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Hoe werkt het?

Ik word gebeld.

* Mobiele telefoons die compatibel zijn met Visio 3G

Ik open de deur.
Ik kijk* wie er is
en antwoord.

Met Intratone kunnen de tertiaire 
sector, kleine wooncollectieven en huizen 
beschikken over intercoms en draadloze 
oplossingen voor toegangscontrole.
Kabels en hoorns in  
de woning zijn niet meer nodig!

overzicht

De juiste keuze!

een speciale beheerwebsite: 
www.myintratone.com

Geen abonnement – Geen verplichtingen

VISIO ANTI-VANDALISMEVISIO VISIO

Een compleet assortiment  

met 1 tot 4 knoppen, met of zonder 

gecodeerd klavier/badgelezer.

Opbouwmontage 4-5

Inbouwmontage 6-7

 Verkrijgbaar in 2 breedtes.

Video-oproepen, beeld 
op mobiele telefoons 

met beeldfunctie  
(behalve iPhone/Blackberry)

Materiaal  
kan worden 

aangesloten op 
netwerken voor 

mobiele  
telefonie

Materiaal 
ontworpen 
om bestand 
te zijn tegen 

VandalisMe

1.Producten die u overal kunt gebruiken, zonder kabels.
2. Geen werkzaamheden nodig – Geen schade aan de tuin of de muren.
3.  Realtimebeheer op afstand via www.myintratone.com  

of www.intratone.com
4. Geen abonnement - Geen verplichtingen.
5. een uitstekende geluidskwaliteit, ongeacht de afstand.
6.Het materiaal kan direct in bedrijf worden gesteld.

De VILLA-intercom is een COMPLEET product dat direct  
kan worden gebruikt.
Alles is geïntegreerd in het paneel: 3G-module en HF-ontvanger
2 4-kanaalsafstandsbedieningen zijn meegeleverd

Gesprekken en updates van de intercom bij de prijs inbegrepen. 
Deze zijn ONBEPERKT en gegarandeerd voor een periode van minimaal 15 jaar.

EEn bEzoEkEr 
nEEmt contact 
mEt mE op via 
dE intErcom. 
mijn vastE 
of mobiElE 
tElEfoon gaat.

ik nEEm  
mijn mobiElE  
of vastE tElEfoon 
op, of ik nu thuis 
bEn of buitEn.

ik opEn hEt 
portaal mEt EEn 
toEts op mijn 
mobiElE of vastE 
tElEfoon*
(bijvoorbEEld  
dE *-toEts)

5 minuten zijn genoeg om…
tot 

10 OPROEPNummERs,  
50 afsTaNDsBEDiENiNGEN/CLEmOBiLs* 

aaN TE maKEN

uw Villa-intercom  
OP afsTaND EN iN REaLTimE  

te beheren. 

* CLEMOBIL: een unieke service om uw mobiele telefoon  
te gebruiken als een afstandsbediening!

GOED OM TE WETEN
U kunt tot 4 toegangen besturen  

als u de Intrabox Data Eco HF toevoegt 
(ref. 06-0101-NL of ENL-BOXECO-HF)

scan de QR-code
of Ga naaR

www.intratone.fr/fr/telechargement
voor meer informatie over uw product



Melding
(verzending van een e-mail)

Voeding Relais 1

Relais 2

Bediening
van het relais via een DK

2

2

2 2

2

2

Villa- 
intercoms  

opbouwmontage

VisiO 3G-intercoms met 1 tot 4 knoppen/Villa-intercoms
opbouwmontage

Stel al uw vragen via +33 (0)2 51 65 55 29 of export@intratone.com

Inclusief onbeperkte gesprekken en updates (15 jaar gegarandeerd) - materiaalgarantie: 3 jaar

maX. aaNTaL BEHEERDE WONiNGEN 4
sYsTEEm

Visio (1)	 •
Groothoekcamera	 •
aaNsLuiTiNG

3G	Intratone-blok	(mobiele	netwerken)	 •
Kabelnetwerken (Pstn) nee
KENmERKEN 3G-BLOK

