
telefoon interface voor t-72 en m-72



anderhal f  jaar geleden vroegen 

we de d i recteur van tegui om 

nou e indel i jk eens een interface 

te ontwikkelen d ie de v ideofoon 

aan de ptt- te lefoon koppel t .  a ls 

er aangebeld wordt schakel t  d ie 

interface het gesprek door naar je 

mobie l t je ,  zodat je onderweg weet 

wie er aanbel t .  h i j  zag er het nut 

n iet van in en het idee werd n iet 

u i tgevoerd.

zes maanden later bel t  de 

d i recteur ze l f  op. de vor ige dag 

is er b i j  hem thuis ingebroken. op 

z i jn v ideofoon met beeldgeheugen 

is te z ien dat de inbrekers eerst 

twee keer hebben aangebeld .  het 

nut van de interface is hem nu wel 

duide l i jk .  inbrekers bel len eerst 

aan en kunnen hun gang gaan 

a ls er n iet wordt opgenomen. met 

zo’n interface kan je op afstand 

opnemen en denken ze dat je 

thu is bent .  een jaar later komen de 

eerste interfaces u i t  de product ie .

tegui ,  kwal i te i t  en innovat ie

ve i l igheid ,  gemak en bewegingsvrijheid

de telefoon en de inter-

com werken gescheiden

de interface koppelt de 

telefoon aan de intercom



videofoon m-72



twee functies

de interface doet e igenl i jk twee 

d ingen. ten eerste laat h i j  de 

‘vaste l i jn ’  te lefoon thuis overgaan, 

h i j  maakt een spraakverb ind ing 

met de aanbel ler en de deur kan 

geopend worden. ten tweede bel t 

de interface ze l f  een nummer, 

b i jvoorbeeld een mobie l  nummer, 

a ls de vaste l i jn te lefoon n iet 

wordt opgenomen. a ls dat mobie le 

nummer opneemt, is er ook weer 

een spraakverb ind ing en kan de 

deur geopend worden.

gemak

de interface is een veelz i jd ig 

apparaat .  de interface z i t  in de 

b innenkomende te lefoonl i jn .  dus 

tussen de vaste l i jn te lefoon en de 

kpn te lefoonstekker,  isdn spl i t ter of 

ads l  box. de interface wordt ook 

aangesloten op de v ideofoon. a ls 

er wordt aangebeld ,  schakel t  de 

interface het gesprek door naar 

de vaste l i jn te lefoon. de te lefoon 

gaat over,  maar k l inkt anders dan 

a ls iemand opbel t .  de v ideofoon 

gaat tegel i jkert i jd ook over.  a ls je 

de v ideofoon opneemt, stopt de 

te lefoon. a ls je de te lefoon eerst 

opneemt, kan je praten met de 

aanbel ler en de deur openen door 

een code in te toetsen.

a ls er wordt aangebeld terwi j l  de 

te lefoon in gesprek is ,  k l inkt er een 

p iep je van tweede oproep en kan 

er geswitcht worden. 

meestal  z i t  de v ideofoon in de 

gang of  in  de woonkamer.  nu 

kan je ook met de te lefoon in 

de s laapkamer opnemen als 

er  aangebeld wordt .  of  op het  

balkon met een dect-te lefoon



boven:  deurte lefoon t-72 en v ideofoon m-72 met k leurenbeeld

onder:  v ideo buitenpost  ser ie 500



bewegingsvrijheid 

en veiligheid

de interface kan zo ingeste ld 

worden dat h i j  een te lefoonnummer 

gaat bel len a ls er n iet b innen een 

bepaalde t i jd wordt opgenomen. 

ste l  d ie t i jd kort in en de 

interface gaat meteen opbel len. 

het te lefoonnummer kan ieder 

mobie l  of vast nummer z i jn .   het 

programmeren is eenvoudig .  de 

interface bel t  e igenl i jk op dezel fde 

manier a ls de vaste l i jn te lefoon 

zou bel len,  dus met hetze l fde 

abonnement en voor dezel fde 

kosten. het geprogrammeerde 

nummer wordt gebeld ,  er kan op 

afstand gesproken worden met de 

aanbel ler en de deur kan met een 

code geopend worden. 

a ls er aangebeld wordt ,  is het 

mogel i jk waar ook ter were ld de 

aanbel ler te woord te staan. het is 

n iet meer nodig thu is te wachten 

op een bezorger of afspraak. een 

inbreker denkt dat er iemand thuis is. 

montage

de interface wordt met twee aders 

aangesloten op een d ig i ta le tegui 

v ideofoon m-72 of deurte lefoon 

t-72. a ls de bedrading van het tegui 

toeste l  door de meterkast loopt , 

kan de interface daar gemonteerd 

worden. 

de interface moet ook aangesloten 

worden op de b innenkomende 

analoge net l i jn of op de analoge 

l i jnu i tgang van een isdn spl i t ter of 

op de analoge l i jnu i tgang van een 

ads l  box. 

tens lotte kan het vaste l i jn 

te lefoontoeste l  van de woning op 

de interface aangesloten worden.

voor gebouwen met meerdere 

woningen raadt de importeur aan 

de montage te laten verzorgen 

door een erkend e lektrotechnisch 

insta l lateur.



video buitenpost  ser ie 7,  400 en 500



Tegui Importeur:  www.nelec.com
 nelec bv 
  gyroscoopweg 106 
  1042 ax  amsterdam 
  postbus 20674 
  1001 nr  amsterdam 
  email info@nelec.com 

telefoon 
nelec 020 - 6 352 350 
verkoop 020 - 6 352 351 
administratie 020 - 6 352 352 
techniek 020 - 6 352 353 
offertes  020 - 6 352 357 
fax  020 - 6 352 355

CURRICULUM TEGUI.

Senor GorrochateGui. Founder 
of tegui. it’s all thanks to him that we 
can enjoy the quality of the M-72.

Pure aBS only. For maximum durabili-
ty and strength only top quality raw grain 
are used to produce the housing. you 
can be sure you will enjoy your tegui 
monitor for many years to come.

Quick Start tuBe. the high 
resolution cathode-ray tube will 
always show you a wonderful and 
clear picture.

BuSy leD. the green leD goes 
on when the system is busy.

Door-oPen Button. Pressing this 
button opens the door at your will.

hanDSet. you can just look at the picture 
and pretend not to be home. or pick up the 
phone and have a chat with your caller.

contraSt. adjust the brightness and con-
trast of the image to fit your personal taste.

Surveillance Button. check out what’s 
going on in your neighbourhood. this button 
allows you to turn on your monitor without 
anybody calling at the door.

SPiral corD. allows maximum freedom of 
movement during conversation. you can talk 
and move around at the same time.

continuouS Quality. the people at the 
factory constantly check every component. after 
and during assembly these quality check conti-
nue to ensure your M-72 will last for a long time.


