumes voor elke audio-zone

 Importeren, beheren en beluisteren van Spotify-afspeellijsten (alleen met een Spotify Premium-

abonnement)

RADIO-STREAMING

VIDEO-MONITOR ICONA ART. 6602W - VIP-SYSTEEM
NIEUWE FUNCTIE: MULTIROOM-MUZIEK VOOR DE KITS 8521, 8522 EN 8531.
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HET MENU BIEDT DE VOLGENDE MOGELIJKHEDEN:

1 - video-intercomoproepen beantwoorden

2 - externe camera's of camera's in huis bekijken

3 - andere video-monitoren of deurtelefoons oproepen die in de lijst met contacten van 

     de app staan

4 -  via de geïnstalleerde app andere gebruikers oproepen (smartphone / tablet) die in de 

lijst met contacten staan

5 - Gebruik van het video-deurintercomsysteem op afstand via (mobiele) datanetwerken

* Dezelfde functies zijn ook beschikbaar via de PC-Intercom software voor PC of Mac

App Comelit ViP Remote
Via de app Comelit ViP Remote kunnen video-deurintercomsystemen in een lokaal Wi-Fi netwerk of via externe (mobiele) datanetwerken worden 

beheerd. De Comelit-app is zowel voor smartphone als voor tablet beschikbaar.

De App kan gratis gedownload worden via de App Store en Google Play.

PC Intercom
Software op USB-stick om een PC te kunnen gebruiken 

om oproepen te beantwoorden als zijnde een video-

monitor. Te installeren en te gebruiken op een PC/Mac 

die met het netwerk van het ViP systeem is verbonden.

Met de ViP-kit is het mogelijk uw eigen video-deurintercomsysteem op afstand te bedienen vanaf smartphone, tablet en computer, zowel met een lokale als 

een externe verbinding. Met de App Comelit ViP Remote (gratis te downloaden) die beschikbaar is voor iOS en Android apparaten of met de software PC 

Intercom, kunt u oproepen vanaf het deurstation beantwoorden, intercomoproepen uitvoeren, camerabeelden van het deurstation bekijken en het openen 

van poorten en deuren beheren.

DE VIDEO-MONITOR WORDT MOBIEL!

ASSORTIMENT VIP KITS



H.264-TECHNOLOGIE
Met de videocodering H.264 is een betere datatransmissie naar mobiele apparaten mogelijk, waardoor het ViP-systeem compatibel is met applicaties en 

apparaten van andere merken, en vooral beter werkt omdat er minder bandbreedte nodig is voor de videotransmissie. Elk onderdeel van het ViP-systeem 

van Comelit is compatibel met dit nieuwe type videoformaat.

KIT
8513HIM

KIT
8504H

(VANDALISMEBESTENDIG)

VIDEO-MONITOR

VANAF PC / MAC

SMARTPHONE / TABLET, LOKAAL

SMARTPHONE / TABLET, OP AFSTAND

BEANTWOORDEN VANAF:
KIT

8501HIM
KIT

8531
KIT

8521 - 8522

√

√

√ √

√ √

√√

√

VOOR ELKE WENS EEN OPLOSSING

√√
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DE KITS

8531 - ENKELVOUDIGE KIT MET IKALL METAL EN ICONA, SLAVE GATEWAY
De kit bestaat uit 1 iKall Metal deurstation voor ViP-kit art. 4894HIM, 1 voedingseenheid art. 1595, 1 
voedingseenheid art. 1441B, 1 slave gateway art. 1456S, 1 Icona-monitor art. 6602WK, 1 inbouwdoos art. 
6117 en 1 wandsteun art. 6620. De kit is voorgeprogrammeerd en klaar voor gebruik, behalve de configuratie 
van de gateway 1456S die moet worden uitgevoerd via de interne webserver. De kit kan worden uitgebreid met 
andere producten uit de ViP-catalogus. Compatibel met videoformaat H.264.

8513HIM - ENKELVOUDIGE KIT MET IKALL METAL EN MASTER-GATEWAY
De kit bestaat uit 1 iKall Metal deurstation voor ViP-kit art. 4894HIM, 1 voedingseenheid art. 1595, 1 
voedingseenheid art. 1441B, 1 master-gateway 1456. De kit is voorgeprogrammeerd en klaar voor gebruik, 
behalve de configuratie van de gateway 1456 die moet worden uitgevoerd via de interne webserver. De kit kan 
worden uitgebreid met andere producten uit de ViP-catalogus. Compatibel met videoformaat H.264.