Geïntegreerd	3G-blok		 •
iNCLusiEf GEsPREKKEN / uPDaTEs •

aPPaRaTuuR VOOR TOEGaNGsCONTROLE

Geïntegreerde	HF-ontvanger	 •
externe Hf-ontvanger  optioneel 
Gecodeerd klavier  optioneel
Proximity-lezer  nee
montaGe

Opbouwmontage		 •
afWERKiNG

Afwerking	van	platinum	(champagne)		 •

Duur van het gesprek  40 sec.
Aantal oproepnummers (doorsturen na 4 x bellen) 10 per knop
Technisch alarm  1
Aantal klaviercodes (optioneel klavier)  50
Max. aantal badges/afstandsbedieningen/Clémobils 50
Tijdblokken op oproepknoppen, afstandsbedieningen en Clémobils  Ja
Gebeurtenissen voorzien van datum en tijd  Ja
Niet storen/’Rust’-functie  Ja
Aantal relais  2
Stel het geluidsniveau zonder demontage in  op www.myintratone.com
Beeldgeheugen  10 per belknop
Inschakelen van de camera op afstand  via de telefoon van de bewoner
(1) Visio-oproepen alleen met compatibele Android-telefoons (met iPhone alleen audio)

4 5

TECHNisCHE KENmERKEN

VisiO 3G-iNTERCOmREEKs1 tot 4 KnoPPen/Villa

VEREENVOuDiGD sCHEma

BENODiGDE RuimTE - afmETiNGEN (voor alle opbouwpanelen hetzelfde)

VoedinG
Relaisbehuizing
12/24 v ac/dc
1 a

BeKaBelinG
Intercom – Relaisbehuizing
2 getwiste draden
Ø 0,5 mm2
max. afstand 100 m

afMetinGen (l X B X H)
Opbouwmodel
88 x 206 x 35 mm

oMGeVinG
Bedrijfstemperatuur Paneel
-20° c + 70° c
Opslagtemperatuur Paneel
-20° c + 70° c
Beschermingsklasse paneel ip55

niEuwE 
rEfErEntiEs intErcom –opbouwmontagE – afwErking van platinum

onzE 

tariEvEn

05-0101-nl ENL-HV1-s-4 1 oproepknop  

05-0102-nl ENL-HV1C-s-4 1 oproepknop met gecodeerd 12-toetsenklavier  

05-0103-nl ENL-HV2-s-4 2 oproepknoppen  

05-0104-nl ENL-HV3-s-4 3 oproepknoppen  

05-0105-nl ENL-HV4-s-4 4 oproepknoppen  
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 Notice d’installation et de montage de l’interphone Villa avec une pose en saillie 

Encombrement - Dimension 
Encombrement identique pour chaque interphone 

Boiter Alimentation Antenne déportée 
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Encombrement - Dimension 
Encombrement identique pour chaque interphone 

Boiter Alimentation Antenne déportée 
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Encombrement - Dimension 
Encombrement identique pour chaque interphone 

Boiter Alimentation Antenne déportée 

VOEDINGSBEHUIZING

PRIJS
e

scan de QR-code
of Ga naaR

www.intratone.fr/fr/telechargement
voor meer informatie over uw product

HF 868 Mhz

GOED OM TE WETEN
U kunt tot 4 toegangen besturen  

als u de Intrabox Data Eco HF toevoegt 
(ref. 06-0101-NL of ENL-BOXECO-HF)

•

SnELLE MOnTAGE, zOnDEr 
wErkzAAMHEDEn OF SCHADE
•

GEEn bEPErkInG VAn HET 
bErEIk
•

bEELDGEHEuGEn
•

GEïnTEGrEErDE HF-OnTVAnGEr
•

BEHEER
OP AFSTAND
VIA HET INTERNET
www.myintratone.com
www.intratone.com

SERVICE DIENSTVERLENERS

VISIO

ANTI-VANDALISME



Melding
(verzending van een e-mail)

Voeding Relais 1

Relais 2

Bediening
van het relais via een DK

2

2

2 2

2

2

Villa- 
intercoms

inbouw montage

VisiO 3G-intercoms met 1 tot 4 knoppen/Villa-intercoms 
met of zonder ViGiK-lezer en gecodeerd 12-toetsenklavier 
inbouwmontage

