
Overzicht buitenposten



Het belpaneel oftewel de 

buitenpost van een deurvideo 

instal lat ie z it  bi j  de toegangsdeur. 

De bezoeker kan er aanbel len 

en praten met de bewoner. De 

bewoner z iet wie er aanbelt .  Het 

belpaneel heeft een uitgang voor 

de deuropener, die de bewoner 

met een druk op de knop bedient. 

Een belpaneel heeft of voor 

iedere woning een beldrukker 

of een keypad met display om 

het huisnummer in te toetsen. 

BTicino heeft voor iedere situat ie 

een geschikte oplossing en 

al le belpanelen passen op de 

tweedraads BTicino bus.

Aanbellen  b i j  BTicino



video buitenpost Serie 140



Voor iedere woning
een beldrukker

Het belpaneel heeft voor ieder appartement 

een beldrukker. Dit kunnen BTicino beldrukkers 

z i jn of externe beldrukkers. Meestal  worden 

metalen inbouwdrukkers met naamschi ld jes 

gebruikt.  Bestel  een DZ-Rel rela is om van de 

12Vdc uitgang een NO potent iaalvr i j  contact 

te maken. Handig voor automatische deuren, 

poorten, hekken of als je de deuropener apart 

wi l t  voeden.

serie 10 
•  voor inbouw achter paneel met perforat ies
•  a l leen geschikt voor externe beldrukkers
•  maximaal 56 externe beldrukkers
•  externe camera op CX-I  interface 
•  stur ing 12 Vdc deuropener v ia D-Rel rela is

Serie 120  met 1 of 2 BTicino drukkers
•  voor opbouw of inbouw in de muur
•  k leurencamera of al leen audio
•  zwaar Zamak front
• 10 cm breed
•  compleet met maximaal  2 drukkers en  
 naamschi lden
•  uitgang 12 Vdc voor de deuropener 
•  IP54 IK10



serie 130V voor externe drukkers 
•  voor inbouw in een paneel
•  opbouwbak leverbaar
•  een module met aluminium front
•  k leurencamera of al leen audio
•  a l leen voor externe beldrukkers
•  maximaal 96 externe beldrukkers
•  uitgang 12 Vdc voor de deuropener
•  IP54 IK8

serie 131V  met BTicino drukkers
•  voor inbouw in een paneel
•  opbouwbak leverbaar
•  k leurencamera of al leen audio
• bestaat uit  meerdere modules 
• aluminium front
•  compleet met maximaal 49 drukkers 
• ver l ichte naamschi lden
•  uitgang 12 Vdc voor de deuropener
•  IP54 IK8



serie 150V voor externe drukkers
•  voor inbouw in een paneel
•  opbouwbak leverbaar
•  ant i-vandaal met robuust front 
•  IP54 IK10
•  k leurencamera of al leen audio
•  a l leen voor externe beldrukkers
•  maximaal 96 externe beldrukkers
•  uitgang 12 Vdc voor de deuropener

serie 151V met BTicino drukkers
•  voor inbouw in een paneel
•  opbouwbak leverbaar
•  ant i-vandaal met robuust front 
•  IP54 IK10
•  k leurencamera of al leen audio
•  meerdere modules met Zamak front
•  compleet met maximaal 49 drukkers 
•  ver l ichte naamschi lden
•  uitgang 12 Vdc voor de deuropener



buitenposten met keypad 
en scroll-funct ie

Bi j  een keypad buitenpost toetst de bezoeker 

het huisnummer in of hi j  scrol l t  met de 

pi j l toetsen door een l i jst  met huisnummers. 

De namen van de bewoners kunnen 

ingevoerd worden en dan kan de bezoeker 

door de namen scrol len. Mutat ies door 

verhuiz ing moeten dan wel in de buitenpost 

geprogrammeerd worden. Bestel  het DZ-

Rel rela is om van de 12Vdc uitgang een NO 

potent iaalvr i j  contact te maken.

De buitenpost heeft een display die een 

korte uit leg toont en de beschikbare 

huisnummers of achternamen laat z ien.

serie 140

•  voor inbouw in een paneel

•  opbouwbak leverbaar

•  dr ie modules met aluminium front

•  k leurencamera of al leen audio

•  display met instruct ies

•  keypad 0-9 om huisnummer in te toetsen

•  ver l ichte toetsen 

•  u itgang 12 Vdc voor de deuropener
•  IP54 IK8

•  programmeerbaar met PC via USB

serie 160

•  voor inbouw in een paneel

•  opbouwbak leverbaar

•  ant i-vandaal

•  robuust front Zamak IP54 IK10

•  k leurencamera of al leen audio

•  stevige drukkers met ver l icht ing

•  display met instruct ies

•  keypad 0-9 om huisnummer in te toetsen

•  uitgang 12 Vdc voor de deuropener
•  programmeerbaar met PC via USB

serie 140

serie 160



Bticino Groothandel:  www.nelec.com
 nelec bv 
  gyroscoopweg 106 
  1042 ax  amsterdam 
  postbus 20674 
  1001 nr  amsterdam 
  email info@nelec.com 

telefoon 
nelec 020 - 6 352 350 
verkoop 020 - 6 352 351 
administratie 020 - 6 352 352 
techniek 020 - 6 352 353 
offertes  020 - 6 352 357 
fax  020 - 6 352 355
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