8521 - ENKELVOUDIGE KIT MET IKALL METAL EN ICONA
De kit bestaat uit 1 iKall Metal voor ViP-kit art. 4894HIM, 1 voedingseenheid art. 1595, 1 voedingseenheid 
1441B, 1 etageverdeler art.1440, 1 Icona-monitor art. 6602WK, 1 inbouwdoos art. 6117 en 1 wandsteun art. 
6620. De kit is voorgeprogrammeerd en klaar voor gebruik. De kit kan worden uitgebreid met andere producten 
uit de ViP-catalogus. Compatibel met videoformaat H.264.

Art. 8501HIM - ENKELVOUDIGE KIT MET IKALL METAL EN PC INTERCOM
De kit bestaat uit 1 iKall Metal deurstation voor ViP-kit art. 4894HIM, 1 voedingseenheid art. 1595 en 1 x 
PC-Intercom software art. 1454K. De kit is voorgeprogrammeerd en klaar voor gebruik. De kit kan worden 
uitgebreid met andere producten uit de ViP-catalogus. Compatibel met videoformaat H.264.

8504H -  ENKELVOUDIGE KIT MET VANDALCOM EN PC INTERCOM
De kit bestaat uit 1 audio/videomodule kleur art. 4682HKC, 1 module met 1 drukknop art. 3268I/1, 1 
inbouwdoos art. 3160/1, 1 frame compleet met afwerkkader art. 3161/1, 1 voedingseenheid art. 1595 en 1 
x PC-Intercom software art. 1454K. De kit is voorgeprogrammeerd en klaar voor gebruik. De kit kan worden 
uitgebreid met andere producten uit de ViP-catalogus. Compatibel met videoformaat H.264.

8522 - TWEEVOUDIGE KIT MET IKALL METAL EN ICONA
De kit bestaat uit 1 audio/videomodule kleur, art. 4682HC, 1 module met 2 drukknoppen art. 33412M, 1 
inbouwdoos art. 3110/1, 1 frame compleet met afwerkkader art. 3311/1S, 1 voedingseenheid art. 1595, 1 
voedingseenheid art.1441, 1 etageverdeler art.1440, 2 Icona-monitoren art. 6602WK, 2 inbouwdozen art. 6117 
en 2 wandsteunen art. 6620 1x 4-polige ethernetkabel art. 1449. De kit kan worden uitgebreid met andere 
producten uit de ViP-catalogus. Compatibel met videoformaat H.264.

ASSORTIMENT VIP KITS



VIP KIT VOOR APP VIA WI-FI / (MOBIEL) 
DATANETWERK MET ICONA VIDEO-MONITOR

Met de kit is het mogelijk het video-
deurintercomsysteem zowel via een video-monitor 
te gebruiken als via tablet of
smartphone in een Wi-Fi netwerk en via (mobiele) 
datanetwerken.
Met de gateway is het mogelijk om behalve het 
beantwoorden van oproepen ook met andere 
apparaten verbinding te maken (ViP Comelit video-
monitoren of met de PC).
De gateway moet in ieder geval worden aangesloten 
op een router of op een ander toestel dat de 
verbinding met het lokale Wi-Fi netwerk of 

mobiele datanetwerken garandeert. Behoudens 
beperkingen van de beschikbare bandbreedte, 
kan de gateway maximaal 15 apparaten bedienen 
(video-monitoren, smartphones, tablets en pc's) 
met 4 video verbindingen tegelijk. Ook is er 
“intercom”-communicatie mogelijk tussen elk van 
de 16 aangesloten toestellen. Bij mobiele apparaten 
schakelt de App, indien beide beschikbaar zijn, 
automatisch tussen het Wi-Fi netwerk en (mobiele) 
datanetwerken en vice versa.

op afstandvanaf video-monitor
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Art. 8531
ENKELVOUDIGE KIT MET IKALL METAL EN ICONA, SLAVE GATEWAY.
De kit bestaat uit 1 iKall Metal deurstation voor ViP-kit art. 4894HIM, 1 voedingseenheid art. 1595, 1 voedingseenheid art. 1441B, 1 slave 
gateway art. 1456S, 1 Icona-monitor art. 6602WK, 1 inbouwdoos art. 6117 en 1 wandsteun art. 6620. De kit is voorgeprogrammeerd en 
klaar voor gebruik, behalve de configuratie van de gateway 1456S die moet worden uitgevoerd via de interne webserver. De kit kan worden 
uitgebreid met andere producten uit de ViP-catalogus. Compatibel met videoformaat H.264.

