
appartementen en videofoons
serie 7



de radio speelt zachtjes. buiten is het donker. de voordeur  
is dicht. de buren zijn nette mensen. alles is goed. in de hal  
kan geen vreemd volk komen. nog een kopje thee voor het 
slapen gaan. thuis voel je je veilig.

het geluid van de bel overstemt de radio. je schrikt op. je  
verwacht geen bezoek. niet op dit uur. wie zou het zijn? in de 
verte klinkt een sirene. je bent alleen thuis en het liefst doe  
je niet open.

de tegui videofoon toont haarscherp wie er voor de deur 
staat. als je het niet vertrouwt, geef je niet thuis. pak de hoorn 
op en je hebt een heldere spraakverbinding met de aanbeller. 
geen vreemd volk in de hal of in het traphuis. geen verrassing 
bij je eigen voordeur. iemand komt pas binnen als jij dat wil.  
thuis voel je je veilig.

tegui design en techniek

veilig.
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belpaneel.
tegui biedt keuze uit drie types buitenpost.

serie 7. 
iedere woning heeft zijn eigen drukker in het belpaneel. dit  
kunnen metalen inbouwdrukkers zijn of de bestaande 
drukkers.
de metalen modules van de camera en luister/spreek unit 
worden in het belpaneel ingebouwd. de tegui camera kan  
gericht worden en heeft nachtzicht door infrarood verlichting. 
er kunnen tot 250 drukkers op en er kunnen meerdere 
buitenposten aangesloten worden. 

serie 400.
de buitenpost serie 400 biedt alle mogelijkheden die je van 
een digitaal systeem mag verwachten. de buitenpost is van 
metaal en heeft een toetsenbord. je kiest de cijfers van het 
huisnummer en drukt op de beltoets. de lcd display toont de 
naam van de bewoner. je kan ook door een alfabetische lijst  
van de bewoners bladeren en dan aanbellen. in rust geeft 
de display aan hoe de buitenpost werkt, samen met tijd en 
temperatuur. de huisnummers mogen geen letters bevatten.  
je kan de namen programmeren met de hand of met  
een laptop. 

serie 500.
deze buitenpost werkt hetzelfde als de serie 400, maar heeft 
een zeer zware hufter-proof behuizing en voldoet aan de 
zwaarste eisen. uitgevoerd in rvs en met metalen drukkers.  
alle buitenposten zijn ook zonder camera of met kleuren- 
camera leverbaar.
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nieuwbouw en bestaande gebouwen.
tegui videofoons worden gebruikt voor nieuwbouw en voor 
bestaande gebouwen. als de bedrading van de oude intercom 
in orde is, hoeft er geen nieuwe kabel getrokken te worden. de 
installateur of de tegui importeur geven advies na een gratis 
inspectie van de bedrading.

audio optie video.
als een bestaand gebouw tegui videofoons krijgt, moet iedereen 
meedoen  als enkele bewoners dwars liggen, is audio optie video 
de oplossing. er komt een camera bij het bellenpaneel en overal 
komen digitale deurtelefoons. de kosten zijn beperkt. alleen 
diegenen die willen, krijgen een videofoon en betalen daarvoor. 
op deze manier is het ook mogelijk bewoners tussen zwart/wit 
(standaard) en kleurenbeeld te laten kiezen.

uitbreidingen.
iedere woning kan uitgebreid worden met een extra 
deurtelefoon, videofoon of bel. de eigen voordeur boven kan 
ook voorzien worden van een buitenpost of alleen een camera. 
er kan een extra camera bij het belpaneel of in de hal. er kan een 
extra belpaneel gemaakt worden voor de parking.

referenties.
het digitale systeem van tegui wordt sinds 1999 in nederland op 
grote schaal toegepast. hiernaast staan enkele referenties en 
meer op www.nelec.com. neem contact met importeur nelec 
op voor installateurs in de buurt.
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Tegui importeur: Nelec BV
 Johan van Hasseltweg 54
 1022 WV  Amsterdam
 Postbus 37076
 1030 AB  Amsterdam
 telefoon:
 Nelec 020 - 635 23 50
 verkoop 020 - 635 23 51
 administratie 020 - 635 23 52
 techniek 020 - 635 23 53
 fax  020 - 635 23 55

 info@nelec.com
 www.nelec.com
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