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DEURSTATION PIXEL UP
Het Pixel Up deurstation wordt beschermd door een massief front van RVS 316. De superieure afwerking en het 5
mm dikke raam voor het beeldscherm geven een beschermingsgraad van IP54 en een slagvastheid van IK08. De
keypad met RVS drukkers, het 3,5 inch kleurenscherm, de HDR-kleurencamera en de kristalheldere luister/spreek
eenheid zijn strak uitgelijnd. Het deurstation wordt bevestigd met speciale anti-diefstal bouten en er is een RVS
opbouwbak leverbaar.

Groothoeklens
De CCD-kleurencamera heeft een groothoeklens, waarmee hij op 1 meter afstand
een gebied van 2,6 meter breed pakt.

3,5’’

High performance 3,5 inch scherm
Door de grote kijkhoek en de backlight verlichting is de informatie op het scherm zelfs
bij fel licht makkelijk te lezen.
Het scherm wordt beschermd door 5 mm
dik polycarbonaat.

Automatische afstelling verlichting
De camera stuurt de LED’s die voor de
verlichting zorgen zelf aan afhankelijk van
hoeveel licht er binnenkomt, zodat de
aanbeller en het gebied eromheen goed
zichtbaar zijn.
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High sensitivity HDR-camerasensor
Door de High Dynamic Range (HDR)
techniek zie je zelfs bij slecht licht wie er
aanbelt.

Optische feedback
Het deurstation geeft de aanbeller duidelijke
feedback via het scherm. Naast de camera
zitten icoontjes met LED’s, die oplichten bij
aanbellen, bij in gesprek, als er wordt opgenomen en als de deur wordt geopend
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Toegankelijkheid
Kleuren met hoog contrast en grote letters
zorgen ervoor dat de display goed leesbaar
is. De toetsen van de keypad hebben braille
voor mensen met een visuele beperking.

Lijst met tot 6.400 achternamen
Het deurstation kan tot 6.400 adressen opslaan. Je belt aan door het huisnummer in te
toetsen of door met het gebruiksvriendelijke
menu in de lijst naar de naam te zoeken.
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Backlit keypad
De RVS-bedieningstoetsen worden van achteren verlicht. Met de multitap-functie kan je
snel namen zoeken.
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Intercom made easy
De importeur maakt voor ieder gebouw een
schema op maat met alle aders. Hiermee
kan de installateur snel werken en heb je
voor het beheer altijd iets om op terug te
vallen.

Geïntegreerde TeleLoop
Door deze techniek krijgen dragers van
een gehoorapparaat met T-coil het gesprek
direct binnen op het gehoorapparaat.

Spraaksynthese
Het deurstation helpt de aanbeller met gesproken berichten.

AEC
Door Acoustic Echo cancellation (AEC) algoritmes kan je een gesprek voeren zonder
rondzingen (Larsen effect). Je hoeft tijdens
een gesprek de speaker niet zachter te
zetten.

AGC
Automatic Gain Control (AGC) optimaliseert continue de geluidsniveau’s, zelfs als
de spreker wat verder staat of zacht praat,
bij welk type Elvox videofoon er ook wordt
aangebeld en hoe groot of ingewikkeld de
installatie ook is. Je hoeft het geluidsniveau
dus ook niet in te stellen.

Ruisonderdrukking en VAD
Je hoort de stem aan de andere kan van de
lijn luid en duidelijk door de geavanceerde
ruisonderdrukking en de Voice Activity Detection (VAD).

IMPORTEUR NELEC
Vanaf het allereerste begin hebben we er bij Nelec altijd naar gestreefd om voor onze klanten net een stapje extra
te zetten. En dan gaat het niet alleen om de installateur, maar ook om de eindgebruiker met een videofoon aan
zijn muur. Ons doel is dat gastvrije gevoel, dat je ervaart als je in een een heel goed hotel zit of in een heel goed
restaurant eet. Wij willen die ervaring bewerkstelligen, maar dan zonder eten, slapen en chique gedoe.
Een ongekende klantenservice begint met een uitstekende dienstverlening, maar komt uiteindelijk neer op het
vermogen om te anticiperen op de wensen en behoeften van een ander, nog voor deze ontstaan. Zo maken we
bij Nelec voor ieder gebouw een aansluitschema op maat waarop alle aders staan. Als een monteur of een bewoner een vraag heeft over Elvox, zien we op ons schema meteen hoe de installatie in elkaar zit. Iedere videofoon
wordt voorgeprogrammeerd en op de doos komt een sticker met het huisnummer. Voor de bewoners drukken we
duidelijke, Nederlandstalige gebruiksaanwijzingen.

Breedte front: 145 mm
18 mm
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Made in Italy

18 mm
18 mm

Hoogte front:
405 mm
369 mm

Elvox is gevestigd in Noord-Italië, waar alle
producten gecreëerd, ontworpen en gefabriceerd worden. Made in Italy staat voor
een unieke en wereldberoemde combinatie
van esthetiek en techniek.

Wereldwijd
Elvox maakt deel uit van de Vimar groep,
die via dochterondernemingen en importeurs in meer dan 100 landen actief is.

Projecten in Nederland
De gebouwen op de foto’s in deze brochure
hebben een deurvideo installatie die door
Nelec is geleverd.
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Importeur Nederland:
www.nelec.com
Nelec BV
Gyroscoopweg 106
1042 AX Amsterdam
Postadres
Postbus 20674
1001 NR Amsterdam
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