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Videofoon Kits Due Fili Plus.

De jarenlange ervaring van Elvox in de sector van video-deurintercoms 

geconcentreerd in één kit. Ideale oplossingen om aan elke vraag te 

beantwoorden en de installatie te vereenvoudigen. 

Kits met autoconfiguratie of voorgeprogrammeerd, met de Due Fili Plus-

technologie, zijn zeer geschikt voor residentiële of tertiaire omgevingen.
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Prestaties.

Tot 6.400 binnenposten.
Met de Due Fili Plus technologie kan u installaties bouwen tot 484

buitenposten en 6.400 binnenposten. Met de uitbreidingsinterface

kan u meerdere Due Fili Plus installaties koppelen tot 32 blokken

en 128 conciergecentrales.

Tot 1.200 m.

Met de Due Fili Plus technologie kan u grote installaties

realiseren met een afstand tussen de buitenpost en de

binnenpost tot 1.200m zonder kwaliteitsverlies voor het audio- en

videosignaal. Het signaal is wordt over een getwiste 2-aderige

kabel met beperkte diameter geleid.

Onmiddellijke programmatie.

De Due Fili Plus technologie werkt met een zeer eenvoudige

programmatie. De installateur kan de buitenpost programmeren

vanaf de binnenposten. Na het identificeren van de binnenpost

kan het systeem een oproep van de buitenpost simuleren om de

werking onmiddellijk te controleren.

.

Volledig gamma.

Een grote keuze aan buitenposten, parlo- en videofonie

binnenposten voor residentiële en tertiaire structuren. De

toestellen verschillen in afmeting, ontwerp, structuur, type

toepassing, functies en installatiemode. Ze delen allen een hoge

structurele kwaliteit, aandacht voor het design, eenvoudige montage

en gebruik.

.

DUE FILI PLUS
TECHNOLOGIE

Due Fili Plus is een snelle, flexibele en preciese technologie om in alle

eenvoud video en audio communicatiesystemen te creëren met een hoge

prestatie voor elk type structuur, zowel voor nieuwe gebouwen als voor

renovatie.

De Due Fili Plus technologie zorgt voor perfecte verbindingen tussen alle 

apparaten waarlangs stroom, geluid, beeld en data passeert.
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Tab Free 4,3 ELV-7558  

De Tab-serie is verrijkt met een nieuwe handsfree 

video-deurintercom. Met Tab Free 4,3 inch scherm kun 

je in alle vrijheid en handenvrij communiceren terwijl je 

een groot beeld hebt van wat er buiten gebeurt. 

De Tab Free 4,3 is een compacte en elegante video-

deurintercom. De vloeiende lijnen die de hoeken 

verzachten, volgen een glad glasachtig oppervlak.

Kleurenscherm 4,3 inch.

De buitenwereld leek nog nooit zo dichtbij of zo mooi. 

Het krachtige 4,3-inch kleurendisplay levert een high-

definition beeld van iedereen die aanbelt.

Ultra dunne lijn.

De ultra dunne lijn van 23 mm interpreteert de lichtheid

en het minimalisme die de producten uit de Tab-serie

kenmerken.

Capacitieve toetsen met 

achtergrondverlichting.

De toetsen geven toegang tot de primaire videofoon functies: 

een oproep beantwoorden, het slot openen, zelfstart, beltoon 

dempen, ... Bovendien zijn de toetsen om de oproep te 

beantwoorden en om de deur te openen gemakkelijk te 

herkennen, zelfs door slechtzienden.

Visuele en auditieve signalisatie.

Kristalhelder geluid en een visuele indicatie bevestigen 

de activatie van de functies, wat het gebruik voor 

visueel gehandicapten of dragers van hoorapparaten 

vergemakkelijkt. 

Toegankelijkheid.

Tab Free 4.3 heeft een externe lusfunctie, een handige 

oplossing voor dragers van hoortoestellen en tactiele 

hulpsystemen die het lokaliseren van bedieningselementen 

gemakkelijker maken voor slechtzienden

Pan & Zoom functie.

De binnenpost kan het zichtveld van de 

camera van de buitenpost controleren met 

dezelfde functie als de video-intercom.
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1300/E-reeks buitenposten:
Compacte oplossingen.
Zachte en moderne lijnen met een anti-kras afwerking en geanodiseerde aluminium platen. Met 1 en 2 belknoppen, 

voor één of twee gebruikersinstallaties. Inbouw of opbouw; deze serie heeft een LED-achtergrondverlichting die 

bijzonder effectief en nuttig is in het donker.

Slagvastheid 
Buitenplaat in geanodiseerd

aluminium. 

Oproepdrukknoppen in 

schokbestendig technopolymeer, 

bestand tegen UV-straling en 

oplosmiddelen.

Verlichte 
drukknoppen. 

De oproepdrukknoppen zijn 

verlicht met witte leds die de 

leesbaarheid van de namen 

verhoogt

Camera met 

groothoeklens.

Te combineren met elektronische

audio/video eenheid ELV-40135, 

met kleurencamera en 

groothoeklens.

Nieuwe 1300/E - reeks
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Kits - Due Fili Plus

ELV-7558/E

Voorgeprogrammeerde kit, bevat:

- 1 binnenpost Tab Free met 4,3’’ kleurenscherm, 

handenvrij , wit (ELV-7558);

- 1 kleuren groothoek audio/video electronische

eenheid (ELV-40135);

- 1 geanodiseerd aluminium buitenpost 1300/E 

reeks, in- of opbouw montage, 1 drukknop 

(ELV-40152);

- 1 voeding (ELV-6922.1)

ELV-7558/E2

Voorgeprogrammeerde kit, bevat:

- 2 binnenposten Tab Free met 4,3’’ 

kleurenscherm, handenvrij , wit (ELV-7558);

- 1 kleuren groothoek audio/video electronische

eenheid (ELV-40135);

- 1 geanodiseerd aluminium buitenpost 1300/E 

reeks, in- of opbouw montage, 2 drukknoppen 

(ELV-40152);

- 1 voeding (ELV-6922.1)
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Due Fili Plus - voorbeeld van een typische installatie 

Basis videofonie installatie.

elektrische 

deuropener

1300/E serie

buitenpost

6922.1

voeding

7558

monitor

Tab Free 4,3

Legende

A – Maximale afstand van de 

buitenpost tot de verste 

binnenpost

B – Maximale afstand tussen de 

buitenpost en de voeding

Type kabel Max. afstand A Max. afstand B Totale kabellengte L

732I.E... of 732H.E... 700 m 250 m 2000 m

Cat.5 of Cat.6 570 m 200 m 2000 m

Getwiste telefoonkabel 120 m 40 m 2000 m

Enkel > 0,2 mm² 50 m 100 m

Type kabel
Videoversterker Max. afstand A Max. afstand B Totale 

kabellengte L

732I.E... of 732H.E... 2 1200 m 250 m 2000 m

Cat.5 of Cat.6 2 970 m 200 m 2000 m

Getwiste telefoonkabel 0 120 m 40 m 2000 m

Enkel > 0,2 mm² 0 50 m 100 m

Tabel voor een installatie met videoversterker ELV-692M
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