
Comfort 
& Veiligheid.

JFserie

Handenvrij Design kleurenvideofonie



Deze prachtige design-binnenpost is ultradun (slechts: 27mm) en laat zich op 
een onopvallende manier integreren in elk interieur. Het grote scherm geeft 
automatisch bij het aanbellen een haarscherp kleurenbeeld van uw bezoeker 
zodat identifi catie makkelijk en snel kan gebeuren, nog voor u de oproep heeft 
beantwoord.

De handenvrije binnenpost maakt een duidelijke en comfortabele communicatie 
met de bezoeker mogelijk.

Dit basisvideofoniesysteem biedt alle voordelen van handenvrije 
kleurenvideofonie tegen een zeer aantrekkelijke instapprijs.

Eigenschappen

• 1 deurpost en 1 of 2 binnenposten
 het ideale basissyteem voor eengezinswongingen, villa's en KMO's, uitbreidbaar 

met een 2de binnenpost, mèt of zonder beeldscherm

• binnenpost slechts 27mm dik

• groot 3,5" kleuren-LCD-scherm
 geeft een zeer herkenbaar kleurenbeeld in hoge resolutie

• "MONITOR"-functie
 men kan steeds vanaf de binnenpost het beeld opvragen van de camera voor 

bewaking van de toegangszone (zonder geluid naar buiten)

• 2-draadsbekabeling 
 tussen deurpost en hoofd-binnenpost.

• max. afstand tot 100m, 
 uitbreidbaar tot 300m mits versterker

• onklopbare prijs/kwaliteit

JF1MD
Standaardsysteem 
met 1 deurpost en 1 of 2 binnenposten

Verkrijgbare kits:

JFS-1AD/1A
handenvrije kleurenvideofoniekit incl. 
kunststof opbouw-deurpost, hoofd-
binnenpost met kleurenscherm en 
modulaire (DIN-rail voeding) 18V 
DC/1A

JFS-1ADV/1A
handenvrije kleurenvideofoniekit incl. 
metalen opbouw-deurpost, hoofd-
binnenpost met kleurenscherm en 
modulaire (DIN-rail voeding) 18V 
DC/1A

JFS-1ADF/1A
handenvrije kleurenvideofoniekit 
incl. inox inbouw-deurpost, hoofd-
binnenpost met kleurenscherm en 
modulaire (DIN-rail voeding) 18V 
DC/1A

Dankzij de ultradunne afmeting 
van deze binnenpost, slechts 27mm, 
kan het op een onopvallende manier 
geïntegreerd worden in elk interieur.
 Ware grootte:



Dit systeem biedt tal van extra mogelijkheden. Er kunnen 1 of 2 deurposten 
gecombineerd worden met 1 tot maximaal 3 binnenposten. Oproepen van 
beide deurposten worden op alle binnenposten aangekondigd met een duidelijk 
verschillende beltoon zodat men onmiddellijk weet waar de bezoeker zich 
bevindt. Het systeem is voorzien van een ingebouwd beeldgeheugen en maakt 
intercom tussen de binnenposten mogelijk.

JF2MED
Uitgebreid systeem 
uitbreidbaar tot 2 deurposten en 3 binnenposten

Verkrijgbare kits:

JFS-2AED/1A
handenvrije kleurenvideofoniekit incl. 
kunststof opbouwdeurpost, hoofd-
binnenpost met kleurenscherm & 
ingebouwd beeldgeheugen en een 
modulaire (DIN-rail voeding) 18V 
DC/1A

JFS-2AEDV/1A
handenvrije kleurenvideofoniekit incl. 
metalen opbouwdeurpost, hoofd-
binnenpost met kleurenscherm & 
ingebouwd beeldgeheugen en een 
modulaire (DIN-rail voeding) 18V 
DC/1A

JFS-2AEDF/1A
handenvrije kleurenvideofoniekit incl. 
inox inbouwdeurpost, hoofd-binnenpost 
met kleurenscherm en modulaire (DIN-
rail voeding) 18V DC/1A

