
Deurvideo GBM systeem 



Iedere deurv ideo insta l lat ie bestaat 

u i t  een bui tenpost ,  een voeding, 

eventuele v ideoverdelers en een of 

meer v ideofoons.

Het GBM deurv ideo systeem werkt 

met een bus van v i j f  aders en heeft 

de volgende funct ies :  aanbel len 

met een lu id bels ignaal ,  beeld van 

de camera weergeven, spreken en 

lu isteren, deur openen, beeld ze l f 

aanzetten (bewakingsfunct ie) en een 

apart tweede bels ignaal  maken a ls 

er b i j  de voordeur wordt aangebeld .

Het bussysteem is rond 1998 

geïntroduceerd door Tegui met 

a ls doel om het aanta l  aders te 

beperken. Voor de komst van 

GBM, was er een analoog systeem, 

waarb i j  er van iedere beldrukker 

een zogenaamde bel-ader naar de 

b i jbehorende woning l iep.  Voora l  b i j 

grote insta l lat ies l iep er een f l inke 

bos met bel-aders door het gebouw, 

d ie vaak onderweg opgelast moest 

worden. GBM is een geadresseerd 

systeem, waarb i j  iedere beldrukker 

een nummer kr i jgt en waarb i j   iedere 

v ideofoon ook een corresponderend 

nummer kr i jgt .  A ls je aanbel t ,  stuurt 

de bui tenpost d i t  nummer over de 

bus naar a l le v ideofoons en a l leen 

de ju iste gaat over.
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GBM  is de afkort ing van Geen Bedradingsfouten Meer





De vi j f  aders van het GBM systeem

Ader 2

Dit is de massa van de GBM bus. 

Ader 1

Over deze ader loopt de spraak, de deuropenfunct ie en het 

geadresseerde aanbel len door middel van puls jes .

Ader 16

Dit is de p lus 20 Vol t  ge l i jkspanning voor de voeding van 

v ideoverdelers ,  van de beeldschermen van de v ideofoons en 

van het tweede bels ignaal  van de v ideofoons.

Aders M en V

Over deze twee aders loopt het v ideos ignaal .

Kabel

De NLC kabel heeft dr ie d ikke aders ,  een twisted-pai r  en een 

reserve ader.  Deze kabel wordt vaak gebru ikt voor n ieuwbouw 

pro jecten.

Het videosignaal

In de bui tenpost wordt het coax s ignaal  van de camera omgezet 

in het tweedraads s ignaal .  De techniek waarmee het v ideos ignaal 

over twee aders wordt overgebracht heet symmetr ische f i l ter ing 

en b iedt dezel fde beeldkwal i te i t  a ls coax. Het gebru ik van een 

twisted-pai r  voor aders M en V geeft extra afscherming. 

Videoverdeler is een must

Het v ideos ignaal is een hoogfrequent s ignaal  en gedraagt z ich 

anders dan een gewone voedingsspanning. Er mogen absoluut 

geen T-spl i ts ingen of X-spl i ts ingen gemaakt worden. Voor 

iedere sp l i ts ing moet een v ideoverdeler gebru ikt worden. Er kan 

van v ideofoon naar v ideofoon doorgelust worden. Er kan ook 

doorgelust worden van v ideoverdeler naar v ideoverdeler.
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Videofoons en deurtelefoons

Eigenl i jk heeft Tegui maar een model v ideofoon en een model 

deurte lefoon, namel i jk de M-72 en de T-72. 

Videofoon M-72

Eigenl i jk heeft deze zwart/wit  v ideofoon maar een bels ignaal 

en heet dan de M-72E. Tegui heeft het toeste l  speciaa l  voor 

de Neder landse markt voorz ien van een tweede bels ignaal  met 

de naam M-72. Aan de achterkant van het toeste l  z i t  een b lok 

met d ipswitches waarmee het d ig i ta le adres bepaald wordt .  Het 

contrast en de helderheid z i jn inste lbaar op de v ideofoon, maar 

het gelu idsn iveau van de spraak wordt centraa l  b i j  de bui tenpost 

ingeste ld .  Het vo lume van de bel kan n iet veranderd worden.

