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iKALL METAL sluit naadloos aan bij een moderne architectuur dankzij 
de stijl waarin pure, strakke lijnen worden gecombineerd met een 
constructie en details van staal. Een ideale design-oplossing voor 
nieuwe hightech wooncomplexen, ingangen van kantoren en industriële 
gebouwen.

Compatibel met het 2-draads Simplebus Top-           en het IP ViP-systeem





Ontdek een nieuwe stijl 
van cOmmuniceren.
in TwEE uitvOeringen.
communiceren kan nu in een nieuwe stijl: ikall metal. 
Het beste van technologie, elegantie en eenvoud nu beschikbaar in 
twee uitvoeringen: analoog en digitaal.



• Akoestische en visuele signaleringen met 
LED-achtergrondverlichting pictogrammen

• 2 programmeerbare uitgangen

• Audioberichten

• Modulair

• Achtergrondverlichting in twee kleuren: 
blauw en wit

• De toetsen zijn makkelijk te onderscheiden 
dankzij LED-achtergrondverlichting

• Verchroomde toetsen

• Groot display

• Namen uploaden

• 2 programmeerbare contacten

• Codeklavier met Sensitive Touch-
technologie

• Akoestische en visuele instructies via 
OSD-pictogrammen

• Audioberichten

• Programmeerbaar welkomstbericht

• 16 talen beschikbaar



BESTAND TEGEN 
Zware OmstandigHeden
iKALL METAL is ontworpen en gemaakt om de meest veeleisende 
situaties aan te kunnen en is daardoor geschikt voor gebruik 
in stedelijke omgevingen, wisselende weersomstandigheden 
en extreme temperaturen. Het geanodiseerde staal is bestand 
tegen extreme temperatuurschommelingen, biedt een zeer goede 
waterdichtheid en beschermd tegen atmosferische corrosie en de 
blootstelling aan zilte lucht.



ROBUUST
MAAR TOCH FLEXIBEL

iKALL METAL regelt automatisch de toon van de inkomende 
oproep, zodat er altijd een zuivere en betrouwbaar ontvangst 
wordt verkregen. Communicatie met gebruikers vindt plaats 
via duidelijke, intuïtieve visuele signalen dankzij het OSD-
systeem (On Screen Display), waarmee berichten worden 
weergegeven via eenvoudige pictogrammen.

ZEER BREDE 
TEMPERATUUR RANGE

ACHTERGRONDVERLICHTING 
wIT OF BLAUw

ZEER GOEDE 
wATERDICHTHEID NIEUwE 
REGENKAP

GROOT 
DISPLAY

HOGE 
BESTENDIGHEID 
TEGEN CORROSIE

TOETSENBORDBEDIENING 
“SENSITIVE TOUCH”

VOLUME EN 
KLANK LUID EN 
DUIDELIJK

GROOTHOEK 
CAMERA



Dankzij De moDulaire 
opbouw is iKALL METAL 
geschikt voor elk type 
woning



extra iKALL METAL 
-moDules bieDen een 
antwoorD op alle nieuwe 
installatietechnieken

alfanumeriek 
codeklavier

Huisnummermodule SimpleKey-lezer Digitale 
oproepmoDule
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33400M AUDIOMODULE IKALL METAAL, 0 
BELDRUKKERS

Audiomodule met Inox afwerking.
Te combineren met bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk van 
toegepaste bekabeling. Afmetingen 112x89,5x32 mm.

33401M AUDIOMODULE IKALL METAAL, 1 
BELDRUKKER

Audiomodule met Inox afwerking.
Naamkaders met LED-achtergrondverlichting, keuze uit blauw, wit of 
uitgeschakeld. Te combineren met bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk 
van toegepaste bekabeling. Afmetingen 112x89,5x32 mm.

33402M AUDIOMODULE IKALL METAAL, 2 
BELDRUKKERS

Audiomodule met Inox afwerking.
Naamkaders met LED-achtergrondverlichting, keuze uit blauw, wit of 
uitgeschakeld. Te combineren met bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk 
van toegepaste bekabeling. Afmetingen 112x89,5x32 mm.

33410M AUDIO/VIDEOMODULE IKALL METAAL, 
0 BELDRUKKERS

Audio/video module met Inox afwerking.
Te combineren met bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk van 
toegepaste bekabeling. Afmetingen 112x89,5x32 mm.

