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Gefeliciteerd!

Je hebt een Tegui deurvideoset 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

www.nelec.com
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Schema V1dig Serie 7

Voeding
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Afmetingen

uitsparing tbv inbouwdoos in muur: 116 mm
(uitsparing in paneel (bv postkast): 100 mm)

Breedte voorplaat: 133 mm
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Hoogte
voorplaat:
132 mm

uitsparing tbv inbouwdoos in muur: 116 mm
(uitsparing in paneel (bv postkast):114 mm)

hoogte
tot grond
minimaal
1520 mm

De Tegui buitenpost bestaat uit een of meer frontjes. De luister/spreek unit en de camera unit worden aan de binnenkant tegen de
frontjes aan geklikt. De frontjes worden in een raam geklikt en vormen dan een geheel. Er kunnen meerdere ramen naast elkaar
gekoppeld worden. 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 kan worden aan de binnenkant. De
onderkant buitenpost moet op minimaal 142 cm van de grond zitten.

www.nelec.com
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Monteren modules en naamplaatjes
1

CLICK 2

V1a-S7_5
1

CLICK 2

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

Druk de cameramodule aan een
kant op het metalen front van de
camera en klik de andere kant vast.

Druk de audio unit aan een kant op
zijn metalen front en klik de andere
kant vast.

Duw de twee witte borgen per
module omlaag.

Klik de complete modules in het
raam.

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

Het is een beetje lastig om de
modules weer uit het raam te halen.
Draai de achterkant naar je toe.

Druk het lipje aan de zijkant met
een schroevendraaier in.

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

www.nelec.com
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De buitenpost monteren

1750 mm.

1

Doorbreken inbouwdoos t.b.v.
kabelinvoer. De aanbevolen
hoogte tot de grond is 175 cm.

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

V1a-S7_6
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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.

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.

Klem P1 en P2 zijn de 2
beschikbare beldrukkers van de
buitenpost. Deze set gebruikt alleen
klem P1. Sluit de bel-ader hierop
aan.

Je kan de richting van de camera
afstellen. Let erop dat de camera
niet tegen de zon in kijkt.

¼
2
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De buitenpost kan weer dicht.
Vastzetten met twee schroeven,
schroeven onder en boven
kwartslag draaien.
www.nelec.com
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De B-71 en E-40 aansluiten

V1a-S7_7

E-35

Zet de E-40 vast met 2 schroeven
of met een stukje DIN-rail.

195 mm

1,60 m

100mm

Maak de beschermkap van de
voeding E-40 los. De E-40 is 175
mm breed x 88 mm.
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Breek een kabeldoorvoer uit.
Monteer de kap op de E-40.

1
30mm

R11

160 mm

Monteer de B-71 bevestigingsplaat
op 160 cm hoogte. Hou het
gestippelde gebied vrij voor de
videofoon.

Montage tegen de muur of op een
inbouwdoos.

Doe de flatcable in de connector
van de bevestigingsplaat.
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Om de videofoon op te hangen:
duw hem eerst over de haken op de
bevestigingsplaat en schuif dan
naar beneden tot je klik hoort.
www.nelec.com

Videofoon los maken: 1) lipje naar
achteren, 2) toestel omhoog, 3) los.

Afstellen helderheid en kotrast.
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Extra videofoon in serie

Weerstanden
niet
doorknippen!

B-71 + M-71
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OP ALLE VIDEOFOONS:
Jumpers instellen
op twisted pair.
Twisted-Pair

Coax

B-71 + M-71

A1
18
16
5
4
3
2
1
6
V
M
M
V

V1a-S7_8

Extra videofoon
Op een drukker kunnen maximaal twee videofoons
aangesloten worden. Je kan ze in serie aansluiten
(doorlussen). Er is geen extra nodig.
Videosignaal
Het videosignaal op klemmen V en M van de
buitenpost is een hoogfrequent signaal, let dus op:
Echt doorlussen
Je moet van toestel naar toestel doorlussen, waarbij
de videofoons en deurtelefoons dan echt in serie
moeten zitten. Zelfs een kleine aftakking kan de
kwaliteit van het beeld verminderen. Een T-splitsing
bijvoorbeeld om vanaf een stijger 50 cm naar een
M-71 af te takken, kan niet. Altijd doorlussen op de
klemmen van de bevestigingsplaat of een
videoverdeler gebruiken.
Eindweerstanden stijger
Laat de weerstanden zitten als je maar een
videofoon hebt.
Als er meerdere videofoons in serie zitten, laat dan
bij het laatste of hoogste toestel van iedere stijger
de eindweerstanden op de bevestigingsplaat zitten.
Knip bij de andere videofoons de weerstanden door.
Bij twijfel: volg het schema precies of bel Nelec.
Eindweerstanden algemeen
De signaaloverdracht is optimaal als er op het einde
van iedere lijn eindweerstanden worden
gemonteerd om de lijn ‘af te sluiten’. Een lijn begint
bij de camera en bij iedere uitgang van een
videoverdeler.
Video-aders
Gebruik bij voorkeur een twisted-pair om het signaal
te beschermen tegen storing. Als er geen twistedpair is, neem dan twee aders die in de kabel dicht
tegen elkaar aan liggen. Gebruik geen dubbele
aders, er loopt maar een klein stroompje. Gebruik
nooit aders van verschillende twisted-pairs paralel.
Testen:
Als het beeld niet goed is, zijn er eigenlijk maar een
paar mogelijkheden...
Check of er op iedere einde eindweerstanden zitten
en of ze niet zitten op plekken waar ze niet horen.
Als de video-aders omgedraaid zijn, geeft dat een
soort canal+ beeld.
Als het beeld slecht is, zit er misschien een
onderbreking in een van de twee video-aders. Test
dit door beurtelings een van de twee aders bij de
buitenpost los te halen. Als slechts een van de
aders aangesloten is, moet er ook beeld zijn, maar
van slechte kwaliteit.