Om het toeste l  te monteren is bevest ig ingsplaat B-72 nodig . 

De bedrading wordt aangesloten op de k lemmenstrook van de 

B-72. De v ideofoon wordt er op gekl ikt .  Er kunnen maximaal 

twee v ideofoons op een adres.

De u i tvoeding met een TFT k leurenscherm heet M-72C en is 

leverbaar met en zonder tweede bels ignaal .

Deurtelefoon T-72

De hoorn van de T-72 is hetze l fde a ls d ie van de M-72. De T-72E 

heeft maar een bels ignaal  en heeft ook maar twee aders van de 

GBM bus nodig .  De gewone T-72 heeft wel twee bels ignalen. 

B innen in het toeste l  z i t  een b lok met d ipswitches waarmee het 

d ig i ta le adres bepaald wordt .  Het gelu idsn iveau van de spraak 

wordt centraa l  b i j  de bui tenpost ingeste ld en het vo lume van de 

bel kan n iet veranderd worden.
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Buitenposten

Er z i jn twee soorten bui tenposten: bu i tenposten waarb i j  er voor 

iedere woning een e igen beldrukker is en bui tenposten met 

een toetsenbord, waarop je het huisnummer k iest .  Tot in de 

jaren negent ig vond men zo’n toetsenbord bui tenpost vaak te 

ingewikkeld voor oude gebru ikers ,  maar tegenwoordig z ie je ze 

overa l .  Voora l  b i j  grote gebouwen is zo’n bui tenpost overz ichte l i jk 

en makkel i jk te onderhouden. A l le bui tenposten hebben een 

u i tgang om een deuropener aan te s lu i ten.

Twee famil ies

Al le Tegui GBM bui tenposten va l len u i teen in twee fami l ies :  de 

programmeerbare en de n iet programmeerbare bui tenposten. 

De n iet programmeerbare z i jn geschikt voor gewone insta l lat ies 

met eventueel meerdere ingangen. De programmeerbare 

bui tenposten kunnen voor de meest ingewikkelde s i tuat ies 

gebru ikt worden.

Bui tenposten kunnen a l leen gecombineerd worden met andere 

bui tenposten b innen de e igen fami l ie .
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Buitenposten met drukkers

Voor buitenposten met drukkers zijn er twee mogelijkheden: Of de 

buitenpost heeft modules met drukkers en naamschilden van Tegui. 

Of de buitenpost heeft alleen een module met camera met luister/

spreek unit en er worden externe metalen inbouwdrukkers gebruikt. In 

Nederland wordt vaak gekozen voor externe metalen inbouwdrukkers 

en kunststof naamschilden met schroefjes ernaast. 

Er zijn twee generaties Tegui buitenposten. Vanaf 1998 was er de Serie 

100 buitenpost en deze werd in 2008 opgevolgd door de Serie 7. Beide 

Series zijn leverbaar met modules met beldrukkers en geschikt voor 

externe drukkers. De buitenpost bestaat ui een module met camera 

en een module met luister/spreek eenheid.

Serie 7 en Serie 100 behoren tot de niet-programmeerbare familie, 

maar Serie 7P en Serie 100P zijn wel programmeerbaar.

De externe drukkers worden aangesloten met behulp van zogenaamde 

digitizers. Op zo’n digitizer kunnen 16 drukkers aangesloten worden. De 

digitizer kent aan iedere drukker een nummer toe.

Buitenposten met toetsenbord

Bij deze buitenposten kan de bezoeker aanbellen door met de pijltoetsen 

te ‘scrollen’ door een lijst met achternamen of door het huisnummer 

in te toetsen. De bezoeker moet daarna op de beltoets drukken. 

