
Videofonie over 
NETWERKBEKABELING



Eenvoud en kracht
Door eenvoudigweg de monitoren en de belplaten met iPlus camera’s 
te verbinden met een LAN-netwerk, zal het videofoniesysteem  
werken. De nieuwe iPlus technologie van Golmar is gebaseerd op 
TCP/IP communicatieprotocol. Dit laat toe om een nieuw of bestaand 
LAN-netwerk te gebruiken voor de communicatie tussen de 
toestellen en dit zonder server. Het systeem garandeert de beste 
digitale audio en video kwaliteit.

Alle toestellen van het systeem zijn voorzien van een RJ-45 connector, 
waardoor de installatie eenvoudig, simpel en veilig kan gebeuren.

Het systeem is vrijwel eindeloos uitbreidbaar naar meerdere belplaten 
en monitoren. Hierdoor is het iPlus systeem geschikt voor 
ééngezinswoningen tot grote appartementsgebouwen of 
woonparken.

Fiscaal voordeel
Dankzij beeldregistratie met geheugen

Een grote troef van het iPlus systeem is de automatische beeldregistratie van de bezoekers en de 
geheugenfunctie van de monitoren. Hierdoor voldoet het systeem aan de voorwaarden voor 
belastingsvermindering voor investeringen in veiligheid.*

Bij ieder bezoek zal het systeem automatisch een afbeelding van de bezoeker opslaan in de monitor die 
werd opgeroepen. Deze afbeelding wordt voorzien van een tijds- en datumsaanduiding en geeft weer op 
welke belplaat de oproep werd verstuurd. 

2-4 Voordeur

12:45       23/10

De bewoner kan met behulp van de drukknoppen 
alle afbeeldingen op zijn monitor bekijken en 
indien gewenst de afbeeldingen verwijderen. De 
bewoner wordt via een melding op het scherm 
verwittigd indien er een nieuwe afbeelding 
beschikbaar is.

* Meer informatie over de belastingsvermindering is te vinden op 
http://www.belgium.be/nl/huisvesting/bouwen_en_verbouwen/belastingvermindering/beveiliging_van_woning/



Belplaten
Inbouw, opbouw of met regenkap

De nieuwe iPlus belplaten zijn vervaardigd uit 2,5mm roestvrij 
staal en zijn speciaal behandeld om vlekken van vingerafdrukken 
te vermijden. 

De belplaat is te verkrijgen met 1, 2, 3, 4, 5, 7, of 10  belknoppen. 
(Ref. GOL-71XX-IP). Er kan gekozen worden om de belplaat in te 
bouwen in de muurgevel, maar het is ook mogelijk om deze in 
opbouw te plaatsen, al dan niet  voorzien van een regenkap.

Unieke belplaat voor grotere installaties of voor exclusieve 
woningen. Deze belplaat is voorzien van een 3,5" TFT 
kleurenscherm en toetsenbord. Het toetsenbord beschikt over 
blauwe achtergrondverlichting. (Ref. GOL-7403/IP)

Het beeldscherm informeert de bezoekers en geeft de namen 
van de bewoners weer. De bezoeker kan aan de hand van 
pijltjestoetsen de naam van de bezoeker opzoeken en aanbellen 
of direct aanbellen door het juiste nummer in te toetsen.

Speciale belplaat met keypad

Ref. GOL-7600/IP Ref. GOL-7880/IP



Monitoren en parlofoon

Het iPlus systeem laat U de beste optie kiezen voor uw woning, de handsfree monitor of monitor met hoorn. 
Het minimalistische design zorgt ervoor dat deze eenvoudig te integreren is in elk interieur. Er kan gekozen 
worden om deze monitor in te bouwen of in opbouw te plaatsen.

De spectaculaire digitale beeldkwaliteit van het systeem komt zeer goed tot zijn recht op de 3,5" TFT 
kleurenschermen. Het scherm wordt eveneens gebruikt voor OSD menu’s.

De nieuwe generatie van iPlus monitoren van Golmar beschikt over verschillende functionaliteiten, zoals een 
intercomsysteem tussen monitoren, beeldgeheugen van 100 beelden en nog veel meer.

De GOL-M700 handsfree monitor voor het iPLUS-systeem beschikt over een 7" TFT kleurenscherm. Het 
scherm functioneert tevens als touchscreen ter vervanging van de knoppen. 

De behuizing is vervaardigd uit ABS RAL9005 zwart en afgewerkt met zijkanten in geanodiseerd aluminium.

De monitor heeft een breedte van 227 mm, een hoogte van 139 mm en een diepte van 15 mm. 

Monitor met 3,5" TFT kleurenscherm

Handsfree monitor met 7" kleurenscherm

Ref. GOL-M200Ref. GOL-M201 Ref. GOL-M300

Ref. GOL-M700

Handsfree parlofoon

Ref. GOL-A500

De GOL-A500 is de handsfree 
parlofoon voor het iPLUS-
systeem.



