
 

 
 

♦ Noodcommunicatie voor maximaal 8 schachten op 1 
externe lijn. Met 7 splitters en 1 centrale unit voor de 
buitenlijn. 

♦ Maximaal 40 intercoms / communicatieunits op 1    
externe lijn. 5 per schacht. 

♦ Intercomconnectie met 2-draads bus. 
♦ Connectie tussen centrale unit en splitters middels 6-

draads main bus. 
♦ Back-up power onboard. 
♦ TÜV gecertificeerd, EN 81-21, EN 81-28, EN 81-70, 

EN 81-71, EN 81-72, EN 81-80 conform. 
♦ Kies zelf de communicatietechniek; GSM, PSTN, 

UMTS of VoIP. Ook achteraf eenvoudig en tegen lage 
kosten aan te passen. 

♦ Modulair op te bouwen met verschillende opties zoals 
induction loop, I/O modules enz. 

♦ Eenvoudige programmering middels software. 
♦ Operationeel bij temperaturen van -20 tot +70 graden 

Celcius. 
♦ CPC en P100 ondersteund. 
♦ Callcenter software leverbaar. 
♦ Krachtig, flexibel, modulair, betaalbaar en low total 

cost of ownership. 

  
Lift8, voor de zekerheid 

De Lift8 is een multidisciplinaire en modulair op te 
bouwen communicatieunit. De Centrale Unit kan uit-
gevoerd worden met alle gangbare telefonie communi-
catietechnieken middels uitwisselbare plug and play 
prints op het moederbord. De eindgebruiker kan er dus 
achteraf voor kiezen om de techniek aan te laten passen 
van bijvoorbeeld een analoge lijn naar GSM zonder dat 
de gehele unit vervangen hoeft te worden. Ook is de Lift8 
modulair uit te breiden met een I/O module, induction 
loop of een cameramodule. Met splitters kunt u tot wel 8 
schachten met elk vijf intercoms koppelen aan 1 telefoon-
lijn zodat de vaste kosten laag blijven. En natuurlijk vol-
doet de Lift8 altijd aan de nieuwste normeringen.  
 
Voor het programmeren van de Lift8 kunt u gratis een 
software tool downloaden (Windows). Deze tool maakt 
de programmering eenvoudig, intuitief, visueel over-
zichtelijk en snel. Er kan tevens een back-up gemaakt 
worden van de instellingen die ook weer in een volgende 
unit geupload kan worden. 
Er is tevens zeer uitgebreide remote service software 
beschikbaar en software bedoeld voor callcenters.  
 
Alles snel inzichtelijk, op afstand. Lift8! 

Lift8 

Intercomsysteem GSM, PSTN, UMTS of VoIP     
en optioneel een camera module 



 
De 2N intercoms kennen verschillende varianten en toepassingen en de Lift8 is daar het paradepaardje van. De Lift8 is volledig   
modulair op te bouwen en uit te breiden zonder licenties. Compatibiliteit, conformering aan wet– en regelgeving, kwaliteit en         
bedrijfszekerheid vormen de basis van alle 2N producten waaronder natuurlijk ook de Lift8 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 Lift8 volledig op zijn plaats. Met de Lift8 gaat 2N rechtstreeks de concurrentie aan met Safeline en Faltcom. 

 Configuratievoorbeelden 
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 Lift8 De Centrale Unit 

De Centrale Unit is de “telefooncentrale” die de fysieke buitenlijn realiseert. Alle intercomunits die hierop aangesloten 
worden communiceren dus over deze lijn naar buiten. De communicatietechniek kiest u zelf; GSM, PSTN, UMTS of 
VoIP. Dit is voor allen een kleine print die rechts bovenin (zie onderste foto) het moederbord wordt geplaatst. Deze kan 
ook achteraf gewisseld worden als de klant dat wenst. Het is met de Lift8 dus heel eenvoudig en betaalbaar geworden 
om eerst een analoge of GSM print te plaatsen en later over te stappen naar bijvoorbeeld VoIP. 

Communicatie- 
print 

Main 
bus 

Intercoms 

24 Volt back-up 

230 - 24 Volt 

Moederbord 

Relais 
output 
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Voeding 100-240V; 0,75A; 60W max 

Communicatie Keuze GSM, UMTS, PSTN 
of VoIP. Uitwisselbaar. 

Maximale afstand 500 meter tussen de CU en 
splitters (main bus). 1000 
meter in de schacht naar 
de intercoms. 

Afmetingen en gewicht 300 x 170 x 72 mm, 2.7kg  

Maximale belasting 4 audio units + camera + 7 
splitters + 8 I/O modules 

Output 1, NO, NC 

Bedrijfstemperatuur 0 tot +40°C 

Back-up voeding 2 batterijen, meegeleverd 

Communi-
catie-print 



 

 Lift8 Splitter 
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De splitter wordt toegepast om het aantal intercoms op 1 Centrale Unit uit te breiden tot maximaal 40 intercoms 
verdeeld over 8 schachten. Vijf intercoms per splitter dus. Er zijn 7 splitters aan elkaar door te koppelen middels de 6 
draads main bus aan 1 Centrale Unit. Optioneel lokale 24 Volt voeding. En een relais output om bijvoorbeeld de lift 
(tijdelijk) buiten bedrijf te stellen. 

