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Gefeliciteerd!

Je hebt een Tegui deurtelefoonset gekocht. Ik 
heb zelf dit boekje voor je gemaakt, omdat je 
niks hebt aan schemerige fabrieksschema’s 
met een vage vertaling. Als je op de eerste 
pagina klikt, vindt je op www.nelec.com nog 
meer schema’s.

Op- en aanmerkingen zijn welkom op 
info@nelec.com.

Succes ermee.

F.N.Meershoek
Directeur Nelec BV, importeur Tegui
Gyroscoopweg 106
1042 AX  Amsterdam
020 - 6 352 350
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Jumper 
Op links>>piepsignaal, 

bel-ader aansluiten op klem 1E 
van deurtelefoon

Het elektronisch belsignaal van 
de T-71E en van de T-71U wordt 
gemaakt in de buitenpost 3750 
91. Normaal gesproken worden 
de bel-aders aangesloten op de 
drukkermodules van Tegui, maar 
er kan ook met losse 
inbouwdrukkers gewerkt worden. 
De common van de 
inbouwdrukkers is de middelste 
ader van de flatcable, die bij de 
onderkant van de 3750 91 zit.

Jumper op links>>piepsignaal

2

1

Flatcable

Common

2 3 4 51E PP

2 3 4 51E PP

2 3 4 51E PP

2 3 4 51E PP

Ref.:375091Ref.:375091

1111
1010
1010

P1P1

99

P3P3 55
44
33

P2P2

22

P4P4

T-71E

Schema Serie 7 met T-71E
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Jumper 
Op links>>piepsignaal, 

bel-ader aansluiten op klem 1E 
van deurtelefoon

Het elektronisch belsignaal van 
de T-71E en van de T-71U wordt 
gemaakt in de buitenpost 3750 
91. Normaal gesproken worden 
de bel-aders aangesloten op de 
drukkermodules van Tegui, maar 
er kan ook met losse 
inbouwdrukkers gewerkt worden. 
De common van de 
inbouwdrukkers is de middelste 
ader van de flatcable, die bij de 
onderkant van de 3750 91 zit.

Jumper op links>>piepsignaal

2

1

Flatcable

Common

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

T-71U

Middelste adertje

Analoog met T-71U (zoemer boven)
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Analoog met T-71U (alleen buzzer)

Ref.:375091Ref.:375091
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De buzzer van de T-71U wordt 
gewoon gevoed met 12 Vac. De 
common van de inbouwdrukkers 
is klem 10 van de 3750 91.

2

1

T-71U
2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP
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Analoog met T-71U (buzzer beneden)

Ref.:375091Ref.:375091
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De buzzer van de T-71U wordt 
gewoon gevoed met 12 Vac. De 
common van de inbouwdrukkers 
is klem 10 van de 3750 91.

2

1

T-71U

Jumper 
Op links>>piepsignaal, 

bel-ader aansluiten op klem 1E 
van deurtelefoon

Flatcable

Common

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

Middelste adertje
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MAXIMAAL 4 
TELEFOONS 
OP EEN 
DRUKKER
De aderdikte 
moet dubbel bij 
2 telefoons, 
driedubbel bij 3 
telefoons etc.

Tweede 
belsignaal
De T-71E van 
de kit heeft 
maar een 
belsignaal, een 
electronische 
geluid. Als er 
een tweede 
belsignaal nodig 
is voor een 
drukker bij de 
voordeur, moet 
je de T-71U 
bestellen. Dit 
toestel heeft 
twee 
belsignalen, 
namelijk het 
electronische 
geluid en een 
zoemer.