Connectiviteit
Een waaier aan oplossingen

Het iPlus systeem is gebaseerd op een TCP/IP communicatieprotocol, 
waardoor de verschillende monitoren en belplaten met elkaar worden 
verbonden via netwerkbekabeling. Voor dit systeem moet er dus geen 
specifieke bekabeling worden voorzien en kan de bestaande 
bekabeling voldoende zijn. Het biedt ook de mogelijkheid om 
gekende netwerktechnologieën toe te passen om voor elke situatie 
een eenvoudige oplossing te voorzien.

De verbindingen kunnen tot stand komen door 
gebruik te maken van een PoE switch. Alle monitoren 
en belplaten worden aangesloten via deze switch, 
waardoor deze met elkaar kunnen communiceren. De 
PoE switch zal hierbij ook instaan voor de voeding van 
de verschillende apparaten.

Het gebruik van een PoE switch biedt dan ook de 
ideale oplossing voor grote installatie met meerdere 
belplaten en monitoren. Afhankelijk van het aantal 
toestellen zal de grootte van de switch aangepast 
moeten worden.

Optie 1: PoE switch



Optie 2: Netwerkbekabeling met PoE injectoren

Voor kleine installaties met slechts 1 belplaat en 1 
monitor is het niet vereist om een PoE switch te 
gebruiken. In deze opstelling kunnen de apparaten 
rechtstreeks met elkaar verbonden worden. De PoE 
injectoren zorgen voor de voeding van de apparaten 
via de netwerkbekabeling.

Deze PoE injectoren kunnen ook een oplossing bieden 
indien een woning of onderneming reeds beschikt 
over een switch, maar deze switch niet beschikt over 
de nodige PoE-uitgangen. De verschillende apparaten 
worden dan verbonden met de bestaande switch en 
de PoE injectoren zorgen voor de voeding van de 
apparaten.

Optie 3: Connectie via powerline

In een woning zonder netwerkbekabeling kunnen 
powerline adapters zorgen voor de nodige oplossing. 
De belplaat en monitor worden aangesloten op 
powerline adapters die in een stopcontact van de 
woning geplaatst worden. Op deze manier kunnen de 
apparaten communiceren over het 230Volt netwerk 
van de woning. De powerline adapters voorzien ook 
de voeding van de apparaten. Kortom, de ideale 
oplossing voor een ééngezinswoning zonder 
netwerkbekabeling.

Een powerline adapter kan ook gebruikt worden in 
combinatie met een switch. Indien het onmogelijk is 
om netwerkbekabeling te voorzien voor een bepaalde 
belplaat, kan er gebruik gemaakt worden van een 
powerline adapter om de belplaat te connecteren met 
de switch.



Optie 4: Wifi netwerk

Optie 5: VPN-verbinding voor lange afstanden

De apparaten kunnen ook verbonden worden via een draadloos wifi-
netwerk door gebruik te maken van een wifi-bridge. Dit kan 
noodzakelijk zijn wanneer er een verbinding moet gemaakt worden 
tussen 2 gebouwen die dicht bij elkaar staan, maar waarbij er geen 
verbindingen met bekabeling mogelijk is. 

In dit geval wordt de belplaat verbonden met een wifi-bridge en 
kunnen monitoren die verbonden zijn met dit draadloze netwerk 
verbinding maken met deze belplaat.

De laatste optie zorgt ervoor dat apparaten kunnen communiceren over grote afstanden. De toestellen 
worden met elkaar verbonden via het internet met behulp van VPN-verbindingen (Virtual private network) . 
Hierdoor kunnen belplaten die niet op dezelfde locatie staan als monitoren toch oproepen doorgeven. Op 
deze manier kunnen bijvoorbeeld oproepen van bijkantoren na sluitingstijd worden doorgestuurd naar een 
centraal hoofdkantoor. 

Kantoor: Hoofdkantoor:



Belplaat iPlus met 1 knop
Belplaat iPlus met 2 knoppen
Belplaat iPlus met 3 knoppen
Belplaat iPlus met 4 knoppen
Belplaat iPlus met 5 knoppen
Belplaat iPlus met 7 knoppen
Belplaat iPlus met 10 knoppen
Belplaat iPlus met 3,5" TFT kleurenscherm en toetsenbord
Opbouwdoos iPlus voor belplaat GOL-7101/IP
Opbouwdoos met regenkap iPlus voor belplaat GOL-7101/IP
Monitor iPlus - Handsfree - 3,5" TFT kleurenscherm
Monitor iPlus - Met hoorn -3,5" TFT kleurenscherm
Monitor iPlus zwart - Handsfree - 3,5" TFT kleurenscherm
Monitor iPlus zwart - Handsfree - 7" TFT kleurenscherm - Touchscreen
Parlofoon iPlus - Handsfree

PoE-injector met adapter
Powerlan adapter + PoE-injector
PoE switch met 8 poorten
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