
Handenvrije kleurenvideo-
intercom JF-serie

Betrouwbare veiligheid

Eenvoudige functionaliteit

Geavanceerd ontwerp

JF-serieJF-serie
JF-1MD / JF-2MEDJF-1MD / JF-2MED
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Alle rechten voorbehouden. Alle informatie in deze brochure was geldig bij het ter perse gaan. 
Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd met het oog op verbetering.
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CAMERAPOSITIE & GEZICHTSVELD

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding
Oproep
Communicatie

Beeldscherm
Aantal lijnen
Minimale verlichting
Nachtbeeld

Contact deurslotsturing
Uitgang contact optionele
bedieningsknop
Bedrading

Afstand

: 18V DC – gebruik PS-1820S, PS-1820DIN, PS-1810DIN
: Beltoon, beeld en geluid, ong. 45 sec.
: Ong. 1 min.
 AUTOMATISCH (handenvrij) - om te activeren, druk kortstondig op de SPREEK-knop
 HANDMATIG (drukken om te spreken/loslaten om te luisteren) - 
 om te activeren, druk gedurende 1 sec. of langer op de SPREEK-knop
: 3,5-inch TFT kleuren-LCD
: 525 lijnen
: 5 lux op een afstand van 30 cm
: Ingebouwde witte LED-verlichting met een bereik van 30 cm, 
 achtergrond verder dan 30 cm niet zichtbaar
: 24V AC/DC, 500mA (normaal open potentiaalvrij contact)
: 24V AC/DC, 1,6A (potentiaalvrij contact)

: Deur naar hoofdpost: 2 geleiders, gemiddelde capaciteit, massief, niet afgeschermd
 Hoofdpost naar bijpost: 6 geleiders, gemiddelde capaciteit, massief, niet afgeschermd
: Hoofdpost/bijpost naar deur: =50m (Ø0,65mm) 100m (Ø1,0mm)
 Hoofdpost naar IER-2: 75m (Ø0,65mm) 150m (Ø1,0mm)

Voeding
Oproep
Communicatie

Beeldscherm
Aantal lijnen
Minimale verlichting
Nachtbeeld

Contact deurslotsturing
Uitgang contact optionele
bedieningsknop
Ingang externe detector
Bedrading

Afstand

: 18V DC – gebruik PS-1820S, PS-1820DIN, PS-1810DIN
: Beltoon, beeld en geluid, ong. 45 sec.
: Ong. 1 min.
 AUTOMATISCH (handenvrij) - om te activeren, druk kortstondig op de SPREEK-knop
 HANDMATIG (drukken om te spreken/loslaten om te luisteren) - om te activeren, 
 druk gedurende 1 sec. of langer op de SPREEK-knop
: 3,5-inch TFT kleuren-LCD
: 525 lijnen
: 5 lux op een afstand van 30 cm
:  Ingebouwde witte LED-verlichting met een bereik van 30 cm, achtergrond verder 
 dan 30 cm niet zichtbaar
: 24V AC/DC, 500mA (normaal open potentiaalvrij contact)
: 24V AC/DC, 1,6A (potentiaalvrij contact)

: Normaal open, potentiaalvrij contact
: Deur naar hoofdpost: 2 geleiders, gemiddelde capaciteit, massief, niet afgeschermd
 Hoofdpost naar bijpost: 4 geleiders, gemiddelde capaciteit, massief, niet afgeschermd
: Hoofdpost naar deur: 50m (Ø0,65mm) 100m (Ø1,0mm)
 Hoofdpost naar verste bijpost: 50m (Ø0,65mm) 100m (Ø1,0mm)
 Hoofdpost naar IER-2: 75m (Ø0,65mm) 150m (Ø1,0mm)

BEDRADING & KABEL
Bedrading van monitor naar deur met twee geleiders 
JF-1MD: bedrading van hoofdpost naar bijpost met zes geleiders 
JF-2MED: bedrading van monitor naar monitor met vier geleiders 
Aanbevolen: parallelle kabel of kabel met 2 geleiders en buitenmantel met gemiddelde capaciteit en niet afgeschermd. PVC-buitenmantel en PE (polyethyleen) geïsoleerde massieve geleiders. 
Gebruik nooit losse geleiders, kabels met gevlochten paren of coaxkabels.

Het beeld op de monitor is gesimuleerd.