Voeding 24 Volt via main bus 
of lokale voeding. 

Communicatie 6 aders main bus naar de      
Centrale Unit. Twee aders naar 
de intercoms 

Maximale afstand 500 meter tussen de Centrale 
Unit en splitters (main bus). 1000 
meter in de schacht naar de  
intercoms. 

Afmetingen 142 x 98 x 34 mm  

Output 1, NO, NC 

Maximale belasting 4 audio units + camera + 
I/O module 

Bedrijfstemperatuur 0 tot +40°C 

Back-up voeding 24 Volt van Centrale Unit 



 

 

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

De Compact Version wordt volledig geassembleerd          
geleverd met microfoon, speaker, pictogrammen enzo-
voorts. 
 
Compact, zeer compleet en razendsnelle montage! 

Lift8 Kooi-intercoms 

De kooi-intercoms evenals de additionele intercoms worden direct aan de Centrale Unit gekoppeld of bij een grotere 
configuratie aan een splitter. Ook kunt u twee of drie intercoms aan twee aders koppelen. Dat spaart veel werk en 
bedrading uit. De situatie zal er niet altijd naar zijn, maar als het kan is dat mooi meegenomen. U kunt uw klant in ieder 
geval altijd een hoogwaardige oplossing bieden binnen een zeer acceptabel budget. 

Voeding 24 Volt via bus 

Communicatie 2 draads geadresseerd 

Maximale afstand 1000 meter per schacht 

Varianten Basic PCB / print en Com-
pact version / complete 
intercom 

Inputs Alarm1, Alaerm2, Cancel 

Behuizing Kunststof, ABS 

Bedrijfstemperatuur 0 tot +40°C 

Visualisatie Pictogrammen of leds 
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 Lift8 Additionele intercoms 

Machinekamer-intercom 

Schachtintercom 

Brandweerintercom 

De juiste intercom op de juiste plaats. Elke intercom 
heeft zo zijn eigen functionaliteiten en eigenschappen 
behorende bij de plaats waar hij gemonteerd is. Vanuit 
de machinekamer met 1 druk op de knop een hands 
free conference call naar alle intercoms in een schacht 
en kooi bijvoorbeeld. Ook kunt u een telefoonhoorn aan 
de unit koppelen om de verstaanbaarheid te verbeteren 
als er veel omgevingsgeluid is. Of wat dacht u van een 
brandweerintercom. De kleur, vorm en universele 
tekens spreken voor zich in iedere taal en cultuur. Met 
de driepuntssleutel wordt de spreek– luisterverbinding 
ontgrendeld en indien gekoppeld aan een I/O module 
kan de besturing in een brandweerstand gezet worden; 
kooi naar BG en deuren open. Met 1 druk op de knop 
spreekt de brandweer met de mensen in de kooi. 
 
De schachtintercom kunt u ook op de kooi plaatsen en 
doorkoppelen aan de 2 draden van de kooi-intercom 
zodat u met twee intercoms over twee aders com-
municeert. Met de Lift8 kunt alle kanten uit met slechts 
1 buitenlijn en zeer beperkte bekabeling. 
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 Lift8 I/O module 
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Met de I/O module kunt u op basis van een input een 
output schakelen, maar ook middels DTMF op afstand 
een schakeling uitvoeren. Bijvoorbeeld om de besturing 
te resetten. 4 inputs met een maximale belasting van 30 
Volt AC of DC. 4 Outputs met een maximale belasting 
van 250 Volt. De I/O module wordt middels de 6 draads 
main bus doorgekoppeld aan de Centrale Unit of een 
splitter. De lokale 24 Volt voeding is optioneel. De I/O 
module is uitgevoerd met indicator leds die de status 
van het contact weergeven. Met een draaischakelaar op 
het moederbord kan het liftnummer ingesteld worden 
zodat de software weet welke I/O module bij welk lift-
nummer hoort zodat men ook op afstand kan zien wat 
de status is van een in– of output behorende bij de 
juiste liftinstallatie. 

Voeding 24 Volt via main bus 
of lokale voeding. 

Verbinding 6 aders main bus naar de Centrale 
Unit. Of doorkoppeling naar an-
dere splitters 

Maximale afstand 500 meter tussen de Centrale Unit 
of splitter en de 
I/O module (main bus). 

