
TELACCESS 1B

Kenmerken

• Voorzijde in aluminium van 4 mm dik
• Antivandalismeknoppen
• 1 tot 72 drukknoppen
• 2 onafhankelijke sloten
• Automatisch beheer van de 2 deuren van een inkomsas
• Luidspreker in Mylar
• Beschermrooster voor luidspreker in metaal
• Instelbaar, krachtig luidsprekervolume
• Beschermrooster voor micro in Teflon
• Neopreenafdichting geïntegreerd in de voorzijde
• Inbouwbak
• Beheer via DTMF op afstand
• Meer dan 60 verschillende programmaties
• Automatisch beheer van een camera, een IP videoserver

Voorstelling

Telaccess 1B is een antivandalisme-deuropener met 1 tot 72 
knoppen. Door de rechtstreekse verbinding met een telefoonlijn 
van het openbare netwerk of met een privécentrale, biedt 
Teleaccess 1B een waaier aan mogelijkheden en talloze 
functies. 

Bij een druk op de knop wordt automatisch een intern nummer, 
een groep, een extern nummer of een GSM opgebeld. 
En wanneer het eerstgevormde nummer niet antwoordt, wordt 
het tweede nummer in de geheugenlijst opgebeld. 
De eerste knop heeft vier nummers in het geheugen, de 
volgende knoppen hebben er elk twee.
  



TELACCESS 1B
Specifications

Embedded mounting
Front plate in aluminium 4mm
Indoor & outdoor installation
Security screws
PABX and public Telecom line connection 
Volume control – emission and reception
Very powerful emission level
Anti-vandal call buttons
Automatic call management (DSP)
Call monitoring – enabled / disabled
2 relays with programmable DTMF codes and duration
Latch mode possibility on relay 2 (video server or light control)
Building protection capabilities
Relay command with external contact (exit button)
Remote access and programmation with DTMF codes
Privacy listening
Day/night mode selection with different process
Hands-free mode
Push button(s) enabled/disabled
Programmable minimum press duration on button(s)
Wait for answer programmable per called number
End of communication after relay activity
End of communication on no activity delay
Communication limited / unlimited
Alarm detection + number to call in case of alarm
Voice detection sensitivity
4 called numbers on no reply or busy for first button
2 called numbers on no reply or busy for next button(s)
End of call enabled / disabled by second press on button
Telecom norms CTR 21
CE agreement
Relay timers from 1~300 seconds
Relays contact rating 2A / 12VDC
Relays contact NO and NC
Power supply 12 VDC 1000 mA 

Design and specifications are subject to change without notice

Options

Rain cover for wall mounting
1 to 72 push buttons 
Voice guidance 10 messages
Integrated badge reader (500 badges)
Integrated camera
LCD backlighted screen 2 lines 
Remote control with Windows interface
IP 65 rain protection
IP video server
Digital video recorder
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Dimensions

On the wall 
Rain cover : 284 x 124 x 92 / 65 mm

In the wall
Hole dimensions : 260 x 110 x 52 mm
Front plate dimensions : 280 x 120 x 4 mm 
 