De toetsenbord buitenposten hebben een display, die de bezoeker 

vertelt wat hij moet doen, maar dit is erg beknopt. Het toetsenbord 

heeft 0 t/m 9, twee pijltoetsen, een sleuteltoets, een beltoets en een 

telefoontoets. Er zijn geen toetsen met letters, dus ze zijn niet geschikt 

voor huisnummers met letter-toevoegingen.

De huisnummers en digitale nummers moeten bij de installatie 

ingevoerd worden. De achternamen van de bewoners kunnen naar 

wens ingevoerd worden. Programmeren kan via het toetsenbord, maar 

dat is erg omslachtig. De kabel en software voor PC met XP werkt veel 

sneller.

Buitenpost Serie 400 bestaat uit dezelfde aluminium modules als de 

Serie 100. Serie 500 heeft een zwaar RVS front en is vandal-proof. Ze 

hebben allebei een luister/spreek eenheid, verlicht display, toetsenbord, 

zwart/wit of kleuren camera en zijn programmeerbaar.
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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, maar 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 kan geprogrammeerd worden. Voor 

gebouwen met meerdere ingangen is de Serie 100P beter geschikt 

dan de Serie 100, die niet geprogrammeerd kan worden. Uiterli jk zijn 

ze hetzelfde.

Serie 400

De buitenpost Serie 400 biedt alle gemak die je van digitale appara tuur 

mag verwachten. Er is niet voor ieder appartement een drukker, maar 

je toetst het huisnummer op een toetsenbord. De verlichte LCD display 

geeft aan bij wie je aanbelt. Het is ook mogelijk door een alfabetische 

lijst van de bewoners heen te lopen en dan aan te bellen. 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 99999. De Serie 400 wordt geprogrammeerd met een laptop 

of via het toetsenbord. Deze buitenpost kan gecombineerd worden 

met zowel Serie 100P als 500 en is zeer geschikt voor gebouwen met 

meerdere ingangen.

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 uiterli jk komt ook goed tot zijn recht in de statige entrée 

van bijvoorbeeld een kantoorpand. De werking is gelijk aan de serie 

400. Alle buitenposten zijn ook zonder camera leverbaar.





Serie 7

De ingenieurs van tegui hebben vijf jaar gewerkt aan de nieuwe Serie 

7 camera buitenpost. Het resultaat is een onovertroffen audiovisuele 

kwaliteit en een gedistingeerd uiterli jk, passend bij de architectuur van 

deze tijd. De strakke lijnvoering met chroomaccent volgt uit het concept 

‘modern chique’ dat de ontwerpers gehanteerd hebben. Het uitwendig 

vormgevingsconcept resulteert ook in een enorme robuustheid. Het 

lichte gewelfde aluminium front geleidt mechanische druk naar de 

zijkanten en beschermt zo de elektronica tegen vandalisme. Ruim 

anderhalf jaar testen in weer en wind toont aan dat dit de meest 

duurzame buitenpost ooit is.

De Serie 7 heeft een high-intensity luidspreker en een microfoon om te 

communiceren met de bewoner. De camera met infrarood nightvision 

toont de bewoner haarscherp wie er voor de deur staat. Op een 

Serie 7 kunnen tot 120 beldrukkers aangesloten worden. Dit kunnen 

inbouwdrukkers van de postkastleverancier zijn of een belpaneel met 

Tegui drukkers. De buitenpost kan gekoppeld worden aan andere Serie 

7 buitenposten en is ook leverbaar zonder camera. Op de achterkant 

van de cameramodule zit een aansluiting om de videofoon M-72 te 

testen.

Serie 7P

De programmeerbare Serie 7p kan aangesloten worden op andere 

buitenposten Serie 7p, Serie 400 en Serie 500. Bij deze high-end versie 

van de Serie 7 kan een tiental instellingen gewijzigd worden, zoals de 

duur van een gesprek en de tijd dat het beeld aanblijft.