Afmetingen 142 x 98 x 34 mm  

Outputs 4 NO relais, max. 250V, 5A  

Inputs 4, 12 - 24 Volt AC / DC Galvanisch 
gescheiden 

Bedrijfstemperatuur 0 tot +40°C 

Back-up voeding 24 Volt van Centrale Unit 



 

 Lift8 Camera Module 
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Liftkooien zijn vaak het doelwit van vandalen en ander 
uitschot. In verreweg de meeste gevallen zijn het de   
lokale gebruikers die zich schuldig aan maken aan van-
dalisme, vervuiling of ander misbruik. Beelden kunnen 
met de Lift8 camera module overgedragen worden aan 
de politie zodat de vervuiler betaalt. Maar veel            
belangrijker is de preventieve werking van camera-
opnames. Als eenmaal een vandaal gepakt is, keldert 
doorgaans het aantal incidenten. Veel minder valse 
alarmmeldingen, minder schoonmaakkosten, minder 
reparaties, minder stilstand. Zo betaalt de cameramodule 
zichzelf terug en neemt het woongenot, de leefbaarheid 
en het veiligheidsgevoel enorm toe. En natuurlijk is de 
Lift8 cameramodule ook toepasbaar in de gezond-
heidszorg. Het is dan snel duidelijk hoe accuut een 
noodoproep is en welke actie daarbij ondernomen moet 
worden. Omdat de Lift8 cameramodule werkt met snap-
shots waarvan de frequentie instelbaar is worden er geen 
enorme hoeveelheden data verwerkt en kan de SD-kaart 
met eenvoudige apparatuur en software uitgelezen 
worden. Met de reguliere Lift8 software kunnen de snap-
shots op afstand opgehaald worden indien de camera 
module gekoppeld is aan een Centrale Unit met VoIP of 
UMTS interface. Elke gemiddelde serial of IP-camera kan 
gekoppeld worden aan de Lift8 camera module. En deze 
module is ook standalone toepasbaar. 

Voeding 12 tot 18 Volt. Niet standard 
bijgeleverd. 

Verbinding Volledig standalone of met 2 
aders naar de Centrale Unit of 
Splitter; bus. Plug and play. 

Data-opslag Micro SD-kaart. Maximaal 32 
GB. Niet standard bijgeleverd. 

Opslagduur Afhankelijk van randapparatuur, 
Micro SD-kaart en instellingen. 
Bij gemiddelde kwaliteit en fre-
quentie en maximale capaciteit; 
3 dagen. 

Afmetingen 142 x 98 x 34 mm  

Outputs 1 NO relais, max. 250V, 5A  

Camera Serial of IP; niet standaard  
bijgeleverd. 

Weergave Snapshots met instelbare  
frequentie. 

Dataroulatie First in first out 

Bedrijfstemperatuur -40 tot +55°C 

Interfaces RS232, RS485 en RJ45 



 

 Het instellen van de Lift8 
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Het instellen van de Lift8 Centrale Unit vindt plaats middels een lokale Windows (7 of 8) laptop. De verbinding wordt 
gemaakt middels een bijgeleverde USB-kabel (USB A — USB B). De software voor het instellen van de Lift8 is de 
“service tool” die gratis te downloaden is vanaf www.2n.cz of klik op het plaatje van de laptop en uw browser opent gelijk 
de juiste webpagina. 

De Engelstalige software is overzichtelijk en geeft in 
het programma zelf de opties per parameter weer. 
Tevens vindt de software alle aangesloten componen-
ten zodat ook een monteur die onbekend is met de 
installatie snel overzicht heeft van de hardware.     
Uiteraard voorziet de Lift8 in alle parameters om het 
systeem aan de vereiste normen en de wensen van 
de klant te laten voldoen. 

De Lift8 biedt naast alle vereiste tools zeer handige 
features zoals het kunnen downloaden, oplsaan en 
weer uploaden van het configuratiebestand. Zo kun-
nen basisinstellingen keer op keer overgezet worden 
om vervolgens aan de eindgebruiker te worden 
aangepast. Dat bespaart tijd en geld. 

http://www.2n.cz/en/products/lift-phones/lift8/applications/
http://www.2n.cz/en/products/elevator-systems/lift-phones/lift8/applications/


Erkende Dealer 
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 Add-ons 

 

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

 
Lift8, voor de zekerheid 

Veel machinekamers en schachten zijn niet voorbereid op 
netwerkverbindingen of de afstanden zijn simpelweg te 
groot. Met 1 set mediaconverters en twee vrije aders van de 
kooi naar de machinekamer ontstaat er een enorme range 
aan mogelijkheden met de meest recente high tech 
oplossingen. Dat varieert van beveiligingsapparatuur zoals 
RFID toegangscontrole per verdieping (vraag ernaar…)   en 
IP camera’s tot en met live streaming audio en / of  video in 
de liftkooi voor bijvoorbeeld reclame-uitingen. Zelfs Power 
over Ethernet is mogelijk en dat allemaal over een afstand 
van meer dan 200 meter. Bij de montage hoeft er niets   
ingesteld of geprogrammeerd worden. De converters 
maken van de twee aders een virtuele UTP kabel. Vanaf de      
converters gaat u verder met standaard UTP kabel. En als 
de aders van de analoge lijn overbodig zijn geworden    
kunnen deze bijvoorbeeld worden gebruikt om de 
netwerkverbinding door het pand te leiden. Doorkoppeling 
naar bijvoorbeeld een ADSL-router voor Internet c.q. 
netwerkfaciliteiten in de kooi, schacht of machinekamer is 
natuurlijk ook mogelijk. En indien nodig kunnen we alter-
natieve converters aanbieden met een bereik van wel 1000 
meter. 
 
 

This solution is powered by:  

220 meter Ethernet incl. PoE voeding  
over twee aders 