ROUTER

Art. 1595

~
Art. 1441B

Art. 1456S

~

ASSORTIMENT VIP KITS



VIP-KIT VOOR APP VIA
WI-FI / (MOBIEL) DATANETWERK 

Met de kit is het mogelijk het video-
deurintercomsysteem zowel via tablet of smartphone 
in een Wi-Fi netwerk te gebruiken als mobiel.
Met de gateway is het mogelijk om met andere 
apparaten verbinding te maken (ViP Comelit video-
monitoren of met de PC software).
De gateway moet in ieder geval worden 
aangesloten op een router of op een ander toestel 
dat de verbinding met het lokale Wi-Fi netwerk of 
mobiele datanetwerken garandeert. Behoudens 
beperkingen van de beschikbare bandbreedte, 

kan de gateway maximaal 16 apparaten bedienen 
(video-monitoren, smartphones, tablets en pc's) met 
4 video-verbindingen tegelijk. Ook is er “intercom”-
communicatie mogelijk tussen elk van de 16 
aangesloten toestellen.
Bij mobiele apparaten schakelt de App, indien beide 
beschikbaar zijn, automatisch tussen het Wi-Fi 
netwerk en (mobiele) datanetwerken en vice versa.

op afstandlokaal



Art. 8513HIM 
ENKELVOUDIGE KIT MET IKALL METAL EN MASTER GATEWAY
De kit bestaat uit 1 iKall Metal deurstation voor ViP-kit art. 4894HIM, 1 voedingseenheid art. 1595, 1 voedingseenheid art. 1441B, 1 
master-gateway 1456. De kit is voorgeprogrammeerd en klaar voor gebruik, behalve de configuratie van de gateway 1456 die moet worden 
uitgevoerd via de interne webserver. De kit kan worden uitgebreid met andere producten uit de ViP-catalogus. Compatibel met videoformaat 
H.264.

Art. 1595

Art. 1441B

Art. 1456

ROUTER
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~
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VIP KIT VOOR APP 
WI-FI

Met de kit is het mogelijk het video-
deurintercomsysteem zowel via een video-monitor 
te gebruiken als via tablet of smartphone in een Wi-
Fi netwerk.
Het video-deurintercomsysteem moet in ieder geval 
aangesloten zijn op een router of op een ander 
toestel dat de verbinding met het lokale Wi-Fi 
netwerk garandeert. Behoudens beperkingen van de 

beschikbare bandbreedte, kunnen op het systeem 
maximaal 16 apparaten worden aangesloten (video-
monitoren, smartphones, tablets en pc's) met 4 
video-verbindingen tegelijk.
Ook is er “intercom”-communicatie mogelijk tussen 
elk van de 16 aangesloten toestellen.
Mobiele toestellen kunnen alleen verbinding maken 
met het systeem via Wi-Fi.

lokaal vanaf video-monitor
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Art. 8521
ENKELVOUDIGE KIT MET IKALL METAL EN ICONA.
De kit bestaat uit 1 iKall Metal deurstation voor ViP-kit art. 4894HIM, 1 voedingseenheid art. 1595, 1 voedingseenheid 1441B, 1 etageverdeler 
art.1440, 1 Icona-monitor art. 6602WK, 1 inbouwdoos art. 6117 en 1 wandsteun art. 6620. De kit is voorgeprogrammeerd en klaar voor 
gebruik. De kit kan worden uitgebreid met andere producten uit de ViP-catalogus. Compatibel met videoformaat H.264.

Art. 8522
TWEEVOUDIGE KIT MET IKALL METAL EN ICONA
De kit bestaat uit 1 audio/videomodule kleur, art. 4682HC, 1 module met 2 drukknoppen art. 33412M, 1 inbouwdoos art. 3110/1, 1 frame 
compleet met afwerkkader art. 3311/1S, 1 voedingseenheid art. 1595, 1 voedingseenheid art.1441, 1 etageverdeler art.1440, 2 Icona-
monitoren art. 6602WK, 2 inbouwdozen art. 6117 en 2 wandsteunen art. 6620 1x 4-polige ethernetkabel art. 1449. De kit kan worden 
uitgebreid met andere producten uit de ViP-catalogus. Compatibel met videoformaat H.264.

ROUTER

Art. 1595

Art. 1441B

Art. 1440

~
~

ASSORTIMENT VIP KITS



KIT MET 
PC-INTERCOM

De kit maakt het mogelijk video-deurintercomoproepen 
volledig te beheren met de computer op het lokale 
LAN-netwerk (Ethernet of Wi-Fi).
U hoeft alleen de betreffende USB-stick in de 
computer te steken en de software te installeren
om omroepen te kunnen ontvangen en met het 
deurstation te communiceren.

