
HANDLEIDING

2-DRAADS DEURINTERCOMSYSTEEM
MET INNOVATIEVE MOGELIJKHEDEN



EIGENSCHAPPEN 2VOICE 
Het 2Voice systeem heeft in het kort de volgende eigenschappen: 
  Een omkeerbaar aderpaar, plus en min mogen verwisselt worden.
  Monitoren en hoorntoestellen zijn binnen één installatie 
onbeperkt door elkaar te gebruiken.
  Meerdere soorten kabels mogelijk:

 -  speciaal voor deze serie ontwikkelde 
2Voice systeemkabel 1083/92 en 1083/94

-  bestaande deurintercom kabel, al dan niet getwist
  Eenvoudige installatie: slechts twee aders waardoor 
aansluitfouten worden beperkt.
  Betrouwbaar: met kortsluitbeveiliging op de signaalverdeler blijft 
een storing beperkt tot één woning/signaalverdeler. De rest van 
de installatie blijft gewoon functioneren.

DE BEKABELING
Het 2Voice systeem maakt gebruikt van niet gepolariseerde 
bekabeling van twee aders van minimaal 0,8 mm. Het systeem 
werkt volgens het bus principe. De aders mogen worden 
verwisseld maar niet worden kortgesloten. Om een optimaal 
contact tussen kabel en de componenten tot stand te brengen, 
dienen er bij gebruik van soepele kabel, adereindhulzen te 
worden toegepast.

I.v.m. de data overdracht is het niet toegestaan om meerdere 
aderparen samen te twisten om een dikkere ader te simuleren.

Kabels Per stijglijn Toestellen A B C D

2Voice-kabel 128 Kleur 200 200 200 – D MAX. 50

CAT5 UTP
(1 twisted pair)

64 Kleur 100 125 125 – D MAX. 50

Wandkabel 2x 0,5mm2

(Ø 0,8 mm) met verdelers
32 Kleur 100 200 200 – D MAX. 50

Wandkabel 2x 0,5mm2

(Ø 0,8 mm) doorlussen
32 Kleur 100 100 100 – D MAX. 50



BESTAANDE BEKABELING GEBRUIKEN
Mocht in geval van vervanging bovenstaande bekabeling reeds aanwezig zijn, is het mogelijk de bestaande bekabeling te 
gebruiken. Ga wel na of de bekabeling in het gehele traject nog bruikbaar is. Anders dient deze naderhand alsnog te worden 
vervangen. 
LET OP: Als er afgeschermde kabel aanwezig is gebruik deze afscherming dan niet. Sluit de afscherming dus nooit aan. 

VOORWAARDE KABELPLAN
Het kabelplan voor het 2Voice deurintercom systeem mag nooit in de buurt van 230 of 400 volt voedingskabels liggen. Sterke 
elektromagnetische velden die voor kunnen komen in deze kabels kunnen storing veroorzaken in de data van het 2Voice systeem. 
Bij foutief monteren van de kabels kunnen de volgende problemen optreden:

VOEDINGEN EN COMPONENTEN
Voedingen en componenten dienen op een juiste wijze te worden gemonteerd zodat voldoende luchtcirculatie aanwezig is voor de 
koeling van de voeding en componenten. 

BELDRUKKER BIJ DE VOORDEUR
Op de monitor of het hoorntoestel kan met twee draden een voordeurbel worden aangesloten. Bij vervanging van de monitor 
adviseren wij om tevens de deurbel te vervangen i.v.m. eventuele corrosie of inbranding van de contacten. Als de deurbel 
buitenshuis wordt gebruikt, dient een waterdicht exemplaar te worden gebruikt. Alleen beldrukkers zonder verlichting kunnen 
worden gebruikt. De lengte van de kabel tussen monitor of hoorntoestel en beldrukker mag niet groter zijn dan 10 meter.

BELDRUKKERS BIJ DE HOOFDINGANG 
OF POSTBUSSEN
De beldrukkers op het belpaneel dienen, bij voorkeur ook 
vervangen te worden door nieuwe exemplaren. De voorkeur 
gaat uit naar waterdichte vandaalbestendige drukknoppen. 
Ook is het mogelijk om voor een digitaal naamregister te kiezen 
waarvoor het belpaneel kan worden vervangen. 

