
Telefoon I analoog

tiptel 1020

Analoge systeemtelefoon met externe 
programmeerfunctie

Bij de installatie van meerdere analoge telefoons, die standaard-

functies zoals in hotels of verzorgingshuizen moeten ondersteunen,

was de programmering van de afzonderlijke telefoons altijd enorm

omslachtig.

Receptie, alarm, kamerservice, assistentie, enz. moeten altijd op

dezelfde functietoetsen worden geprogrammeerd.  Dit behoort nu

tot het verleden, want met de tiptel 1020 wordt de programmering

slechts één keer uitgevoerd en vervolgens wordt deze telefoon als

"Master" gedefinieerd. Vervolgens wordt voor elke andere aange-

sloten telefoon deze programmering middels een oproep opge-

vraagd. De mastertelefoon wordt nu gekloond, en dat is alles.

Ook de programmeerblokkering tegen onvoorziene wijzigingen kan

direct worden overgedragen, net als een eventueel ingevoerd tele-

foonboek. Deze ontwikkeling bespaart zeer veel tijd en kosten en

brengt een enorm voordeel met zich mee bij de installatie van grote

systemen.
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Highlights
tiptel 1020

Externe programmeer-

en kloonfunctie

Goed zichtbare optische

indicatie voor de 

Message-Waiting-

Indication (MWI, 

voicemail indicatie)

Handen vrij spreken

(halfduplex), meeluisteren

Compatibel met gehoor-

apparaten (H.A.C.)

Aansluitmogelijkheid

voor headset

16 verschillende bel-

signalen instelbaar

Nummerweergave (CLIP,

CNIP), oproeplijst

Geen voedingsadapter,

geen batterijen nodig

Hellingshoeken van het

toestel kunnen worden

gewijzigd

Geschikt voor wand-

montage
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Telefoonfuncties

Alfanumeriek display (3-regelig) met goede 

contrasteigenschappen

Nummerweergave (CLIP)*

Naamweergave (CNIP)*

Oproeplijst van de laatste 50 ontvangen 

telefoonnummers* met datum en tijd

Datum- en tijdweergave (tijd wordt gesynchroni-

seerd via CLIP*)

Telefoonboek voor 99 vermeldingen

Nummerherhalingslijst van de laatste 50 telefoon-

nummers met datum en tijd

Handen vrij spreken (halfduplex), meeluisteren,

weergave door geïntegreerde LED

Luidspreker- en belsignaal volume instelbaar

Microfoon mute-schakeling, weergave door 

geïntegreerde LED

Kiesvoorbereiding

16 verschillende belsignalen instelbaar

Meertalig (12 displaytalen)

12 verlichte snelkiestoetsen met oproepidentificatie

(LED knippert bij inkomende oproep van de

geprogrammeerde telefoonnummer)

Goed zichtbare optische indicatie voor de Message-

Waiting-Indicatie (MWI, voicemail indicatie)

Headset-aansluiting

Doorverbindtoets voor een telefooncentrale

Compatibel met gehoorapparaten (H.A.C.)

Telefoonstandaard maakt drie hellingshoeken 

mogelijk

Geschikt voor wandmontage

Technische kenmerken

Dual-CLIP: FSK/DTMF*

Kiesmethode: TDK

Doorverbindtoets Flash/Hookflash instelbaar

(100ms/240ms)

MWI-protocol*: FSK, ompoling, spannings-

verhoging, speciaal oproepsignaal

Geen voedingsadapter, geen batterijen nodig

Voor analoge aansluiting, voldoet aan ETSI ES

203021 

Aanvullende functies voor installateurs

Programmeer blokkering (hotelfunctie)

Beveiligingscode

Programmering kopiëren (apparaat klonen)

* de dienst "Nummerweergave" dient op uw aansluiting te
zijn vrijgeschakeld door uw netwerkleverancier

Model Art.-Nr.

tiptel 1020 1081520
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