De handenvrije communicatie wordt ingeschakeld door automatische spraakschakeling, waarbij de verbinding tijdelijk onderbroken kan worden als gevolg van de omgevingsgeluiden bij de binnenposten.
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De camerahoek 
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Beginpositie

6° naar beneden
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16° naar boven
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Leven met

Thuis leeft u en voelt u zich op 

uw gemak.

Kiezen voor Aiphone betekent meer 

veiligheid voor u en uw gezin.

Comfort

EENGEZINSWONING

KANTOOR

JF-1MD JF-2MED

JF-DV JF-DA

Beeldgeheugen

Spraakmemo
Bericht voor deurpost

De JF-serie van Aiphone biedt u het gemak van handenvrije communicatie, de 

geavanceerde kenmerken van een compact, gestroomlijnd design en extra 

gemoedsrust in de vorm van een scherm met hoge resolutie, waarop u bezoekers 

duidelijk kunt identificeren.

U kunt kiezen tussen 2 systemen: het standaardsysteem (JF-1MD) of het 

uitgebreide systeem (JF-2MED) met extra functies als beeldgeheugen, 

spraakmemo en bericht voor deurpost.

JF-DVF
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Gemeenschappelijke kenmerken van de JF-serie Standaardsysteem van JF-serie: JF-1MD3 4

Het standaardsysteem biedt een eenvoudige 

beveiligingsoplossing. Het ondersteunt 1 

deurpost en 1 of 2 binnenposten (1 hoofdpost 

+ 1 bijpost). De kleurenvideobinnenpost is 

slechts 27 mm dik!

Slechts 27 mm
Kits
• JFS-1AD: 
 JF-1MD, JF-DA & voeding
• JFS-1ADV:
 JF-1MD, JF-DV & voeding
• JFS-1ADF:
 JF-1MD, JF-DVF & voeding

1 1+1
DEUR BINNEN

C: Voeding PS-1820S, PS-1820DIN, PS-1810DIN         H: AC-transformator
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Extern apparaat 
voor optieknop

Extern apparaat 
voor optieknop

M
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KLEURENVIDEO

JF-DV

KLEURENVIDEO

JF-DVF
KLEURENVIDEO

JF-DA

AUDIO

BIJPOST
JF-1SDKLEURENVIDEO

HOOFDPOST
JF-1MD

EXTRA BEL

IER-2

JBW-BA Langeafstandsadapter

KLEURENVIDEO

BIJPOST
JF-1FD

Interne communicatie is niet mogelijk.

Geavanceerde monitor verhoogt 
de veiligheid.

Biedt een eenvoudige beveiligingsoplossing.

JF-1MD

Gemeenschappelijke kenmerken van standaardsysteem (JF-1MD) & uitgebreid systeem (JF-2MED)

JF-DV

• 3 soorten videodeurposten

C

C

• LED-lampje geeft aan wie er spreekt

• Communiceren kan handenvrij of via drukken-om-te-spreken.

Wanneer u spreekt Wanneer bezoeker spreekt

De JF-serie is een hoogwaardige handenvrije video-intercom met een monitor van hoge kwaliteit 
en een verbazingwekkend compact ontwerp. De bediening is eenvoudig en de installatie vergt 
weinig tijd. De JF-serie biedt een eenvoudige en doeltreffende beveiligingsoplossing.

JF-DVF

JF-DA

• Ingangsbewaking

• Duidelijke visuele identificatie overdag en 's nachts
De videodeurpost schakelt automatisch de ingebouwde witte 
LED-verlichting in bij weinig licht 
en stuurt een duidelijk 
kleurenbeeld naar het 3,5 inch 
TFT kleuren-LCD. 
Identificatie in kleur is altijd 
mogelijk, ook ’s nachts!

De LED licht op terwijl u spreekt en 
gaat uit als u naar de bezoeker 
luistert.

Tegen vandalisme beveiligde videodeurposten zijn 

verkrijgbaar met JF-DV of JF-DVF.

*Videodeurposten van de JF-serie zijn compatibel met hoofdposten van de JB-serie.

Hiermee kunt u de omgeving van de deurpost bewaken zonder 
dat geluid van binnen wordt doorgegeven, waardoor uw 
privacy is gewaarborgd.