HET INSTELLEN VAN DE BINNEN TOESTELLEN
De monitoren en hoorntoestellen zijn eenvoudig in te stellen 
d.m.v. dipswitches (micro schakelaars). Elk appartement krijgt 
een eigen ID welke is in te stellen via de dipswitches. De 
toestellen zijn dus eenvoudig door 1 persoon in te stellen. 
De wijze van het instellen is te vinden op het aansluitschema of 
in de 2Voice handleiding of via de app: “Urmet 2set”.

  Fouten in dataoverdracht
 Lage beeldkwaliteit
 Verlies van gegevens
  Ruis in het videobeeld of 
geen beeld of ruis op het 
audio signaal of geen 
audio signaal



HET PROGRAMMEREN VAN HET ALPHA ENTREEPANEEL
De Alpha buitenpost kan vrij worden samengesteld met een camera/audio unit of een audio unit. Daarnaast is er keuze uit een 
entreepaneel met beldrukkers of een digitale oproepmodule. Via Wifi Direct is het mogelijk om de Alpha via een laptop eenvoudig 
te programmeren. 

EENVOUDIGE MONTAGE, DIRECT GEBRUIKSKLAAR
Ingestelde monitoren worden op de montageplaat geklikt. Als de installatie onder spanning staat, kan vanaf een entreepaneel een 
oproep worden gesimuleerd door de zelfoproep-functie. Ook kan hier de helderheid en contrast van het binnentoestel worden ingesteld.

PLAATSING VAN HET TOESTEL IN DE WONING
De monitor of het hoorntoestel wordt gemonteerd op een goed toegankelijke plaats in de woning waar het oproepsignaal goed 
hoorbaar is. Als dit niet mogelijk is kan het systeem worden uitgebreid met meerdere monitoren of hoorntoestellen of met een 
draadloze gong. Bij elk toestel wordt een uitgebreide gebruiksaanwijzing in het Nederlands meegeleverd. Deze zijn ook 
beschikbaar op onze website. 

DE MONTAGE VAN DE BUITENPOST
Voor een optimaal zichtveld van de camera dient een hoogte van ±1,60 m worden aangehouden voor de montage van de camera 
van de buitenpost. Bij een te laag geplaatst entreepaneel kan het gebeuren dat het zonlicht recht in de camera schijnt. Hierdoor zal 
er bijna geen beeld zijn. Als het entreepaneel te laag hangt en er geen andere positie mogelijk is, kan een losse domecamera op 
beugel worden geplaatst om dit te verhelpen. De camera in het entreepaneel kan in dat geval worden vervangen voor een spreek- 
luistereenheid. 

ADVIES EN INFORMATIE OVER UW INSTALLATIE
Wij adviseren u vooraf over de juiste bekabeling en op verzoek tekenen wij blokschema’s van de installatie. Ook is het mogelijk een 
projectopname op locatie te verzorgen en een advies op maat te geven.

AANSLUITSCHEMA’S OP MAAT
Wanneer we van u de opdracht ontvangen, maken wij duidelijke aansluitschema’s. 
Deze worden in kleur en op maat getekend op basis van uw input. Wijkt de 
praktijksituatie toch af van de eerdere informatie, neem dan direct contact met ons op. 
Voor optimaal functioneren van de installatie is de juistheid van het aansluitschema 
essentieel. Groot voordeel: wanneer u gebruik maakt van het door ons aangeleverde 
aansluitschema, kan er een beroep worden gedaan op onze support afdeling voor het 
maken van een kosteloze opleverafspraak of support op locatie.



TRAINING EN ONDERSTEUNING VOOR INSTALLATEURS
Wanneer uw monteurs nog niet bekend zijn met het Urmet 2Voice-systeem, biedt Elbo een kosteloze training aan. Deze wordt 
gegeven in onze trainingsruimte. Voor meer informatie: 040-2679888.

Zijn uw monteurs al bekend met het 2Voice-systeem en zijn er tijdens de installatie onduidelijkheden, dan kunnen monteurs altijd 
contact opnemen met ons technische helpdesk. Neem bij twijfel contact op met ons servicecentrum en laat u bijstaan door één 
van onze technische specialisten. Samen komen we tot een oplossing!

Heeft u support nodig, neem dan contact op met onze support afdeling zodat zij vooraf kunnen bepalen hoeveel tijd en tegen welk 
tarief de ondersteuning op locatie gaat kosten.

ELBO TECHNOLOGY STAAT VOOR U KLAAR
Voor, tijdens en na de installatie; weet dat u altijd kunt terugvallen op één van onze technische specialisten!

Wij brengen gebouwen tot leven...
+31 (0)40 26 79 888  |  advies@elbotechnology.nl  |  www.elbotechnology.nl
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