Deze software is compleet met gebruikslicentie en 
is zowel voor PC als voor Mac beschikbaar. Voor 
een goede werking dient de USB-stick altijd in de 
computer aanwezig te zijn.

vanaf PC/Mac



Art. 1595
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Art. 8501HIM  
ENKELVOUDIGE KIT MET IKALL METAL EN PC INTERCOM. VIP-SYSTEEM
De kit bestaat uit 1 iKall Metal deurstation voor ViP-kit art. 4894HIM, 1 voedingseenheid art. 1595 en 1 x PC-Intercom software art. 1454K. 
De kit is voorgeprogrammeerd en klaar voor gebruik. De kit kan worden uitgebreid met andere producten uit de ViP-catalogus.

Art. 8504H
ENKELVOUDIGE KIT MET VANDALCOM EN PC INTERCOM. VIP-SYSTEEM   
De kit bestaat uit 1 audio/videomodule, kleur, art. 4682KC, 1 module met 1 drukknop art. 3268I/1, 1 inbouwdoos art. 3160/1, 1 frame 
compleet met afwerkkader art. 3161/1, 1 voedingseenheid art. 1595 en 1 PC Intercom software art. 1454K. De kit is voorgeprogrammeerd 
en klaar voor gebruik. De kit kan worden uitgebreid met andere producten uit de ViP-catalogus.

~
Art. 1454K

ASSORTIMENT VIP KITS



HET ViP-SYSTEEM:
COMPLEET, EENVOUDIG EN VEELZIJDIG
Het ViP-systeem voert video-intercomsystemen en de bijbehorende diensten naar een nieuwe dimensie, geïntegreerd in hoogstaande 
telecommunicatietechnologie die aansluit bij de moderne eisen die tegenwoordig worden gesteld aan woningen en aan commerciële, 
industriële en voor de tertiaire sector bestemde gebouwen: van enkele woningen tot appartementencomplexen, van nieuwe tot 
gerenoveerde gebouwen. Geschikt voor een onbeperkt aantal gebruikers, gelijktijdige gesprekken, zonder afstandslimieten. Een enkele 
LAN-stamleiding, via een apart netwerk of gekoppeld met bestaande netwerken, waarop de apparaten worden aangesloten via een RJ45-
connector.

CAT 5
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Bekijk onze ViP-catalogus en ontdek alle mogelijkheden van het systeem.

BEANTWOORDEN VANAF 
SMARTPHONE/TABLET

BEANTWOORDEN VANAF PC/MAC
VIRTUAL MONITOR

HET NETWERK

UPGRADE-MOGELIJKHEID
BEHEER OP AFSTAND

STANDAARD 
BEKABELING Rj45

EENVOUDIG TE 
PROGRAMMEREN

WWW

ROBERT ARMSTRONG

HERLBY CO.

JHONNY C.

ANDERS FRIDEN

ANDERS FRIDEN

ANNA LLORENT

ARTICK KELLER

BASIC EXPO

BRANDON S.

B.W.C. & CO.

CARLO ROSSI

CECILLE BLANC

CIME R.

COLTER JACK

AN...C

DI...F

GA...L

MC...P

RC...T

VI...Z

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

CIME R.

COLTER JACK
FIND NAME CODE 

A  Z

Q W E R T Y U I O P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

# * .

A S D F G H J K L

Z X C V B N M

call forwarded

ROELL & CO.
0001

ROELL & CO.

ENTER PERSONAL CODE 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

CHOOSE YOUR LANGUAGE

Italiano

English

Français

Nederlands

MESSAGES

Message 1:

8/9/2013
STREET CLEANING - DO NOT PARK 
ALONG BLOCK B SIDE

Message 2:

Message 3:

TOUCH THE DISPLAY

ROELL & CO.

MULTI-SITE

EEN SYSTEEM DAT GESCHIKT IS VOOR ALLE TOEPASSINGEN, 
VAN DE MEEST EENVOUDIGE TOT DE MEEST COMPLEXE

ASSORTIMENT VIP KITS
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Dit document mag zonder schriftelijke toestemming van Comelit Group S.p.A. op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, gereproduceerd worden. De 
merken en handelsnamen die in dit document worden genoemd, zijn eigendom van de betreffende eigenaren. Onder voorbehoud van eventuele drukfouten.