Eigenschappen

• volledig uitbreidbaar
 combineer tot maximaal 2 deurposten & 3 binnenposten; bij uitstek geschikt 

voor grotere woningen, villa's en gebouwen met privé & praktijk gecombineerd
• ingebouwd geheugen
 dat bij elke oproep automatisch 8 

opeenvolgende foto's registreert 
met vermelding van tijd en datum; er kunnen tot 50 
oproepen worden bijgehouden en belangrijke beelden 
kunnen (tijdelijk) geblokkeerd worden zodat ze niet 
meer verloren kunnen gaan. Het geheugen kan zowel 
vanaf de hoofdpost als vanaf de bijposten bediend 
worden.

• multifunctionele 
bedieningstoetsen 

 Dankzij een grafi sch menu op het beeldscherm 
worden de verschillende functies van de 
bedieningstoetsen afhankelijk van de werkingsmodus 
op een duidelijke manier aangeduid.

• gesproken "MEMO" boodschappen voor 
medebewoners

 Met dit systeem kan men eveneens een gesproken boodschap registreren voor 
andere leden van het gezin of andere gebruikers. Een LED-indicatie geeft aan 
of er onbeluisterde berichten zijn en dankzij een kleurcode vindt elke gebruiker 
makkelijk de informatie terug die voor hem of haar bestemd is.

• bericht voor bezoekers
 Er kunnen ook 2 berichten voor bezoekers aan de deurpost vooraf worden 

ingesproken zodat bijvoorbeeld mensen met een spraakgebrek toch de 
bezoekers kunnen ontvangen met een standaardbericht.

• videosignaal-uitgang 
 Het beeld van de monitor (rechtstreeks van de deurpost of uit het geheugen) 

kan tevens naar buiten worden gebracht voor aansluiting op TV, PC, netwerk of 
kabeldistributie (vereist specifi eke interface, compatibel met NTSC-norm).

• ingang voor bediening van op afstand
 De binnenposten zijn voorzien van een aansluiting voor externe activering (bv. 

afstandsbediening) van de handenvrije communicatie. Zo kunnen bijvoorbeeld 
dokters die met een patiënt bezig zijn of mensen die zich om één of andere 
reden moeilijk kunnen verplaatsen, de communicatie van op 
afstand activeren om de bezoeker te woord te staan. Ook de 
deur of poort kan op die manier van op afstand geopend worden.

• JF-2SD: nieuw design handenvrije 
audio-bijpost

 ultra-compact: slechts 90(b)x160(h) x 25(d)mm, luxueuze inox-
afwerking

• Slechts 1 voeding vereist
 volledig systeem, inclusief 2 deurposten en 3 binnenposten met 

beeldscherm,  werkt op één voeding van 1 ampère



JF-DV
Deurpost met vaste breedhoek-
kleurencamera en ingebouwde 
verlichting, robuuste metalen 
opbouwbehuizing, afgewerkt in 
metaalgrijs antivandalisme en 
zeer compact (slechts 25mm 
opbouw) tevens compatibel 
met de MGF-30 montagehoek 
waarmee de deurpost 30° naar 
links of naar rechts kan worden 
gekanteld voor een optimaal 
gezichtsveld.

Afmetingen: 
98(b) x 173(h) x 25(d) mm

JF-DVF
Deurpost met vaste 
breedhoek-kleurencamera 
en ingebouwde verlichting, 
inox inbouwbehuizing, 
voorzien van antidiefstal- en 
antisabotagebeveiliging;
geleverd met inbouwdoos

Afmetingen:
- frontplaat 
 135(b) x 209(h) x 2(d) mm
- inbouwdoos 
 110(b) x 180(h) x 45(d) mm

JFDeurposten

JF-DA
Deurpost met verticaal 
richtbare breedhoek-
kleurencamera en ingebouwde 
verlichting, opbouwbehuizing 
uitgevoerd in slagvaste 
kunststof.

Afmetingen: 
99(b) x 131(h) x 40(d) mm

Bekabeling

JF-2MED 
uitgebreid systeem

JF-1MD 
standaardsysteem

C.C.I.nv 
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