• Optieknop
Bedient een extern apparaat, bijvoorbeeld buitenverlichting, 
bij gebruik van een optionele connector.
Niet verkrijgbaar voor JF-1SD & JF-2SD.

Wanneer een oproep wordt ontvangen, 
drukt u op de SPREEK-knop om een 
handenvrij gesprek te beginnen. In een 
lawaaierige omgeving kunt u duidelijk 
communiceren via drukken-om-te-spreken.

DEURPOST BINNENPOST

Tegen vandalisme beveiligd, 
opbouw, gegoten zink, 
weerbestendig

Tegen vandalisme beveiligd, 
inbouw, roestvrij staal, 
weerbestendig

Opbouw, kunststof, 
weerbestendig

Standaardsysteem

Ondersteunt 1 deurpost en 1 of 2 binnenposten

H

• Verlengt bedradingsafstand tot videomonitors van 100 m tot 300 m.
Tot 250 m (Ø1,2 mm) Tot 50 m (Ø1,2 mm)

• Ø1,0 mm tot Ø1,2 mm 
• Isolatie: PE (polyethyleen) (nooit PVC)

Gebruik de voorgeschreven kabel voor JBW-BA.
2 2

2
JF-DV

JBW-BA JF-1MD

Bijpost

of



Gemeenschappelijke kenmerken van de JF-serie Standaardsysteem van JF-serie: JF-1MD3 4
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C

C

• LED-lampje geeft aan wie er spreekt

• Communiceren kan handenvrij of via drukken-om-te-spreken.

Wanneer u spreekt Wanneer bezoeker spreekt

De JF-serie is een hoogwaardige handenvrije video-intercom met een monitor van hoge kwaliteit 
en een verbazingwekkend compact ontwerp. De bediening is eenvoudig en de installatie vergt 
weinig tijd. De JF-serie biedt een eenvoudige en doeltreffende beveiligingsoplossing.
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• Ingangsbewaking

• Duidelijke visuele identificatie overdag en 's nachts
De videodeurpost schakelt automatisch de ingebouwde witte 
LED-verlichting in bij weinig licht 
en stuurt een duidelijk 
kleurenbeeld naar het 3,5 inch 
TFT kleuren-LCD. 
Identificatie in kleur is altijd 
mogelijk, ook ’s nachts!

De LED licht op terwijl u spreekt en 
gaat uit als u naar de bezoeker 
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verkrijgbaar met JF-DV of JF-DVF.

*Videodeurposten van de JF-serie zijn compatibel met hoofdposten van de JB-serie.

Hiermee kunt u de omgeving van de deurpost bewaken zonder 
dat geluid van binnen wordt doorgegeven, waardoor uw 
privacy is gewaarborgd.

• Optieknop
Bedient een extern apparaat, bijvoorbeeld buitenverlichting, 
bij gebruik van een optionele connector.
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5 6Uitgebreid systeem van JF-serie: JF-2MED Uitgebreid systeem van JF-serie: JF-2MED

BINNENPOST

EXTRA BEL

IER-2
JBW-BA
Langeafstands-
adapter voor JF
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DEURPOST
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KLEURENVIDEO

DEURPOST
JF-DV

KLEURENVIDEO

DEURPOST
JF-DVF

KLEURENVIDEO

DEURPOST
JF-DA

AUDIO

DEURPOST
JF-D

AUDIO

SECUNDAIRE HOOFDPOST
JF-2SD

2

AUDIO

SECUNDAIRE HOOFDPOST
JF-2SD

KLEURENVIDEO

HOOFDPOST
JF-2MED

KLEURENVIDEO

SECUNDAIRE HOOFDPOST
JF-2HD

KLEURENVIDEO

SECUNDAIRE HOOFDPOST
JF-2HD

DEURPOST 1

DEURPOST 2

Overige kenmerken
• Keuze uit vijf verschillende weergavetalen
   U kunt kiezen tussen Engels, Frans, Duits, Spaans en Nederlands.

• Aansluiting van externe spreekschakelaar (voetschakelaar)
   Als u het moeilijk vindt om de SPREEK-knop inate drukken, kunt 
   u de SPREEK-knop bedienen met de optionele voetschakelaar.• Interne gesprekken

• Uitgang videosignaal (NTSC) mogelijk vanaf de hoofdpost • Optionele audiodeurpost bij tweede ingang

• Ingang externe detector beschikbaar
   Wanneer een externe detector wordt geactiveerd,
    geeft de binnenpost een waarschuwingssymbool 
    en een geluidssignaal weer. U kunt eveneens het 
    afgaan van een geluidssignaal instellen op deurpost 1.

