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GTwin 
eenvoudig te installeren,  
veelzijdig in prestatie

Een gebouw kan vele entrees hebben, groot én complex zijn. Dat vraagt om een

deurcommunicatiesysteem dat meer dan krachtig is, lange afstanden kan overbruggen en een

grote aansluitcapaciteit heeft. GTwin is dan hét deurcommunicatiesysteem. Een systeem met

ongekende mogelijkheden dat de meest complexe configuraties aankan!

2-draads systemen zijn snel en eenvoudig te installeren, hoe korter de tijdsinvestering, hoe lager 

de kosten. GTwin is niet alleen aantrekkelijk voor de installateur, maar ook voor de eindgebruiker. 

Oproepen kunnen wereldwijd worden geforward naar smartphone of tablet. Vanaf het device ziet 

de bewoner wie er voor de deur staat, communiceert hij met de bezoeker en kan met één druk op 

het scherm de deur geopend worden.

Hoe eenvoudig GTwin ook is qua installatie en in het gebruik, de omgeving waarin GTwin wordt

toegepast mag méér dan complex zijn. Nieuwe- of renovatieprojecten, grote gebouwen met

meerdere gekoppelde entrees, telefoons of monitoren toestellen: onder de motorkap van het

Spaanse design ronkt het temperament van een brullende Italiaan!

TEKNA-S GTwin  

4.3” (16:9) HR beeldscherm, 

dipswitch programmering, 

met montageframe 

178 x 197 x 26 mm   

(b x h x d)

TEKNA-HF GTwin 

Handsfree, 4.3” (16:9) 

HR beeldscherm, 

dipswitch programmering, 

met montageframe 

122 x 197 x 26 mm  

(b x h x d)

T-5924

Dipswitch programmering, 

programmeerbare functietoetsen 

86 x 220 x 55 mm   

(b x h x d)



Flexibel

In de woning kan worden gekozen tussen een telefoon-

toestel, een monitor met hoorn of een handsfree monitor. 

Tot vier parallel toestellen kunnen binnen één woning 

toegepast worden waarbij tevens selectieve onderling 

intercom verkeer mogelijk is. En mocht nu worden gekozen 

voor intercom, dan kan dit achteraf eenvoudig worden 

omgewisseld voor video. 

Zorg

Of bewoners nu een video- of intercomtoestel hebben, 

ze kunnen bijvoorbeeld zelf eenvoudig de doktersfunctie 

inschakelen. Zodra deze functie is ingeschakeld en iemand 

belt aan dan wordt direct de deuropener ontgrendeld.

Een prettige functie voor kwetsbare bewoners of voor 

woningen in zorgcomplexen. Koppeling op eenvoudige

domotica behoort straks ook tot de mogelijkheden.

Call forwarding naar smartphone en tablet

En hoe uniek iedere persoon ook is, inmiddels heeft vrijwel 

iedereen een smartphone of een tablet. En dat biedt extra

mogelijkheden voor het wooncomfort! GTwin heeft de gratis 

GCall-app. Daarmee kan de bewoner wereldwijd op zijn

device zien wie er voor de deur staat, met de bezoeker 

communiceren en de deur ontgrendelen. Handig wanneer

de bewoner niet thuis is en een pakketbezorger wil iets 

afleveren. Een afspraak om het pakket bij buren te bezorgen

is dan snel gemaakt. Zo wordt wooncomfort naar een hoger 

niveau getild. Nu nog uniek, straks de standaard.

Enkele andere features:

•  mix & match: tot vier toestellen per woning parallel 

zonder extra voeding met interne intercomfunctie 

•  intercomtelefoontoestellen en deurvideo monitoren 

onbeperkt door elkaar te gebruiken

•  perfecte beeld- en geluidskwaliteit

•  vijf verschillende systeem gebonden oproeptonen om 

te herkennen waar een oproep vandaan komt

•  call forwarding naar de GCall-app naar vier verschillende 

mobiele apparaten

Iedereen is uniek en elke leefsituatie is anders. Met GTwin kan 
voor elke bewoner het deur communicatie systeem  
zo ingericht worden dat het persoonlijke  
optimale comfort wordt bereikt.

NXPVP-xxx GTwin GD

NXPVP-xxx GTwin BK

NEXA Inox paneel (alle uit -

voeringen) met PVD Gold of 

Black opper vlakte behandeling, 

optische en akoestische 

feedback, 106° wide-angle 

lens, pan/tilt

NPVP-632 GTWin

NXPVP-632 GTwin

NEXA Aluminium of 

INOX postkastpaneel

106° wide-angle lens, 

pan/tilt, optische en 

akoestische feedback

60 of 120 aansluitingen

NPV-5403 GTwin   

NXPV-5403

NEXA Aluminium of NEXA 

Inox Code-scroll paneel, 

optische en akoestische 

feedback, 106° wide-angle 

lens, pan/tilt 

NPVP-5403A GTwin 

NXPVP-5403A GTwin 

NEXA Aluminium of NEXA 

INOX Alfanumeriek code-

scroll panel, optische en 

akoestische feedback,

106° wide-angle lens, 

pan/tilt 

NPV-632-GTwin/n 

NXPV-632-GTwin/n 

NEXA Aluminium of NEXA 

Inox modulair paneel, 

optische en akoestische 

feedback, 106° wide-angle 

lens, pan/tilt

Voor elk individu



Buitendeurpanelen

Aan de gevel zijn verschillende opties mogelijk. Postkast 

panelen, modulaire panelen met beldrukkers/naamkaders 

of code-scroll panelen met lettertoevoeging A t/m L vooraf 

door ons gratis voorzien van het namenregister! Achteraf 

muteren is vanzelfsprekend een fluitje van een cent. 

