
deurcommunicatie





Een wereld waar technologie zorg draagt voor comfort en veiligheid. Laat u

verrassen door de elegante oplossingen in deurcommunicatie. Ontdek de talloze

toepassingen die het leven veilig en aangenaam maken. Maak van uw huis een

plek waar stijl en persoonlijkheid elkaar versterken. Laat u in deze brochure

verbazen door het 2-draadssysteem, een technologie die in al haar eenvoud

u zeer veel mogelijkheden biedt.

Welkom in de wereld van BTicino





Eenvoud in installatie
Zowel voor nieuwbouw- als voor renovatieprojecten maakt deze

technologie het mogelijk om met een eenvoudige bekabeling

het maximale uit uw installatie te halen.

Eenvoud in bediening
Met één druk op de knop kunt u vanaf een afstand de deur openen,

de camera bedienen, een gesprek voeren. Een bijna vanzelfsprekende

eenvoud waarvan u elke dag opnieuw kunt genieten.

Eenvoud in uitbreiding
De uitbreidingsmogelijkheden zijn onbeperkt. Doorschakeling van de

telefoon, meerdere binnenposten of camera's kunnen heel eenvoudig

op het 2-draadssysteem worden ingeschakeld.

De eenvoud van 2 draden





BTicino in uw eengezinswoning

Als u nu kiest voor één van de innovatieve, stijlvolle installaties, dan heeft u later altijd

de mogelijkheid om die nog uit te breiden. Zo kunt u per woning tot 16 deurstations en

5 monitoren plaatsen. Indien u nog meer exclusiviteit wenst, kunt u kiezen voor een

5.6 inch lcd-kleurenscherm met hoge resolutie, geavanceerde geheugenfuncties, handsfree

toepassingen, enz... De mogelijkheden met BTicino deurcommunicatie zijn oneindig.





Ook voor appartementen biedt BTicino oplossingen op maat.

De 2-draadstechnologie van BTicino maakt het mogelijk om

elk appartement te personaliseren volgens de individuele

behoeften van de bewoner. Elke bewoner kan één of

meerdere interne toestellen kiezen uit het volledige

assortiment. Men kan zelf beslissen om het systeem uit te

breiden met bijvoorbeeld een toestel met intern geheugen of

kleurenscherm (op voorwaarde dat het gebouw uitgerust is

met een kleurencamera). Zo kunnen tot 3.000 appartementen

binnen hetzelfde netwerk geïnstalleerd worden naar eigen

wens en behoefte.

BTicino in uw
appartementencomplex

Appartementencomplex :
"De vismijn"

Een realisatie van VOORUITZICHT





Sfera Monoblok Inbouw buitenpost in RVS of messing. Beschikbaar voor zowel
eengezinswoning als flatgebouw (tot 48 drukknoppen).

Sfera Modulair Inbouw buitenpost voor eengezinswoning of appartement
(tot 48 drukknoppen). Verkrijgbaar in aluminium, wit, grafiet, donker oker of wagon

groen. Modulair uit te breiden.

Sfera Antivandaal Robuust inbouw buitenpost, beschikt over een solide afdekplaat
van RVS en is exclusief voor appartementen. Het alfanumerieke display kan tot 1.500

namen van bewoners weergeven.

MiniSfera Buitenpost opbouw. Zowel horizontale als verticale uitbreidingsmogelijkheden
(tot 24 drukknoppen).

Linea 2000 Buitenpost opbouw. Trendy design voor een- of tweegezinswoningen.
Beschikbaar in kit verpakking.

Metal Buitenpost opbouw. Solide modern design voor een- of tweegezinswoningen.
Beschikbaar in kit verpakking.

Buitenposten



Binnenposten

Axolute Video Station Topdesign. Multifunctionele handsfree binnenpost
met 5.6 inch lcd-kleurendisplay.

Axolute Video Display Topdesign. Multifunctionele handsfree binnenpost.
Stijlvol klein model met dezelfde mogelijkheden als het Axolute Video Station.

Pivot Video Station Handsfree binnenpost met 5.6 inch lcd-kleurenscherm.

Pivot Video Display Handsfree binnenpost. Klein model met stijlvol design.

Pivot Binnenpost voor inbouw, opbouw of tafelmodel. Verkrijgbaar in wit, antraciet grijs of Tech
uitvoering met kleuren- of zwart-witscherm. Mogelijkheid tot combinatie met telefoonfuncties.

Swing Neutrale, witte binnenpost. Eenvoudige bediening en hedendaagse
vormgeving. Keuze uit kleuren- of zwart-witscherm.

Sprint Frivole binnenpost. Het basistoestel met eenvoudige
bediening en zwart-witscherm.

Audio Audio is de basis voor deurcommunicatie. Audio binnenposten kunnen ook als
uitbreiding op een video installatie worden gebruikt. Bijvoorbeeld een monitor met

kleurenscherm in de woonkamer en een extra audiotoestel in de slaapkamer.





Kit verpakkingen

KIT AUDIO

KIT VIDEO

Deurstation
LINEA 2000

Voeding

Deurtelefoon
SWING audio

Deurstation
LINEA 2000
METAL Voeding

Video adapter

Een 2-draads videokit is de ideale oplossing om een
bestaande installatie aan te passen naar video
deurcommunicatie in zwart/wit of kleur beeldweergave.

Binnenpost
SWING

Binnenpost
SWING



De buitenpost.

De binnenpost.

De voeding.

Een volledige oplossing in slechts

1 referentienummer. De kits zijn

niet alleen gemakkelijk en

compleet*, maar ook snel te

installeren. Er is keuze uit

verschillende audio- en video kits.

*voor uitbreidingen zijn extra toebehoren

vereist, uw installateur of een BTicino-

specialist kan u hierbij altijd helpen.
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