Biedt extra functies voor meer veiligheid en een betere communicatie.

JF-2MED
Uitgebreid systeem

Ondersteunt tot 2 deurposten en 3 binnenposten

Het beeldgeheugen kan zowel manueel 
als automatisch worden gebruikt.

Blijf steeds in contact met uw gezinsleden dankzij de nieuwe spraakmemofunctie.

Uitgaande berichten kunnen worden opgenomen en verzonden vanaf de deurpost.

Slechts 32 mm

C: Voeding PS-1820S, PS-1820DIN, PS-1810DIN                H: AC-transformator

Als een oproep wordt ontvangen van de videodeurpost, 
begint het toestel automatisch op te nemen. U kunt de 
opname ook manueel starten met de REC-knop.

Met de spraakmemofunctie kunt u eenvoudig 
een kort bericht voor iemand anders of een 
memo voor uzelf opnemen en afspelen.

Als u niet zelf kunt of wilt spreken met een bezoeker of wilt antwoorden met een vooraf opgenomen bericht, kunt u deze Bericht voor 
deurpost-functie gebruiken.
Hiermee kunt u 2 uitgaande berichten vooraf opnemen. 
Na het identificeren van een bezoeker kunt u zelf 
spreken met de bezoeker of antwoorden met het vooraf 
opgenomen bericht.
Deze functie is nuttig voor personen met 
spraakmoeilijkheden, anderstalige bewoners of 
personen die zich liever niet identificeren.

Tot 50 beelden kunnen worden opgenomen.
De maximale opnameduur is ong. 
8 seconden (8 opnamen), met 1 beeld 
en 1 opname per seconde.
Tot 10 beelden kunnen worden beschermd 
tegen automatisch overschrijven.

8 opnamen/beeld

Opnemen

Afspelen

2 3
DEUR BINNEN

C

H
RY-3DL

Het uitgebreide systeem ondersteunt tot 2 deurposten en 3 binnenposten en biedt de volgende extra 

functies: Beeldgeheugen om beelden van bezoekers op te nemen, Spraakmemo om berichten achter te 

laten op de binnenmonitorpost en Bericht voor deurpost om een bericht voor bezoekers op te nemen 

wanneer u hen niet zelf kunt of wilt spreken. Al deze functies in een monitor van nauwelijks 32 mm dik!

• Automatische opname 
   van beelden

Werkt altijd, ook wanneer
u niet thuis bent.

• Manuele opname
Wanneer u 
maar wilt!

De opname begint wanneer de 
OPROEP-knop op de videodeurpost 
wordt ingedrukt.

De opname begint wanneer de REC-knop 
wordt ingedrukt tijdens de bewaking of 
het spreken met de bezoeker.

Komt u binnen.

Kits
• JFS-2AED: JF-2MED, JF-DA & voeding

• JFS-2AEDV: JF-2MED, JF-DV & voeding

• JFS-2AEDF: JF-2MED, JF-DVF & voeding

Beeldgeheugen Spraakmemo Bericht voor deurpost

Dag papa.

Dag papa. Mama en ik zijn 
naar de winkel. Tot straks!

Opnemen Afspelen

Extern apparaat 
voor optieknop

Extern apparaat 
voor optieknop

Uitgang videosignaal (NTSC)
Extern activeringscontact
Externe detector

Extern 
activeringscontact

2 berichten kunnen worden opgenomen (maximaal ong.  10 seconden/bericht).

Tot 3 spraakberichten kunnen worden opgenomen voor intern gebruik (maximaal ong. 15 seconden/bericht).

• 8 opnamen worden continu afgespeeld zodat 
   u ze als een bewegend beeld kunt zien.
   Pauzeren en frame per frame afspelen 
   is eveneens mogelijk.

Het manueel opnemen van bezoekers en het afspelen van de opgenomen beelden 
kan worden geregeld vanaf de hoofd- en bijposten binnen.