33411M AUDIO/VIDEOMODULE IKALL METAAL, 
1 BELDRUKKER

Audio/video module met Inox afwerking. Naamkaders met LED-
achtergrondverlichting, keuze uit blauw, wit of uitgeschakeld. Te combineren 
met bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. 
Afmetingen 112x89,5x32 mm.

33412M AUDIO/VIDEOMODULE IKALL METAAL, 
2 BELDRUKKERS

Audio/video module met Inox afwerking. Naamkaders met LED-
achtergrondverlichting, keuze uit blauw, wit of uitgeschakeld. Te combineren 
met bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. 
Afmetingen 112x89,5x32 mm. 

33433M MODULE 3 BELDRUKKERS. SIMPLE-
BUS- EN VIP SYSTEEM, IKALL METAA

Module 3 beldrukkers deurstation IKALL voor Simplebus- en VIP-systeem, Inox 
afwerking. Verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit of uit. Afmetingen 
112x89,5x40 mm.

33434M MODULE 4 BELDRUKKERS. SIMPLE-
BUS- EN VIP SYSTEEM, IKALL METAA

Module 4 beldrukkers deurstation IKALL voor Simplebus- en VIP-systeem, Inox 
afwerking. Verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit of uit. Afmetingen 
112x89,5x40 mm.

33436M MODULE 6 BELDRUKKERS. SIMPLE-
BUS- EN VIP SYSTEEM, IKALL METAA

Module 6 beldrukkers deurstation IKALL voor Simplebus- en VIP-systeem, Inox 
afwerking. Verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit of uit. Afmetingen 
112x89,5x40 mm.

3334M AFDEKMODULE IKALL MET METALEN 
FRONT

Afdekmodule met Inox afwerking. Afmetingen 112x89,5x22 mm.



3336M INFORMATIEMODULE IKALL MET 
VERLICHTING

Module met LED-achtergrondverlichting voor diverse functies, Inox afwerking. 
Verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit of uit. Afmetingen 112x89,5x39.

3339M NAAMMODULE IKALL METAAL MET 
ACHTERGRONDVERLICHTING

Module met LED-achtergrondverlichting voor diverse functies. Bevat kaart 
waarop de namen en code van maximaal 12 bewoners kunnen worden 
geschreven. Inox afwerking en verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit 
of uit. Afmetingen 112x89,5x39.

3345M PTT MODULE, IKALL METAAL Module voor de montage van een met sleutel afsluitbaar slot of een uitlees-
antenne, Inox afwerking. Afmetingen 112x89,5x22 mm.

3348M IKALLCODE, MODULE MET DIG.CODE-
SLOT VOOR IKALL DEURST.

Digitaal codepaneel met LED-verlichte toetsen (instelbaar op blauw, wit of 
uit) en Inox afwerking. Door op het toetsenbord een code bestaande uit 1 tot 8 
cijfers in te toetsen, worden twee relais (10 A) geactiveerd, waardoor elektrische 
sloten of andere voorzieningen in werking worden gesteld. Voeding 12 V AC/DC. 
Afmetingen 112x89,5x40 mm.

3349M SIMPLEKEY-MODULE, IKALL Module geschikt voor de montage van SimpleKey-lezers art. SK9000I en 
SK90001I. Inox afwerking Afmetingen 112x89,5x22 mm.

3360AM DIGITALE OPROEPMODULE SBTOP EN 
VIP SERIE IKALL METAL

Compleet met grafisch lcd-display 128x64 dots, toetsenbord met 21 verlichte 
toetsen (blauwe led). Er is ook een codeslotfunctie ingebouwd. Om een naam 
op te zoeken kan door het register worden gescrolld met twee druktoetsen of 
door direct het begin van de naam in te typen. Als de juiste naam op het display 
verschijnt, kan eenvoudig op de beltoets worden gedrukt. De oproep kan ook 
worden verzonden door direct het juiste huisnummer van de bewoner in te 
toetsen. De welkomsttekst kan worden ingesteld en indien gewenst kunnen de 
displayteksten in twee talen worden weergegeven. Kan worden gecombineerd 
met elektronische SimpleKey-tags voor het automatisch bijwerken van de 
namen in het namenregister. Voor het SBC-systeem (fabrieksinstelling) 
kunnen in het elektronische register maximaal 3500 gebruikersnamen en 6000 
wachtwoorden voor de codeslotfunctie worden opgeslagen. Gebruikers en 
instellingen kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd met de software voor 
pc art. 1249B (bijgeleverd, inclusief USB-kabel) via USB-poort, RS485 of lokaal 
via de digitale module zelf. Compatibel met alle SBTOP-functies en -producten. 
120.000 oproepadressen programmeerbaar.  Inclusief cd-rom met seriële 
downloadsoftware art. 1249B voor installatie op pc en USB-kabel. De module 
wordt automatisch geconfigureerd voor gebruik met het VIP-systeem zodra 
de module op de A/V-unit 4682C is aangesloten. Gebruikers en instellingen 
kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd met de software VIP Manager art. 
1449 via VIP-ethternetbus of lokaal via de digitale module zelf. Afmetingen: 
112x180x40 mm.



