
 

 
 

♦ Analoge noodcommunicatie voor liftkooien. 
♦ Bijbehorende GSM-module met back-up  

power leverbaar (EasyGate Pro). 
♦ TÜV gecertificeerd, EN81-21 en EN81-70 

compliant. 
♦ Programmeren via DTMF of via USB. USB- 

programmeertool separaat leverbaar. 
♦ Modulair op te bouwen met verschillende      

opties zoals induction loop, schachtintercoms, 
I/O module enz. 

♦ Uitgevoerd met duidelijke pictogrammen in het 
display voor doven en slechthorenden. 

♦ Operationeel bij temperaturen van –20 tot + 70 
graden Celsius. 

♦ Robuuste behuizing (Compact version) of juist 
snel en simpel weggewerkt achter een         
bestaand paneel (Basic PCB version). 

♦ De EasyGate Pro GSM-module stuurt zelf een 
sms naar een vooringesteld nummer als er iets 
mankeert aan de voeding. 

♦ Voeding vanaf de analoge lijn, 9 tot 24 Volt  
 externe voeding of EasyGate Pro batterij back-

up. 

  
Noodcommunicatie in de lift 

Simpel in gebruik, simpel qua montage en betrouwbaar. 
Bedoeld voor doormelding van een opsluiting of een 
noodgeval in een liftkooi. Doormelding kan via de 
welbekende, maar ook steeds duurdere analoge lijn. 
Daarom is de EasyGate Pro GSM module een gewilde 
optie bij de Lift1. De Lift is uitgevoerd met features die u 
mag verwachten van een kwalitatief hoogstaand product. 
De 3-daagse lijncheck gebeurt automatisch en kan naar 
een ander nummer dan het noodnummer. Statusmelding 
van de verbinding in verschillende talen en pictogrammen 
in het display van de Compact version. Back-up telefoon-
nummers voor het geval het primaire nummer niet be-
schikbaar is. “Cancel” opties om valse meldingen te       
annuleren. Lijnvoeding van de analoge lijn, van de Easy-
Gate Pro of van een externe 9 tot 24 Volt voeding. De Lift1 
is in twee hoofduitvoeringen leverbaar als printplaat– c.q. 
inbouwmodule met uiteraard alle bijbehorende accessoires 
zoals microfoon, speaker en leds bijgeleverd en als 
volledig geassembleerde opbouw intercom. Compatibiliteit, 
conformering aan wet– en regelgeving, kwaliteit en be-
drijfszekerheid van alle componenten zijn gegarandeerd 
door één en dezelfde fabrikant en een zorgvuldig geselec-
teerde importeur. 
 
 

The Lift1 is powered by: and   

Lift1 

Analoge nood-intercom voor de liftkooi 



 

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst worden gebruikt in welke vorm dan ook. 
Druk– en zetfouten voorbehouden. 

De programmering van de Lift1 kan op twee manieren.              
Dat kan door naar de intercom toe te bellen en via DTMF 
codes de instellingen te wijzigen. Dat kan lokaal en op               
afstand. Dat biedt uiteraard de mogelijkheid om van waar 
ook ter wereld een aanpassing te doen in de programme-
ring. Als de Lift1 veel vaker wordt toegepast of bij grote con-
figuraties kan de optionele USB programming tool gebruikt 
worden. In combinatie met de gratis bijbehorende software, 
Lift1 Service Tool, kan er een basisprogrammering gemaakt 
worden die vervolgens voor alle andere Lift1 intercoms 
toegepast kan worden. Je kunt dus een configuratie-file 
aanmaken, downloaden en weer uploaden middels een 
Windows PC. 

Een groot voordeel van de USB programming tool is dat de 
programmering visueel en intuitief is. De software heeft ook 
een ingebouwde help-functie. Als je twee seconden op een 
invulveld gaat staan komt er een pop-up met mogelijke   
instellingen of een korte uitleg. Hierdoor wijst de program-
mering zichzelf en kan elke monteur die de Engelse taal 
enigszins machtig is ermee uit de voeten. 

 Programmering 



Erkende Dealer 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
—————————————————————————— 
        RD-NetCom B.V. importeur en distributeur van 2N Telekomunikace 

De Corantijn 8, 1689 AP Zwaag, 0229-216922, info@rd-netcom.nl 
www.rd-netcom.nl 

Afmetingen basic version 65 x 130 x 24 (h x b x d) 

Afmetingen full version 100 x 185 x 16 (h x b x d) 

Lijningang 1 

Audio versterking 1 Watt 

Pictogrammen Alleen full version 

Audio Half duplex 

Relais uitgang (optioneel) Max 2 

Geluidskanalen 1 

 

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst worden gebruikt in welke vorm dan ook. 
Druk– en zetfouten voorbehouden. 

