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Binnentoestellen

• 7 inch 16:9 kleurenscherm

• Eenvoudige bediening

• Contrast, helderheid, beltoon volume en beltoon in te stellen

• Ultraplat design, slechts 17.5 mm

• Bekabeling: 2 draads niet–gepolariseerd

• Afmetingen: 220 x 140 x 17.5 mm (b x h x d)
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Evercom DM1 

7 inch 



 

• Eenvoudige bediening

• Luisteren, spreken en deur openen

• Full duplex audio communicatie

• Bekabeling: 2 draads niet–gepolariseerd

• Afmetingen: 97x 187 x 33 mm (b x h x d)

Evercom DT1 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‘Op maat gemaakt’

• Huisnummer gravering zwart gevuld

• Camera met een brede 170 graden kijkhoek

• Witte LED nachtverlichting

• Signalering indicatoren

• Bekabeling: 2 draads niet–gepolariseerd

• Beschikbaar in 1 t/m 32 beldrukkers

• Weerbestendig en praktisch onderhoudsvrij

• Leverbaar in aluminum, rvs en messing

• Gemakkelijk verwisselbare naamplaatjes

• Op maat gemaakt


De getoonde productafbeeldingen zijn slechts een voorbeeld van de mogelijkheden

Evercom DPA Evercom DPAZ Evercom DPM



Evercom DPOK
• Camera met brede kijkhoek: 170 graden

• Witte LED nachtverlichting

• Bekabeling: 2 draads niet–gepolariseerd

• Afmetingen: 90 x 176 x 27 mm (b x h x d)

• 1 t/m 4 beldrukkers

• Opbouw


Evercom DPOK2 Evercom DPOK3 Evercom DPOK4

‘Zeer vlakke buitenpost’

90 mm

176  
mm

27 mm
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Vaak zijn in een appartementencomplex de beldrukkers en de audio/video module van een 
deurintercomsysteem geïntegreerd in de postkast. Evercom werkt nauw samen met verschillende 
postkast fabrikanten. We hebben verschillende oplossingen om de camera audio/video module op 
een goede en stijlvolle wijze te integreren in een bestaande of nieuwe postkast.

‘deurintercom geïntegreerd in postkast’
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Deurbelpaneel aluminium met DM1

Uitvoerbaar tot 32 beldrukkers 
EVSALU 1 t/m 32

Deurbelpaneel zwart met DM1

Uitvoerbaar tot 32 beldrukkers 
EVSALUZ 1 t/m 32

Deurbelpaneel messing met DM1

Uitvoerbaar tot 32 beldrukkers 
EVSM 1 t/m 32

Uitvoerbaar tot 4 beldrukkers 
EVSDOK 1 t/m 4

Deurbelpaneel DPOK met DM1

+ Evercom Deurtelefoon DT1 

Installateurs van Evercom kunnen u andere kits aanbieden en producten met elkaar gebruiken

+ Evercom Dome camera 

De Evercom DT1 kan worden 
toegevoegd aan de kits om een 
extra mogelijkheid te hebben om 
de deur te openen in uw woning 
of appartement. 

De Evercom Dome camera 
dient voor extra veiligheid. 
Ongewenste personen zijn 
hierdoor gemakkelijk zichtbaar 
en hebben geen kans van 
slagen. 

Evercom levert ook alleen 
‘losse beldrukkers’ waardoor 
u niet genoodzaakt bent om 
bestaande deurbelpanelen 
te demonteren en te 
vernieuwen.

+ Evercom losse beldrukkers 
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“Evercom staat gerant voor hoogwaardige intercomproducten 
welke aan de behoeften van de klant voldoen. Door onze 
innovatie heeft Evercom een modern design, innovatieve 

techniek en een eenvoudige bediening.” 
 

Evercom - november 2017 

Gebruiker Evercom  
Sarphatikade, Amsterdam


Op onze locatie hebben wij een Evercom aluminum deurbelpaneel met vier 
beldrukkers. Het deurbelpaneel is op maat gemaakt, waardoor de intercom op 
stijlvolle wijze is verwerkt in de gevel. Op onze DM1 binnenmonitor is de bezoeker 
haarscherp te zien; wat een lekker groot beeld!

Groot scherm Scherp beeld Designvolle afwerking+ + +
Gebruiker Evercom  
Herengracht, Amsterdam


Als middelgrote V.v.E. op de Herengracht hebben wij onze bestaande postkast 
inclusief intercom halverwege 2017 vervangen door een Evercom installatie. Onze 
eisen aan de installatie betroffen vooral het gebruiksgemak voor onze oudere 
bewoners, maar ook de verhoging van het veiligheidsgevoel in het complex.  Dit is 
door de Evercom intercom met alle tevredenheid gerealiseerd. 

Eenvoudige 
bediening 

Inclusief 
postkasten 

Bezoeker duidelijk 
zichtbaar+ + +

Uitgevoerde installaties 
Evercom in Amsterdam







 

Evercom DPA

170 graden cameraEv
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De deurbelpanelen van Evercom zijn uitgerust met een camera van 170 graden. Hierdoor is elke 
bezoeker zeer goed zichtbaar.
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170 graden

Veiligheid 

De bezoeker is in elke hoek zichtbaar! 






Evercom | Nederland  
Bijlestaal 44D

1721PW Broek op Langedijk 

info@evercom.nl

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op: 
evercom.nl 
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Online bekijken? Scan de QR-code!
Let op: vanwege bestandsformaat, kan het laden even duren.

Offerte en/of vrijblijvend advies?

Kijk op evercom.nl 

onder kopje ‘Contact’

Installateur?

Kijk op evercom.nl 

onder kopje ‘Contact’

http://evercom.nl
http://evercom.nl
http://evercom.nl
http://evercom.nl
http://evercom.nl
http://evercom.nl

