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The Smart Doorphone Company  

FASTTEL® DB9713 
Beeld op TV module 

 
Om de flexibiliteit en de vrijheid van onze klanten nog te 
versterken biedt Fasttel® de mogelijkheid om tevens uw 
bezoeker op uw TV-toestel te zien. De Beeld op TV module 
kan worden gebruikt in combinatie met elke Fasttel 
deurtelefoon met zwart-wit of kleurcamera.  
De communicatie met de bezoeker en het openen van de 

deur gebeurt via de gewone of draadloze telefoon. Als u voor de Wizard kiest dan kan dit zelfs via uw 
GSM. 
 
Dit Beeld op TV systeem kan toegepast worden in combinatie met de Fasttel® LCD schermen of als 
alleenstaand video systeem. De module biedt een zeer kwalitatief videobeeld op uw TV zowel in 
combinatie met de zwart-wit camera als met de kleurcamera. Zo heeft u tevens een groter beeld van de 
bezoeker zodat u ook uw bezoeker perfect herkent als u verder van uw TV af staat. 
 
Deze Beeld op TV module is zeer eenvoudig te installeren. De twee videodraden van de buitenpost 
worden aangesloten via een RJ11 connector. U hebt twee mogelijkheden om deze module op uw 
Fasttel® video deurtelefonie systeem aan te sluiten: 
 

• U plaatst de UHF module achter uw TV-toestel en u sluit deze aan via de Scart aansluiting van 
uw TV. Als uw TV in stand by staat en een bezoeker meldt zich aan, dan springt het beeld 
automatisch over naar het videobeeld van 
uw bezoeker. Als de communicatie 
voorbij is gaat de TV terug naar stand by. 
(afhankelijk van TV) 

 
• U plaats de UHF module in de technische 

ruimte en verbindt deze op het intern TV-
distributie netwerk. Zo hebt u de 
mogelijkheid om het beeld van de 
bezoeker op meerdere TV toestellen te 
krijgen via één centrale module. U dient 
wel zelf via de afstandsbediening van uw 
TV het kanaal van de videofoon te 
kiezen. Zo kiest u zelf of u de bezoeker 
wenst te zien en wanneer.  

 
Alle videosystemen van Fasttel® zijn combineerbaar. Zo kunt u kiezen om uw bezoeker te zien: 

• Op een LCD inbouw schermpje in de keuken. 
• Op een LCD tafelmodel in de living. 
• Op uw PC in uw bureau. 
• Op uw TV. 

 