Stel al uw vragen  
via +33 (0)2 51 65 55 29  

of export@intratone.com

maX. aaNTaL BEHEERDE WONiNGEN 4
sYsTEEm

Visio (1)	 •
Groothoekcamera	 •
aaNsLuiTiNG

3G	Intratone-blok	(mobiele	netwerken)	 •
Kabelnetwerken (Pstn) nee
KENmERKEN 3G-BLOK

Geïntegreerd	3G-blok		 •
iNCLusiEf GEsPREKKEN / uPDaTEs •

aPPaRaTuuR VOOR TOEGaNGsCONTROLE

Geïntegreerde	HF-ontvanger	 •
externe Hf-ontvanger  optioneel
Gecodeerd klavier  optioneel
Proximity-lezer optioneel
montaGe

Inbouwmontage		 •
afWERKiNG

RVS-afwerking		 •
Afwerking	van	messing		 •

Duur van het gesprek  40 sec.
Aantal oproepnummers (doorsturen na 4 x bellen) 10 per knop
Technisch alarm  1
Aantal klaviercodes (optioneel klavier)  50
Max. aantal badges/afstandsbedieningen/Clémobils 50
Tijdblokken op oproepknoppen, codes, afstandsbedieningen en Clémobils  Ja
Gebeurtenissen voorzien van datum en tijd  Ja
Comfort storing / "sereniteit"-functie  Ja
Aantal relais  2
Stel het geluidsniveau zonder demontage in  op www.myintratone.com
Beeldgeheugen  10 per belknop
Inschakelen van de camera op afstand  via de telefoon van de bewoner
(1) Visio-oproepen alleen met compatibele Android-telefoons (met iPhone alleen audio)
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BEHEER
OP AFSTAND
VIA HET INTERNET
www.myintratone.com
www.intratone.com

SERVICE DIENSTVERLENERS

VISIO

ANTI-VANDALISME

7

TECHNisCHE KENmERKEN

VisiO 3G-iNTERCOmREEKs1 tot 4 KnoPPen/Villa

VEREENVOuDiGD sCHEma

VoedinG
Relaisbehuizing
12/24 v ac/dc
1 a

BeKaBelinG
Intercom – Relaisbehuizing
2 getwiste draden
Ø 0,5 mm2
max. afstand 100 m

afMetinGen (l X B X H)
Inbouwmodel
130 x 270 x 35 mm
Inbouwmodel met staander
98 x 270 x 34 mm

oMGeVinG
Bedrijfstemperatuur Paneel
-20° c + 70° c
Opslagtemperatuur Paneel
-20° c + 70° c
Beschermingsklasse paneel ip55

niEuwE 
rEfErEntiEs intErcom – inbouwmontagE/muur

onzE 

tariEvEn

05-0106-nl enl-HV1-e-0 1 oproepknop, RVS-afwerking  

05-0107-nl enl-HV1-e-1 1 oproepknop, afwerking van messing  

05-0108-nl enl-HV1c-e-0 1 oproepknop met gecodeerd 12-toetsenklavier, RVS-afwerking  

05-0109-nl enl-HV1c-e-1 1 oproepknop met gecodeerd 12-toetsenklavier, afwerking van messing  

05-0110-nl enl-HV2-e-0 2 oproepknoppen, RVS-afwerking  

05-0111-nl enl-HV2-e-1 2 oproepknoppen, afwerking van messing  

05-0112-nl enl-HV2V-e-0 2 oproepknoppen met proximity-lezer, RVS-afwerking  

05-0113-nl enl-HV2V-e-1 2 oproepknoppen met proximity-lezer, afwerking van messing  

05-0114-nl enl-HV3-e-0 3 oproepknoppen, RVS-afwerking  

05-0115-nl enl-HV3-e-1 3 oproepknoppen, afwerking van messing  

05-0116-nl enl-HV3V-e-0 3 oproepknoppen met proximity-lezer, RVS-afwerking  

05-0117-nl enl-HV3V-e-1 3 oproepknoppen met proximity-lezer, afwerking van messing  