Aantal drukknoppen 1 

Communicatie analoog 

Voeding 9 tot 24 Volt AC/DC, 
lijnvoeding of voeding van 
EasyGate Pro 

Varianten 2, basic PCB en Compact 
version 

Behuizing Kunststof, ABS 

Bedrijfstemperatuur -20 tot +70°C 

Schakelvermogen Max. 1A 

De 2N intercoms kennen vele varianten en toepassingen en de Lift1 is daar één van. Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonder-
lijke producteisen en kwalificaties. En daar voldoet de Lift1 zeker aan. Compatibiliteit, conformering aan wet– en regelgeving, 
kwaliteit en bedrijfszekerheid vormen de basis van alle 2N producten waaronder natuurlijk ook de Lift1 liftkooi-intercom. Als de 
nood aan de man is vertrouwt de gebruiker erop dat slechts één druk op de knop voldoende is om in contact te komen met de 
buitenwereld. En dat vertrouwen is met de Lift1 volledig op zijn plaats. 

 Specificaties en toelichting 



 

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst worden gebruikt in welke vorm dan ook. 
Druk– en zetfouten voorbehouden. 

De schatintercoms zijn direct koppelbaar aan de 
kooi-intercom. Er is dus maar 1 buitenlijn nodig 
voor een totaaloplossing. 

Met een kleine aanpassing is de kooi-intercom 
geschikt te maken voor doven en slechthoren-
den. Een perfecte oplossing voor ziekenhuizen 
en zorghuizen. 

 Specificaties en toelichting 



 

 Basic PCB Version Compact Version 

De Basic Version wordt geleverd met microfoon, speaker, 
2 indicator leds en 2,5 meter kabel. De Basic Version is 
uitermate geschikt om achter bestaande panelen inge-
bouwd te worden.  
 
Compact en zeer compleet! 

De Compact Version wordt volledig geassembleerd geleverd 
met microfoon, speaker, pictogrammen met leds en twee 
meter kabel.  
 
 
Compact, zeer compleet en razendsnelle montage! 

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst worden gebruikt in welke vorm dan ook. 
Druk– en zetfouten voorbehouden. 



CallConnect 
 
♦ Communicatie van 

machinekamer naar  
Liftcabine. 

♦ Lokaal programmeren van de 
Lift1 middels DTMF. 

♦ Communicatie met liftcabine 
mogelijk zelfs tijdens  
Telefoonlijn-communicatie. 

 

 
Noodcommunicatie in de lift 

 

EasyGate Pro 
 
♦ GSM-module ter vervanging 

van de analoge lijn. 
♦ Levert voeding voor de Lift1 
♦ Back-up voeding d.m.v. 4 

oplaadbare AA batterijen. 
♦ Geeft automatisch een sms 

naar een vooringesteld num-
mer als de back-up batterijen 
onvoldoende laden of als de 
hoofdvoeding wegvalt. 

♦ Adapter bijgeleverd. 

Uitbreidingsmodule 
 
♦ Voor de opname van een 

statusmelding / audiobericht 
(30 sec). 

♦ Voor de uitbreiding van het 
aantal te programmeren tele-
foonnummers achter de 
drukknop (van twee naar 
zes). 

Potentiaalvrij relais 
 
♦ Tijdens de spreek–

luisterverbinding kan dit relais 
middels DTMF geschakeld 
worden. 

♦ Totaal twee relais toepasbaar of 
1 relais in combinatie met de 
blokkeermodule. 

Blokkeermodule 
 
♦ Deze module geeft een puls 

naar de besturing zodra er 
geen spreek luisterverbin-
ding meer opgebouwd kan 
worden. 

Versterker 
 
♦ De versterker zorgt ervoor 

dat het volume van de 
speaker versterkt en regel-
baar wordt voor een nog 
betere verstaanbaarheid of 
voor speciale toepassingen. 

Induction loop module 
 
♦ Deze module maakt de inter-

com bruikbaar voor 
slechthorenden met een  
gehoorapparaat. 

Audio unit voor in de schacht / put 

RD-NetCom levert ook toegangscontrole-
oplossingen voor liften en code bedienpanelen om 
beveiligde schakelingen te realiseren. Vraag ernaar. 
0229-216922, www.rd-netcom.nl, info@rd-netcom.nl 

Accessoires 

Mediaconverter; UTP over 2 aders. 
 
♦ Met deze converterset kan over twee aders en over grote afstand 

een netwerkverbinding opgezet worden naar de kooi en of de 
machinekamer. Ideaal voor beveiligingsapparatuur. 


