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De Duitse Tiptel telefooncentrales zijn geschikt voor 
aansluiting van: 1 telefoonlijn (1/8 fax) of

2 telefoonlijnen (2/8)
8 toestellen
1 deurintercom
1 deuropener

In het kort de verschillende kenmerken:

❏ TOESTELKEUZE
U kunt zowel toonkiezende- als de oude pulskiezende (draai-
schijf) toestellen aansluiten. Evenwel, voor gebruik op andere
dan de standaard KPN lijnen (bijv Internetbellen), is het ge-
bruik van toonkiezende toestellen vereist.
Tevens kunt u een beantwoorder of draadloze telefoon(s) aan-
sluiten.

❏ INSTELLEN BEL (programmering op toestel-1)
Via programmering op toestel-1 kan elk toestel zo ingesteld
worden dat de bel wel / niet overgaat

❏ NUMMERWEERGAVE
De centrales zijn geschikt voor nummerweergave middels het
DTMF-protocol van KPN. Tevens is een versie beschikbaar
met FSK-protocol, welke door bijv. kabelmaatschappijen ge-
bruikt wordt.

❏ ’DO-NOT-DISTURB’ 
❏ DOORVERBINDEN

Doorverbinden met of zonder aankondiging.
Ook indien u alleen bent kunt u van het ene naar het 
andere toestel doorverbinden: eenvoudig door het toestelnum-
mer te kiezen en de hoorn op te leggen (max 45 sec).

❏ ’FLASH’
De Tiptel telefooncentrales maken voor doorverbinden 
gebruik van een zgn. ’Flash’-toets  (doorverbinden middels puls-kiezen  is

ook mogelijk; met name bruikbaar voor draadloze telefoons; flash: 50 - 150 msec)

❏ CALL PICKUP
U kunt een inkomend gesprek vanaf elk toestel naar u toe halen.

❏ RUGGESPRAAK  en WACHTSTAND
Tijdens een extern gesprek kunt u ruggespraak voeren zonder
dat uw gesprekspartner mee kan luisteren.

❏ ALGEMENE-OPROEP op alle toestellen mogelijk; 6 oproepcodes.

❏  BABYFOON / RUIMTE-BEWAKING
U kunt een toestel als babyfoon toestel aanwijzen; waarbij u
door het aankiezen van dit toestel direkt kunt horen wat er in
die ruimte gebeurt (deze funktie werkt alleen intern)

❏ TELE-DIENSTEN
Mogelijkheid voor het doorgeven van toon- kiessignalen (voor te-

leshopping, of het op afstand bedienen van bijv. een beantwoorder.)

❏ WISSELGESPREK
De centrales zijn geschikt voor de dienst ’wisselgesprek’
(PTT dienst: signalering tweede gesprek op enkelvoudige telefoonlijnen)

❏ ’FOLLOW-ME’ (intern)

❏ NETLIJNBLOKKERING
Per toestel kan een blokkering voor uitgaande gesprekken
worden ingesteld. Voor de 2/8 kan tevens een blokkering van
uitgaande gesprekken per netlijn worden ingesteld.

❏ KIESBEPERKING
Per toestel kan lokaal-, interlokaal- of internationaal- 
verkeer worden geblokkeerd (niet voor 1/5)

❏ AANSLUITMOGELIJKHEID voor een FAX
De Tiptel 1/8fax beschikt over een ingebouwde fax-selector,
welke desgewenst in combinatie met een beantwoorder kan
worden aangesloten (tst-3: fax / tst-4: beantwoorder. Selector detekteert alleen

faxen met CNG-toon)

❏ ’POWER-FAIL’-toestellen
Indien de netspanning (220 v) uitvalt, blijft u bereikbaar via toe-
stel-1. Voor 2/8: netlijn-2 via toestel-2.

❏ WACHTMUZIEK (Uitschakelbaar)

❏ DEURINTERCOM
Een op- of inbouw deurintercom kan op de centrale worden
aangesloten (bezet een toestelplaats).
De deurintercom-oproep is per toestel instelbaar.

❏ DEUROPENER (via potentiaal-vrij relais; max 12 v; 2 A)

❏ INSTALLERING
De centrales zijn simpel te installeren: slechts 2 draden per
toestel en 2 draden per netlijn (schroef-aansluitingen).
De max. kabellengte per toestel is ca. 200 m.
Een uitvoerige handleiding (Ned) wordt meegeleverd.
Afmetingen 22x18x4 cm (bxhxd).

ALLEEN VOOR 2/8:

❏ UITGAAND BELLEN
Kies ’0’ voor een willekeurige vrije netlijn, of:
Kies ’95’ voor netlijn-1; ’96’ voor netlijn-2 (gerichte netlijnkeuze).

NB: U kunt niet instellen dat u met voorrang op bijv lijn-1 naar
buiten belt en bij bezet van lijn-1 op lijn-2 naar buiten belt

❏ SIGNALERING TWEEDE GESPREK
Voert u reeds een gesprek, dan hoort u een toontje door uw
gesprek heen zodat u weet dat u wordt opgebeld.

❏ WISSELGESPREKKEN
U kunt heen-en-weer schakelen tussen een gesprek op 
lijn-1 en een gesprek op lijn-2.

❏ DAG-/NACHT-STAND
Hiermede kunnen twee verschillende programmeringen van
deurintercom-oproep en kiesblokkeringen worden ingesteld.
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