2 3 4 51E PP

2 3 4 51E PP

2 3 4 51E PP

2 3 4 51E PP

Drukker tweede belsignaal

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

T-71U T-71E

Maximaal 4 T-71’s op een drukker
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Breedte voorplaat: 133 mm
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uitsparing tbv inbouwdoos in muur: 116 mm
(uitsparing in paneel (bv postkast):114 mm)

Een Tegui buitenpost S7 bestaat uit een of meer frontjes. De frontjes worden in een raam geklikt en vormen dan een geheel. Er kunnen meerdere 
ramen naast elkaar gekoppeld worden. De luister/spreek module en de camera module zitten aan de binnenkant van die frontjes.Het geheel 
kan ingebouwd worden in een paneel of in een muur met inbouwdozen De frontplaat zit dan op het paneel over de sparing heen en wordt niet 
ingebouwd. Zorg ervoor dat de buitenpost niet nat wordt aan de binnenkant. Monteer de buitenpost op 160 cm hoogte.
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Afmetingen Serie 7 audio
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Het is een beetje lastig om de 
modules weer uit het raam te halen. 
Hou de achterkant naar je toe.

HOU HET RAAM TEGEN, druk het 
lipje opzij in en duw de hele module 
met front en al naar buiten.

Als de module weer op het frontje 
zit, duw de borg weer in.

Om het naamschildje te 
veranderen: wip het plaatje los met 
een schroevendraaier naast de 
drukker.

CLICKCLICK

2

Als je de lipjes aan een kant indrukt, 
kan de module open kantelen. Dit 
kan niet als de module in een raam 
zit.

Op de linkerkant van iedere module 
zitten twee witte plastic schuifjes 
om de modules te borgen. Schuif ze 
omhoog.

1

Klik de modules weer in het raam.

Drukkers modules monteren
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Draai de schroefjes in de zwarte 
rand een kwartslag en de 
bevestigingsgaten komen vrij.

De buitenpost kan met twee 
scharnieren aan de inbouwdoos 
bevestigd worden, zodat-ie blijft 
hangen tijdens het aansluiten.

Klap de scharnieren naar binnen, 
zodat ze tegen het raam van de 
buitenpost aan zitten (de module is 
hier niet afgebeeld).

Zet de buitenpost met het scharnier 
zo op de inbouwdoos. Schroef het 
scharnier vast (aandraaien door het 
bevestigingsgat heen).

Het hele paneel draait open en de 
scharnieren kunnen uitschuiven. 
Monteer de digitale bus, de opener 
en de voeding volgens schema.

De buitenpost kan weer dicht. 
Vastzetten met twee schroeven, 
schroeven onder en boven 
kwartslag draaien.

Doorbreken inbouwdoos t.b.v. 
kabelinvoer. De aanbevolen 
hoogte tot de grond is 175 cm.
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Klem P1 t/m P4 zijn de 4  
beschikbare beldrukkers van de 
buitenpost. Deze set gebruikt alleen 
klem P1. Sluit de bel-ader hierop 
aan. Stel de beltoon in met de 
jumper boven klem 2.

Jumper op links>>piepsignaal, 
bel-ader aansluiten op klem 1E van 
deurtelefoon
Jumper op rechts>>mechanische 
zoemer, bel-ader op 1Z

P1
P3

P2
P4

5
4
3

P2

2

P4

Monteren buitenpost
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Gebruiksaanwijzing Tegui deurtelefoon serie 7

Knop 1:   Drukker met vrije functie (wordt niet gebruikt).

Knop 2:    Bediening deuropener.

Gebruiksaanwijzing T-71 deurtelefoon

Aanbellen
Als er bij het bellentableau wordt 
aangebeld, gaat het signaal van 
de deurtelefoon over. Als de hoorn 
niet op de haak hangt, gaat het 
signaal niet over. 

Spreken
Door de hoorn van de haak te 
nemen, kan er met het 
bellentableau worden gesproken.

Toegang verlenen
Om de deur bij het bellentableau 
te openen, moet er op knop 2 
(sleutelteken) gedrukt worden. 

Geen toegang verlenen
Als er niet op knop 2 wordt gedrukt, 
gaat de deur niet open. 

Voordeurbel
Als er wordt aangebeld bij de deur 
van de woning klinkt het tweede 
belsignaal, een buzzer. 