= Weerstanden
doorknippen!

www.nelec.com
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Vier videofoons met hulpvoeding
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B-71 + M-71
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Deze E-40 voedt
ook de buitenpost
(zie volgende
pagina).

9 10 12 13 14 16

www.nelec.com

B-71 + M-71

A1
18
16
5
4
3
2
1
6
V
M
M
V
Copyright Nelec BV

Tweede videofoon op een adres

V1a-S7_10

Als er in een of meer appartementen twee videofoons worden gemonteerd,
is er eenmalig een extra voeding E-40 nodig. De twee toestellen gaan
tegelijk aan en trekken dubbel stroom. Sluit de extra voeding aan volgens
het schema hieronder.
Voor de dubbele stroom is dus ook dubbele aderdikte nodig voor aders 2
en 16.
Dit is dezelfde E-40
als de onderste
op de pagina hiervoor.

Jumpers instellen
op twisted pair.
Coax

Twisted-Pair
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Vier M-71 met verdeler DPT-4
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Twisted-Pair
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Gebruiksaanwijzing videofoon M-71

Aanbellen
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Als er bij het bellentableau wordt
aangebeld bij dit toestel, gaat het
signaal van de videofoon over en
verschijnt er beeld. 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
Druk op knop 2 (sleutelteken) om
de deur bij het bellentableau te
openen.

Geen toegang verlenen
Als er niet op knop 2 wordt gedrukt,
gaat de deur niet open en gaat het
beeld na +/- 40 sec vanzelf uit.

Eigen beeldoproep
Bediening Tegui monitor serie 7
1. Systeem bezet indicatie LED.
2. Bediening deuropener.
3. Drukker met vrije functie (NVT).
4. Drukker tbv conciergecentrale (NVT).
5. Beeldoproep (bewakingsfunctie).
6. Helderheid instelling.

Met knop 5 kan het beeld aangezet worden zonder dat er wordt
aangebeld (bewakingsfunctie). Er
kan gesproken worden met het
bellentableau en de deur kan
geopend worden. Let op: Als bij
indrukken van knop 5 de groene
LED brandt , is de buitenpost
bezet.

Helderheid
Afstellen met draaiknop 6

Contrast
Afstellen met draaiknop 7

7. Contrast instelling.

Bij doe-het-zelf demonteren van de
videofoon vervalt de garantie.

www.nelec.com
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V1a-S7_20
Buitenpost V1a

Aderdikte
Gebruik een kabel van de buitenpost naar de videofoon en een andere kabel van de buitenpost
naar de voeding. Als de afstand van de voeding naar de buitenpost minder dan 20 meter is,
volstaat een kabel met 4 x 0,5 mm2 (0,8 mm. diameter). Gebruik naar de videofoon GBM
systeemkabel, dit werkt prima tot 200 meter.
Of anders:
Tot 20 meter
8 x 0,5 mm2
Tot 50 meter
8 x 2 x 0,5 mm2 (twisted-pairs)
Tot 75 meter
10 x 2 x 0,5 mm2
Tot 100 meter
10 x 2 x 0,5 mm2
Of volg onderstaande fabriekstabel

Voeding E-40

Algemeen
Dit is een digitale deurvideo-set met een elektronisch oproep-signaal. Dit oproepsignaal is
drietonig. Tijdens het aanbellen klinkt het oproepsignaal ter bevestiging uit de buitenpost. De
bedrading tussen buitenpost en videofoon is met vijf gewone aders. Twee van deze aders zijn
voor het videosignaal, gebruik bij voorkeur een twisted-pair, dat zijn twee om elkaar gewikkelde
aders.
Het videosignaal kan ook met coax overgebracht worden, dit wordt ingesteld met jumpers in de
buitenpost en op de bevestigingsplaat van de videofoon. Standaard staan de jumpers op
twisted-pair.
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Belangrijk
Als de camera gericht staat op de zon of op een sterke lichtbron, ontstaat er een
tegenlichteffect en wordt het beeld slecht. De voeding en de videofoon moeten altijd op een
droge plaats gemonteerd worden en gevrijwaard zijn van weersinvloeden en warmtebronnen.

R11

Videofoon M-71

importeur Nelec BV
Gyroscoopweg 106
1042 AX Amsterdam
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