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MEER DAN ALLEEN EEN DEURBEL
INTERCOM | VIDEO BEWAKING | WAND LAMP

De innovatieve functies en het unieke ontwerp van DIVUS CIRCLE, is 
een revolutionaire sprong in de toekomst t.a.v. de huidige traditionele 
intercom systemen. Naast het bijzonder fraaie ontwerp, beschikt de 
CIRCLE over een uitgebreid pakket aan intelligente functionaliteiten. 
Zie de CIRCLE dan ook als uw persoonlijke bodyguard, waarin 
de geïntegreerde wandlamp en de uitgebreide video intercom, 
de veiligheid van uw woning verhoogd en het comfort van uw 

woning verbeterd. Op basis van het tijdstip van de dag en een 
door u vastgesteld scenario, verwelkomt de ingebouwde display de 
naderende bezoeker met een warme glimlach of een sceptische 
aanblik. De gebruikersinterface is intuïtief en kan afhankelijk van de 
individuele smaak worden geconfigureerd. De DIVUS CIRCLE is te 
gebruiken voor eengezinswoningen, appartementencomplexen, en 
kantoren.



De Perfecte Touch.
17,8 CM (7“) - 25,7 CM (10“) - 39,6 CM (15“) - 47 CM (19“)

De DIVUS TOUCHZONE touchpanels combineren de functionaliteiten 
van een smartphone met die van een gebouwbeheerssysteem. Deze 
productinnovatie zorgt voor meer comfort en veiligheid in elk slim 
gebouw. 
Een Touch Panel met een visie! Elke DIVUS TOUCHZONE kan 
individueel worden ingericht met uw ideeën en wensen door 

middel van het Android besturingssysteem. DIVUS biedt hiervoor 
betrouwbare en praktische voor-geïnstalleerde apps aan, voor 
onder andere: ruimtebediening, videobewaking en IP-intercom. Het 
elegante en subtiele ontwerp van DIVUS TOUCHZONE is een van de 
product eigenschappen, waardoor dit apparaat bijzonder populair is 
bij architecten en interieurontwerpers.



Dit Touch Panel biedt de gebruiker een uniek niveau van comfort. De 
DIVUS SUPERIO integreert alle functies van het gebouwbeheerssysteem 
en wordt gezien als het centrale punt van de woning voor zowel 
informatie als amusement. De DIVUS SUPERIO heeft een elegant 
capacitief glazen Touchscreen en is leverbaar in 10, 15 en 19 inch. 
Als extra optie, kan het Touch Panel volledig vlak in de muur worden 

gemonteerd, wat de indruk geeft van een stijlvol zwevend object. 
Dankzij de hoge prestaties en geheugen, heeft de systeemintegrator 
alle mogelijkheden om een Windows gebouw visualisatie te creëren. 
De content en integratie van hardware- en software-interfaces worden 
door specialisten gemaakt op basis van de wensen en eisen van de 
klant.

Ongekende mogelijkheden 
DISPLAY 25,7 CM (10“) - 39,6 CM (15“) - 47 CM (19“)

NIEUW met actieknoppen
voor snel wisselen van softwarepakketten zoals o.a.: 

• Gebouwautomatisering systemen 

• Intercom systemen

• Info- & entertainment systemen

• MultiRoom audio systemen

• Alarm systemen

Laat u Inspireren!  



De oplossing voor een STABIEL, VEILIG en GECONTROLEERD netwerk. 
De DIVUS HEARTBEAT is een hard/software oplossing die bestaat 
uit een beheerde PoE+ switch inclusief een innovatieve (hardware) 
manager. De DIVUS HEARTBEAT biedt een veilige omgeving voor 
gebouwen, deurintercom en het thuisnetwerk. Via een firewall zijn de 
netwerken van elkaar gescheiden en opereren ze individueel uiterst 
stabiel.

 De voordelen van de DIVUS HEARTBEAT spreken voor zich: het bespaart 
tijd en dus geld. Dit vooral omdat de installatieprocessen eenvoudiger 
en sneller te configureren zijn. Bovendien wordt het oplossen van 
problemen versneld, omdat de systeemintegrator stapsgewijs door 
de „eenvoudige“ navigatie wordt geleid. Onjuiste configuraties die de 
functionaliteit in uw woning verstoren behoren dan ook tot de verleden 
tijd.

Uw stabiele en veilige netwerk



Met KNX CONTROL biedt DIVUS een complete visualisatieoplossing, 
die veelzijdig, intuïtief en snel te implementeren is. De KNX-SERVER 
bestuurt, beheert en visualiseert, evenals het alleen staande “KNX 
IQ” Paneel, alle componenten van uw gebouw. De intelligente 
besturing van, verlichting, intercomsysteem en o.a. energiebeheer, 
verhoogt niet alleen het comfort van de bewoners, maar zorgt ook 
voor een efficiënt gebruik van energie binnen het gebouw. 

DIVUS biedt oplossingen voor de visualisatie van kleine installaties 
tot en met complexe gebouwen. Het systeem is uiterst flexibel en 
kan op een snelle, eenvoudige en kostenbesparende manier met vele 
apparaten worden gecombineerd en uitbreid. Dankzij de visualisatie 
DIVUS OPTIMA of DIVUS VISION is de gebouwbesturing intuïtief en 
eenvoudig geworden. Het hoogwaardige ontwerp van de producten, 
kan eenvoudig worden geïntegreerd binnen het estetische imago 
van ieder gebouw.

De eenvoudige KNX visualisatie 

NEW
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EEN WONING VOORZIEN VAN DIVUS 
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Touch panelen voor alle toepassingen

DD10 – DD15 – DD19 DIVA22TZ07 – TZ10 – TZ15 – TZ19 DM15 – DM19DS10 – DS15 – DS19

Intercom & apps

NEW

Gebouw bediening, Visualisatie & Netwerk
NEW
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