05-0118-nl enl-HV4-e-0 4 oproepknoppen, RVS-afwerking  

05-0119-nl enl-HV4-e-1 4 oproepknoppen, afwerking van messing  

05-0120-nl enl-HV4V-e-0 4 oproepknoppen met proximity-lezer, RVS-afwerking  

05-0121-nl enl-HV4V-e-1 4 oproepknoppen met proximity-lezer, afwerking van messing  

intErcom – inbouwmontagE/staandEr

05-0122-nl ENL-HV1-P-0 1 oproepknop, RVS-afwerking  

05-0123-nl ENL-HV1-P-1 1 oproepknop, afwerking van messing  

05-0124-nl ENL-HV1C-P-0 1 oproepknop met gecodeerd 12-toetsenklavier, RVS-afwerking  

05-0125-nl ENL-HV1C-P-1 1 oproepknop met gecodeerd 12-toetsenklavier, afwerking van messing  

05-0126-nl ENL-HV2-P-0 2 oproepknoppen, RVS-afwerking  

05-0127-nl ENL-HV2-P-1 2 oproepknoppen, afwerking van messing  

05-0128-nl ENL-HV2V-P-0 2 oproepknoppen met proximity-lezer, RVS-afwerking  

05-0129-nl ENL-HV2V-P-1 2 oproepknoppen met proximity-lezer, afwerking van messing  

05-0130-nl ENL-HV3-P-0 3 oproepknoppen, RVS-afwerking  

05-0131-nl ENL-HV3-P-1 3 oproepknoppen, afwerking van messing  

05-0132-nl ENL-HV3V-P-0 3 oproepknoppen met proximity-lezer, RVS-afwerking  

05-0133-nl ENL-HV3V-P-1 3 oproepknoppen met proximity-lezer, afwerking van messing  

05-0134-nl ENL-HV4-P-0 4 oproepknoppen, RVS-afwerking  

05-0135-nl ENL-HV4-P-1 4 oproepknoppen, afwerking van messing  

05-0136-nl ENL-HV4V-P-0 4 oproepknoppen met proximity-lezer, RVS-afwerking  

05-0137-nl ENL-HV4V-P-1 4 oproepknoppen met proximity-lezer, afwerking van messing  

2 breedtes:
130 mm of 98 mm

PRODUCTVOORDEEL

BENODiGDE RuimTE - afmETiNGEN 

Standaardbreedte

  CA-2900-132V   4 / 4 egaP
 Notice d’installation et de montage de l’interphone Villa avec une pose encastrée avec lecteur 

Encombrement - Dimension 
Encombrement identique pour chaque interphone de pose encastrée 

Inklemmingsbak

Boiter Alimentation Antenne déportée 

Page 4 / 4   V231-0094-AC 
 Notice d’installation et de montage de l’interphone Villa avec une pose Poteau avec lecteur 

Encombrement - Dimension 
Encombrement identique pour chaque interphone avec pose Poteau 

Boiter Alimentation Antenne déportée 

Beperkte breedte

scan de QR-code
of Ga naaR

www.intratone.fr/fr/telechargement
voor meer informatie over uw product

HF 868 Mhz

GOED OM TE WETEN
U kunt tot 4 toegangen besturen  

als u de Intrabox Data Eco HF toevoegt 
(ref. 06-0101-NLX of ENL-BOXECO-HF)

•

SnELLE MOnTAGE, zOnDEr 
wErkzAAMHEDEn OF SCHADE
•

GEEn bEPErkInG VAn HET bErEIk
•

bEELDGEHEuGEn
•

GEïnTEGrEErDE HF-OnTVAnGEr
•

Inclusief onbeperkte gesprekken en updates (garantie 15 jaar) - materiaalgarantie: 3 jaar



www.intratone.com

1 RUE DE L’INDUSTRIE, 85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE - FRANKRIJK
Tel. +33 (0)2 51 65 55 29 >>> Fax +33 (0)2 51 61 45 83
export@intratone.com

Supereenvoudig


