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Flexitalk
De Flexitalk maakt deurtelefonie voor iedereen toegankelijk. Met dit toestel is een telefooncentrale immers niet
langer vereist. Het is dus het ideale toestel voor particuliere eengezinswoningen. De Flexitalk gaat de concurrentie

Het toestel wordt rechtstreeks op de telefoonlijn geplaatst. Wanneer er wordt

oudere of gehandicapte mensen die zich moeilijker kunnen verplaatsen.

aangebeld gaan uw bestaande vaste en draadloze telefoons rinkelen op een ver-

Er is immers wel steeds een telefoon in de buurt! Wat een verschil in vergelijking

schillende toon dan u gewoon bent. U kan vervolgens vanuit uw luie zetel, bad of

met de klassieke systemen!

tuin uw bezoeker beantwoorden en indien gewenst twee contacten (bv poorten)

De Flexitalk kan in tegenstelling tot onze beide Wizard deurtelefoons bij

bedienen. Ideaal dus voor mensen die op zoek zijn naar modern comfort of voor

afwezigheid niet doorverbinden naar uw GSM.

Flexitalk

met de klassieke intercoms zowel qua mogelijkheden als prijs makkelijk aan.
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1. 3 afdekplaatjes met rubberen
dichtingen verzekeren een
waterbestendige behuizing.
2. Individueel bevestigde armaturen
beschermen de luidspreker tegen regen,
wind en stof.
3. De zwart/wit of kleurencamera wordt
onzichtbaar weggewerkt waardoor uw
bezoeker zich niet bespied voelt en
vandalisme niet wordt aangetrokken.
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Afmetingen
Totale afmeting opbouwmodel:
188x128x40 (HxBxD).
Totale afmeting inbouwmodel:
202x120 (HxB)
te vooziene uitsparing inbouwmodel:
184x95x41mm (HxBxD).
Opbouw of inbouwmodel?
De Flexitalk is beschikbaar in opbouw
of inbouwversie. Voor beide modellen is er
de grootste zorg besteed aan een perfecte
afwerking van de aluminium behuizing.

4. De drukknoppen zijn vervaardigd uit
aluminium en in het midden verlicht.
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5. beschermde en hooggevoelige microfoon.
6. De behuizing bestaat uit geborsteld
aluminium.
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Detailopname opbouwmodel
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Detailopname inbouwmodel

Technische gegevens
De installatie van de Flexitalk is

De ideale bekabeling voor de

echt kinderspel. Het toestel

Flexitalk is UTP.

Telefoonlijn
Deurslot

bestaat uit twee delen:
de buitenpost en een interface

De telefoonlijn wordt bv in de garage

die op de telefoonlijn wordt

onderbroken en daar wordt de

geplaatst.

interface geplaatst. Deze wordt met

Uitgang 1
Uitgang 2
Poortsturing
UTP 4p

4 draden verbonden met de buitenpost. Hiermee is het spraakgedeelte
reeds gerealiseerd!

centraal punt
met transfo(’s)

In de interface zitten 2 contacten

UTP 2p

ingebouwd waarvan het tweede
kan triggeren bij aanbellen.
UTP 1p

Het optionele videogedeelte vraagt
2 paren extra, namelijk voor een
voeding en het videosignaal.
TV distributiekabel

Dit laatste paar gaat dan recht-

Antenne of
scart TV

videomodules zoals daar zijn de
LCD-monitoren, beeld op TV en PC.

Flexitalk

streeks naar de verschillende
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Modellen
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Flexitalk
Opbouw model DB9610
1 knop

Flexitalk
Inbouw model DB9610F
1 knop

Flexitalk
DB9504N
Interface

Flexitalk opbouwmodel met 1 drukknop.
Alle telefoons kunnen gebruikt worden als
antwoordpost. Standaard zijn 2 contacten
voorzien.

Flexitalk inbouwmodel met 1 drukknop.
Alle telefoons kunnen gebruikt worden als
antwoordpost. Standaard zijn 2 contacten
voorzien.

De interface DIN-RAIL uitvoering
wordt op de telefoonlijn geplaatst.

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera
DB9610V of kleurencamera DB9610VC.

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera
DB9610VF of kleurencamera DB9610VCF.

Flexitalk
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> Voor een vergelijking tussen de verschillende deurtelefoons zie pagina 30 <

Opgelet: bij een order van eender welke
Flexitalk wordt deze Interface steeds per
definitie meegeleverd. Deze moet dus niet
afzonderlijk bijbesteld worden.