OPNAME (7 SEC. RESTEREND)

02 DEC 18:45

MEMO WORDT AFGESPEELD

02 DEC 18:45

02 DEC 19:47

BERICHT WORDT VERZONDEN

OPNAME (7 SEC. RESTEREND)

02 DEC 18:45

DRUK OP DE SPREEKKNOP OM TE EINDIGEN

2006
02 DEC
18 : 45

3/16

Externe 
detector
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spraakmoeilijkheden, anderstalige bewoners of 
personen die zich liever niet identificeren.

Tot 50 beelden kunnen worden opgenomen.
De maximale opnameduur is ong. 
8 seconden (8 opnamen), met 1 beeld 
en 1 opname per seconde.
Tot 10 beelden kunnen worden beschermd 
tegen automatisch overschrijven.

8 opnamen/beeld

Opnemen

Afspelen

2 3
DEUR BINNEN

C

H
RY-3DL

Het uitgebreide systeem ondersteunt tot 2 deurposten en 3 binnenposten en biedt de volgende extra 

functies: Beeldgeheugen om beelden van bezoekers op te nemen, Spraakmemo om berichten achter te 

laten op de binnenmonitorpost en Bericht voor deurpost om een bericht voor bezoekers op te nemen 

wanneer u hen niet zelf kunt of wilt spreken. Al deze functies in een monitor van nauwelijks 32 mm dik!

• Automatische opname 
   van beelden

Werkt altijd, ook wanneer
u niet thuis bent.

• Manuele opname
Wanneer u 
maar wilt!

De opname begint wanneer de 
OPROEP-knop op de videodeurpost 
wordt ingedrukt.

De opname begint wanneer de REC-knop 
wordt ingedrukt tijdens de bewaking of 
het spreken met de bezoeker.

Komt u binnen.

Kits
• JFS-2AED: JF-2MED, JF-DA & voeding

• JFS-2AEDV: JF-2MED, JF-DV & voeding

• JFS-2AEDF: JF-2MED, JF-DVF & voeding

Beeldgeheugen Spraakmemo Bericht voor deurpost

Dag papa.

Dag papa. Mama en ik zijn 
naar de winkel. Tot straks!

Opnemen Afspelen

Extern apparaat 
voor optieknop

Extern apparaat 
voor optieknop

Uitgang videosignaal (NTSC)
Extern activeringscontact
Externe detector

Extern 
activeringscontact

2 berichten kunnen worden opgenomen (maximaal ong.  10 seconden/bericht).

Tot 3 spraakberichten kunnen worden opgenomen voor intern gebruik (maximaal ong. 15 seconden/bericht).

• 8 opnamen worden continu afgespeeld zodat 
   u ze als een bewegend beeld kunt zien.
   Pauzeren en frame per frame afspelen 
   is eveneens mogelijk.

Het manueel opnemen van bezoekers en het afspelen van de opgenomen beelden 
kan worden geregeld vanaf de hoofd- en bijposten binnen.

OPNAME (7 SEC. RESTEREND)

02 DEC 18:45

MEMO WORDT AFGESPEELD

02 DEC 18:45

02 DEC 19:47

BERICHT WORDT VERZONDEN

OPNAME (7 SEC. RESTEREND)

02 DEC 18:45

DRUK OP DE SPREEKKNOP OM TE EINDIGEN

2006
02 DEC
18 : 45

3/16

Externe 
detector
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Alle rechten voorbehouden.  Alle informatie in deze brochure was geldig bij het ter perse gaan.  
Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd met het oog op verbetering.
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CAMERAPOSITIE & GEZICHTSVELD

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding
O proep
Communicatie

Beeldscherm
Aantal lijnen
Minimale verlichting
N achtbeeld

Contact deurslotsturing
Uitgang contact optionele
bedieningsknop
Bedrading

Afstand

:  1 8 V DC  – gebruik PS-1 8 2 0 S,  PS-1 8 2 0 DIN ,  PS-1 8 1 0 DIN

:  Beltoon,  beeld en geluid,  ong.  4 5  sec.

:  O ng.  1  min.