Componenten

Netvoeding

De netvoeding wordt aangesloten op de buitenpost. De E-32 is voor 

audio buitenposten en de E-35 is voor video buitenposten, maar 

sommige buitenposten hebben beide nodig. Als er twee videofoons 

tegelijk aan moeten, is een extra E-35 voeding bij de buitenpost nodig.

Videoverdelers

Bij iedere splitsing zit een videoverdeler, vanwege de twee video-aders 

met hoogfrequent signaal. Als er van toestel naar toestel doorgelust 

wordt, is er geen videoverdeler nodig. In een streng zitten maximaal 

zo’n 20 videofoons in serie.

DVPA

Alle GBM-aders worden handig en overzichtelijk aangesloten op de 

zes klemmenstroken van videoverdeler DVPA, met een ingang, vier 

uitgangen en een doorgang naar de volgende DVPA. Op de DVPA 

kunnen vier videofoons aangesloten worden in sterbedrading of er 

passen vier strengen met doorgeluste videofoons op. De DVPA haalt 

zijn voeding uit de BUS en stuurt alleen videosignaal naar een uitgang 

als daar een actieve videofoon op zit.

DVP

Videoverdeler DVP lijkt uiterli jk op de DVPA, maar ‘split’ het videosignaal 

naar vier DVPA ‘s. Op een uitgang van een DVPA mogen namelijk 

geen DVPA’s aangesloten worden.  Een enkele DVP kan door de bus 

gevoed worden, maar voor meerdere is een hulpvoeding nodig. 

DPT-4

De DVP en DVPA bestaan sinds 2003. Voor die tijd was er de DPT-4, 

waarop alleen de video-aders aangesloten konden worden.



Eindweerstanden

Aan het einde van iedere lijn of stijger komen een of twee eindweerstanden. 

De camera is het begin van een lijn, iedere uitgang van een videoverdeler 

is ook het begin van een lijn. Een enkele videofoon is het einde van een 

lijn. Als er meerdere videofoons in serie zitten, is de laatste het einde 

van de lijn. De videofoon heeft ingebouwde eindweerstanden op de 

bevestigingsplaat. De videoverdeler krijgt een losse eindweerstand van 

110 Ohm, die achterop de videoverdeler geplakt zit.



Nelec 

Nelec BV uit Amsterdam is importeur van Tegui en specialist in deurvideo. 

Nelec maakt voor ieder project een duidelijk schema op maat. Voor alle 

producten zijn duidelijke, Nederlandse schema’s gemaakt, die allemaal 

online staan.

Nelec levert als groothandel direct uit voorraad aan de elektrotechnisch 

installateur.

Principeschema

Voor ieder project maakt Nelec in overleg met de installateur een 

principeschema op maat. Dit schema wordt ter goedkeuring opgestuurd 

naar de installateur en eventueel aangepast. De installateur moet de 

installatie volgens dit schema maken om in aanmerking te komen 

voor service en garantie van Nelec. De installateur moet systeemkabel 

gebruiken of zich aan de aanbevolen aderdiktes houden.

Nelec schemaboek

Het schemaboek wordt na opdracht gemaakt en is opgebouwd uit 

aparte modules voor de buitenpost, de verdeelpunten en de videofoons.  

Het verbindende element is de GBM bus. 

Service

Als de monteur Nelec belt dan krijgt hij iemand met verstand van zaken 

aan de lijn. Nelec kan precies nagaan wat er geleverd is en hoe het 

gebouw in elkaar zit. Als het moet, komt Nelec ter plekke helpen. Nelec 

rekent daar in principe geen kosten voor.

Reparatie

Als er iets stuk is, levert Nelec binnen een dag vervangend materiaal. 

Wanneer de monteur het defecte item binnen de garantieperiode 

retour stuurt, wordt dat gecrediteerd.. 



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
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