En vergeet onze maatwerk panelen niet. Eén van onze 

specialismen waarmee Vercoma zich al 40 jaar weet te 

onderscheiden ten opzicht van anderen!

Snelle programmering

Voor de installateur is GTwin een snelle klus. GTwin-monitoren 

en telefoontoestellen zijn met dipswitches razendsnel te 

adresseren. De instellingen vindt de installateur terug op het 

projectschema. Met de zelf-oproep, waarbij een oproep vanaf 

de entree wordt gesimuleerd, checkt hij gelijk of alles correct 

is aangesloten. 

Gegarandeerde werking

Storingen blijven vaak beperkt tot één bewoner. Stel, een 

bewoner gaat behangen, haalt de monitor van de wand en

veroorzaakt daarmee een storing in de bekabeling. Dankzij de 

thermisch kortsluit beveiligde splitter blijft de werking van

het systeem gegarandeerd. Andere bewoners ondervinden 

geen hinder. De storing is evengoed snel te lokaliseren en te

verhelpen. En na het oplossen van de storing is de bewoner 

direct weer gekoppeld op het systeem.   

Technische specificaties:

•  één unipolaire 2-draads bus door het gehele systeem

•  nieuwe RAP-Gtwin wit kabel voor optimale prestaties 

of bestaande bekabeling*

•  totale kabellengte tot 27.200 meter

•  doorlussen (kabel in-uit) in een stijgstreng tot 

max. 32 toestellen

•  in een stijgstreng max. 32 stuks kortsluit beveiligde 

splitters, elk met 4 uitgangen

•  totaal 4.096 aansluitingen en 68 buitendeurpanelen 

binnen één systeem

•  mogelijk om 4 externe overzichtscamera’s  

te koppelen

•  call forwarding naar smartphone of 

tablet (iOS of Android)

GTwin werkt met nieuwe én met gebruikmaking van bestaande bekabeling. Omdat het 
systeem lange afstanden kan overbruggen en toestellen onbeperkt door elkaar te gebruiken zijn, 
kunnen de eisen nog zo hoog zijn; GTwin kan het aan. En de installateur ook! Het is snel te installeren 
en eventuele storingen zijn snel te lokaliseren en te verhelpen.

RAP GTwin/HF 

Twee-aderige kabel,  

lage capaciteit, ring van 

100m of haspel van 500m

Halogeen vrij!

CPIVG-632 GTWin/060 (&120)

NEXA achterbouw INOX 

postkastpaneel

D4L GTwin

Kortsluit beveiligde splitter, 

één in | één door | vier uit

FA Gtwin

Voeding

GCall GTwin

Call forwarding naar gratis 

GCall-app op smartphone en 

tablet, iOS & Android, WiFi en 4G

MC-GTwin

Multiplexer,  

4 uitgangen | 2 ingangen

DPM GTwin

Multiplexer,  

4 uitgangen | 4 ingangen

D4CAM GTwin

CCTV camera interface 

voor 4 analoge  

camera’s

Snel en eenvoudig te
installeren 2-draads 
deurcommunicatiesysteem



Voeding
FA-GTwin

Splitter

Multiplexer
MC-GTwin

Voeding
FA-GTwin

Line IN

Line IN

Line OUT

Line OUT

Line
IN 1

IN 0

1 2 43

Naar volgende
strengen, etages
of gebouwenHoofdpaneel

Splitter

Splitter

Splitter

Maximaal 32 splitters
per kolom/multiplexer

Maximaal 127 monitoren/
telefoons per multiplexer

32

2

1

Maximaal 32
monitoren/telefoons

per lijn uitgang

Maximaal 4 monitoren/
telefoons via in/uit 

op een splitter uitgang

31

30 32

1



Wat we doen  
is duidelijk.  
hóe we dat doen,  
daar onderscheiden  
wij ons mee.

Vercoma deelt al meer dan 40 jaar ervaring. Veel meer dan een leverancier vervullen wij 

de rol van dienstverlener. Natuurlijk begint een aanvraag met een pakket aan wensen 

en eisen, budget en technische mogelijkheden. Door onze expertise, jarenlange 

ervaring (en nieuwsgierigheid!) overzien we snel het grotere geheel. En dan komen er 

vaak oplossingen voor een passend systeem waar u nog niet eerder aan gedacht had. 

Dat is de toegevoegde waarde van een specialist. Doe er uw voordeel mee!

Neem contact op met een van onze verkoop consultants voor meer informatie over de 

mogelijkheden van onze producten. Ook wanneer u een technische vraag heeft over 

uw project adviseren wij u graag. U kunt ons telefonisch bereiken, maar een afspraak 

op locatie is natuurlijk ook altijd mogelijk. En wilt u onze systemen werkend bekijken? 

Neem dan contact op met ons om een bezoek te brengen aan onze showroom.

Rosbayerweg 41

1521 RW Wormerveer

T 075 62 17 628

info@vercoma.nl

vercoma.nl
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