 AUTO MATISC H (handenvrij) - om te activeren,  druk kortstondig op de SPREEK-knop

 HAN DMATIG  (drukken om te spreken/ loslaten om te luisteren) - 

 om te activeren,  druk gedurende 1  sec.  of langer op de SPREEK-knop

:  3 ,5 -inch TFT kleuren-LC D

:  5 2 5  lijnen

:  5  lux op een afstand van 3 0  cm

:  Ingebouwde witte LED-verlichting met een bereik van 3 0  cm,  

 achtergrond verder dan 3 0  cm niet zichtbaar

:  2 4 V AC / DC ,  5 0 0 mA (normaal open potentiaalvrij contact)

:  2 4 V AC / DC ,  1 ,6 A (potentiaalvrij contact)

:  Deur naar hoofdpost:  2  geleiders,  gemiddelde capaciteit,  massief,  niet afgeschermd

 Hoofdpost naar bijpost:  6  geleiders,  gemiddelde capaciteit,  massief,  niet afgeschermd

:  Hoofdpost/ bijpost naar deur:  =5 0 m (Ø 0 ,6 5 mm) 1 0 0 m (Ø 1 ,0 mm)

 Hoofdpost naar IER-2 :  7 5 m (Ø 0 ,6 5 mm) 1 5 0 m (Ø 1 ,0 mm)

Voeding
O proep
Communicatie

Beeldscherm
Aantal lijnen
Minimale verlichting
N achtbeeld

Contact deurslotsturing
Uitgang contact optionele
bedieningsknop
Ingang externe detector
Bedrading

Afstand

:  1 8 V DC  – gebruik PS-1 8 2 0 S,  PS-1 8 2 0 DIN ,  PS-1 8 1 0 DIN

:  Beltoon,  beeld en geluid,  ong.  4 5  sec.

:  O ng.  1  min.

 AUTO MATISC H (handenvrij) - om te activeren,  druk kortstondig op de SPREEK-knop

 HAN DMATIG  (drukken om te spreken/ loslaten om te luisteren) - om te activeren,  

 druk gedurende 1  sec.  of langer op de SPREEK-knop

:  3 ,5 -inch TFT kleuren-LC D

:  5 2 5  lijnen

:  5  lux op een afstand van 3 0  cm

:   Ingebouwde witte LED-verlichting met een bereik van 3 0  cm,  achtergrond verder 

 dan 3 0  cm niet zichtbaar

:  2 4 V AC / DC ,  5 0 0 mA (normaal open potentiaalvrij contact)

:  2 4 V AC / DC ,  1 ,6 A (potentiaalvrij contact)

:  N ormaal open,  potentiaalvrij contact

:  Deur naar hoofdpost:  2  geleiders,  gemiddelde capaciteit,  massief,  niet afgeschermd

 Hoofdpost naar bijpost:  4  geleiders,  gemiddelde capaciteit,  massief,  niet afgeschermd

:  Hoofdpost naar deur:  5 0 m (Ø 0 ,6 5 mm) 1 0 0 m (Ø 1 ,0 mm)

 Hoofdpost naar verste bijpost:  5 0 m (Ø 0 ,6 5 mm) 1 0 0 m (Ø 1 ,0 mm)

 Hoofdpost naar IER-2 :  7 5 m (Ø 0 ,6 5 mm) 1 5 0 m (Ø 1 ,0 mm)

BEDRADING & KABEL
Bedrading van monitor naar deur met twee geleiders 

JF-1 MD:  bedrading van hoofdpost naar bijpost met zes geleiders 

JF-2 MED:  bedrading van monitor naar monitor met vier geleiders 

Aanbevolen:  parallelle kabel of kabel met 2  geleiders en buitenmantel met gemiddelde capaciteit en niet afgeschermd.  PVC -buitenmantel en PE (polyethyleen) geïsoleerde massieve geleiders.  

G ebruik nooit losse geleiders,  kabels met gevlochten paren of coaxkabels.

Het beeld op de monitor is gesimuleerd.

De handenvrije communicatie wordt ingeschakeld door automatische spraakschakeling,  waarbij de verbinding tijdelijk onderbroken kan worden als gevolg van de omgevingsgeluiden bij de binnenposten.

JF-1MD JF-2MED

1
6

0

9 0 2 5

185 cm

120 cm

150 cm

180 cm

115 cm

50 cm

65 cm

150 cm

210 cm

140 cm

50 cm

70 cm

150 cm

8 8

1
2

0

8
3

,5

2 9

1
0

8
,5

1 2 2 ,5 6 1

EuropeSecurity 
Marconiweg 6,                 7591 HH Denekamp
T +31 (0) 541 352 952    F +31 (0) 541 354 952

www.EuropeSecurity.eu
info@EuropeSecurity.eu