T-71

1

2
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Ref.:375091

11
10
10

P1

9

P3 5
4
3

P2

2

P4

Instellen geluidssterkte
Mic = volume microfoon buitenpost
LS = volume speaker buitenpost

Bedrading
5 aders naar de Tegui deurtelefoon
2 aders naar de analoge telefoonlijn
2 aders naar de ptt-telefoon
2 aders naar de bijgeleverde voeding
De interface reageert niet op het
 tweede belsignaal (voordeurbel).

Interface koppelen aan adres
De interface wordt gekoppeld aan een bepaald adres doordat de interface op de 
bedrading van een bepaalde deurtelefoon wordt aangesloten. Dit kan ook op een andere 
plek dan in de woning.

Extern nummer programmeren
Het externe nummer mag ieder netnum-mer of GSM nummer zijn. Om te program-meren 
moet je de blauwe switch op ON (PROG.) zetten.  Pak de ptt-telefoon op, wacht op de 
twee beeps en toets:
**[Te bellen extern nummer]**
Bijvoorbeeld: **0206352352**
Een juiste programmering wordt bevestigd met twee beeps. Zet de blauwe switch op 1 
(USE). Klaar.

Relais interface
Het relais van de interface schakelt standaard mee als de deuropener wordt bediend door 
** te toetsen.

ADSL-lijn of VOIP
Het ADSL-kastje of Livebox heeft een uitgang voor een vaste lijn telefoon. Deze uitgang 
fungeert als netlijn.
Voor VOIP is een ATA-box nodig om het signaal om te zetten naar digitaal.

Telefoon Interface
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Klem P1 t/m P4 zijn de 
vier beschikbare 
beldrukkers van de 
buitenpost. De set A1 
gebruikt alleen klem P1. 
Sluit de bel-ader hierop 
aan. Stel de beltoon in 
met de jumper boven 
klem 2:

Jumper op 
links>>piepsignaal, bel-
ader aansluiten op klem 
1E van deurtelefoon

Jumper op 
rechts>>mechanische 
zoemer, bel-ader 
aansluiten op 1Z

Ref.:375091

11
10
10

P1

9

P3 5
4
3

P2

2

P4

1N
2

C
C EAL-1

E-30
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1 2

ERL-1
Extra bel gaat over tijdens het aanbellen.

Potentiaalvrij contact schakelt klemmen C kort 
tijdens aanbellen.

T-71E

2 3 4 51E PP

Jumper 
Op links>>piepsignaal, bel-ader 

aansluiten op klem 1E van 
deurtelefoon

Extra bel ERL-1
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  Functie klemmen

klem electronisch belsignaal
Massa spraak, bel en opener
Klem schakelt deuropener
Klem spraak telefoon naar buiten
Klem spraak buiten naar telefoon
Klem pot.vrije drukker
Klem pot.vrije drukker

klem zoemer (bij T-71Z en T-71U)

Afstellen volumen speaker buiten
Afstellen volumen hoorn telefoon

Brug instelling massa
Positie 1 = gemeenschappelijk
Positie 2 = gescheiden (Fermax)

3
2

1E
1Z

P
P
5
4

2

1

2 3 4 51E PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

11
10
10

P1

9

P3

5
4
3

P2

2

P4

Functie klemmen
klem voeding
klem voeding 12 vac

klem activering deuropener 12 vac
beldrukker 3

Jumper soort bel vanaf beldrukkers
Z-  zoemer 12 Vac
C- common van jumper
E-  elektronisch belsignaal

klem voeding 12 vac

beldrukker 1

massa spraak en deuropener
sturing deuropener
spraak telefoon naar audio-unit
spraak audio-unit naar telefoon
beldrukker 4
beldrukker 2

afstellen spraak van telefoon naar 
beneden
afstellen spraak van beneden naar 
telefoon

E C Z

Ref.:3750 91
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Functie klemmen
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