
buitenposten
serie 100, 100p, 400 en 500



Aan de bel trekken

als de bezoeker aanbelt, raakt hij het gebouw voor het 
eerst aan. de deur is dicht en hij wendt zich tot de tegui 
camera buitenpost. onbeweeglijk kijkt de camera hem aan 
en stuurt discreet zijn beeld naar de bewoner binnen. er 
gebeurt niets. seconden verstrijken. dan kraakt de stem van 
de bewoner door de luidspreker achter de grille. zachtjes 
noemt de bezoeker zijn naam. de luidspreker verstomt en de 
deuropener zoemt uitnodigend.
de beste oplossing voor optimale communicatie.  
betrouwbaar en bestand tegen alle weersinvloeden.

tegui comfort en veiligheid



serie 100

de aluminium serie 100 buitenpost zit in een paneel met 
gewone inbouwdrukkers. alle tegui camera’s kunnen gericht 
worden en hebben nachtzicht door infraroodverlichting. 
er kunnen tot 250 drukkers op en er kunnen meerdere 
buitenposten aangesloten worden, ook met alleen spraak. 
combineren met serie 100p, 400 en 500 kan niet.
 

serie 100P

de serie 100p is het dure broertje van de serie 100 en past 
wel in een installatie met serie 400 en 500 buitenposten. 
gespreksduur, wachttijd en aantal keer overgaan kunnen 
geprogrammeerd worden. voor gebouwen met meerdere 
ingangen is de serie 100p beter geschikt dan de serie 100, die 
niet geprogrammeerd kan worden. uiterlijk zijn ze hetzelfde.



Serie 500

voor vandaal-gevoelige omgeving is de serie 500  
ontwikkeld. deze buitenpost heeft een zeer zware hufter-
proof behuizing en voldoet aan de zwaarste eisen. 
uitgevoerd in rvs en met metalen drukkers. buitenposten 
met toetsenbord hebben het voordeel relatief klein te zijn  
en weinig bewegende delen te hebben. de serie 500 is de 
tank onder de buitenposten en is de ideale oplossing voor 
iedere risico-omgeving. het imposante uiterlijk komt ook 
goed tot zijn recht in de statige entrée van een kantoorpand. 
de werking is gelijk aan de serie 400. alle buitenposten zijn 
ook zonder camera of met kleurencamera leverbaar.



serie 400

de buitenpost serie 400 biedt alle mogelijkheden die je van 
een digitaal systeem mag verwachten. er is niet voor ieder 
appartement een drukker, maar de buitenpost 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. let op: 
de huisnummers mogen geen letters bevatten en moeten 
lager zijn dan 100.000. de serie 400 wordt geprogrammeerd 
met een laptop of via een toetsenbord. deze buitenpost kan 
gecombineerd worden met zowel serie 100p als 500 en is 
zeer geschikt voor gebouwen met meerdere ingangen.
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