via don arrigoni 5 - 24020 rovetta s. lorenzo - Bergamo [italy]
tel. +39 (0) 346 750011 - Fax +39 (0) 346 71436 - www.comelitgroup.com - info@comelit.it

[  IT  ] Comelit Group Spa
 via don arrigoni 5 
 24020 rovetta s. lorenzo  
 Bergamo italy
 tel. +39 (0) 346 750011
 Fax +39 (0) 346 71436
 www.comelitgroup.com - info@comelit.it

[  BE  ]  Comelit Group Belgium
 doornveld 170
 1731 Zellik (asse)
 tel. +32  24115099
 Fax +32  24115097
 www.comelit.be - info@comelit.be

[  DE  ] Comelit Group Spa - Niederlassung  
 Deutschland
 am nOrdPark
 konrad-Zuse-ring 12c
 41179 mönchengladbach
 tel.: 02161 / 54 99 98 - 0
 Fax: 02161 / 54 99 98 - 10
 www.comelit.de - info@comelit.de

[  ES ] Comelit Group Spa
 Sucursal en Espana
 calle Pintor roig i soler, 28
 08916 -  Badalona (Barcelona)
 tel. +34 932 430 376 
 Fax +34 934 084 683
 www.comelit.es - info@comelit.es

[  FR  ] Comelit Immotec
 18, rue séjourné- 94000 creteil cedeX
 tél. +33 (0) 1 43 53 97 97
 Fax +33 (0) 1 43 53 97 87
 www.comelit.fr 
 contact@comelit-immotec.fr 

[  GR  ] Comelit Hellas - Telergo Security Ltd
 roumelis, 59
 16451 argiroupoli - athens greece
 tel. +30 210 99 68 605-6
 Fax +30 210 99 45 560
 www.comelit.gr - telergo@otenet.gr

[  IE  ] Comelit Ireland
 ground Floor
 14 Herbert street - dublin 2
 tel. +353 (0) 1 619 0204
 Fax +353 (0) 1 619 0298
 www.comelit.ie - info@comelit.ie

[  NL  ] Comelit Nederland BV
 Buitendijks 1-3356 lX Papendrecht
 tel. +31  786511201
 Fax +31  786170955
 www.comelit.nl - info@comelit.nl

[  CN  ] Comelit (Shanghai)
 Electronics Co.,Ltd
 5 Floor no. 4 Building no.30,
 Hongcao road, Hi-tech Park caohejing,
 shanghai, china
 tel. +86-21-64519192/9737/3527
 Fax +86-21-64517710
 www.comelit.com.cn 
 comelit@comelit.com.cn

[  SG  ] Comelit South East Asia Pte Ltd
 Block 1002, nr. 06-1407
 toa Payoh industrial Park
 singapore 319074
 tel. +65-6352 3456
 Fax +65-6352 8557
	 office@comelit.sg

[  AE  ] Comelit Group U.A.E.
 Middle East Office
 P.O. Box 54433
 dubai u.a.e.
 tel. +971 4 299 7533
 Fax +971 4 299 7534
 www.comelit.ae - info@comelit.ae

[  GB  ] Comelit Group UK Ltd
 unit 4 mallow 
 Park watchmead 
 welwyn garden city Herts
 al7 1gX
 tel: +44 (0)1707377203
 Fax: +44 (0)1707377204
 www.comelitgroup.co.uk
 info@comelitgroup.co.uk

[  US  ] Comelit Usa 
 2021 s. myrtle avenue
 monrovia, ca 91016
 tel. +1 626 930 0388
 Fax +1 626 930 0488
 www.comelitusa.com
 sales@comelitusa.com
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