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Bi j  de ingang van het gebouw 

springt meteen het BTicino 

deurstat ion in het oog. In iedere 

woning wacht een mooie BTicino 

videofoon tot er aangebeld 

wordt.  Maar in meterkasten en 

inbouwdozen zitten de verborgen 

onderdelen, die de instal lat ie 

draaiende houden. Zonder 

waterdragers als v ideoverdelers, 

voedingen, interfaces en 

digit izers werkt het deurvideo 

systeem niet.  Een overzicht van 

hun namen, rugnummers en 

funct ies…
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E-65 Hulpvoeding 

Een systeemvoeding kan 

via de tweedraads bus een 

bepaald aantal  deurstat ions 

en videofoons voeden. Als dat 

aantal  overschreden wordt,  moet 

hulpvoeding E-65 ingezet worden 

voor een deurstat ion of v ideofoon. 

De E-65 levert 600 mA.

E-66 Kleine Systeemvoeding 

Deze kleine systeemvoeding levert 

600mA  en vormt het beginpunt 

van de tweedraads bus. De E-66 

heeft een ingebouwde AV adapter 

voor twee video deurstat ions en 

een st i jger met v ideofoons.

E-67 Nieuwe Systeemvoeding

De systeemvoeding E-67 levert 

1200 mA en heeft een ingebouwde 

AV adapter,  die een of twee video 

deurstat ions op de bus zet.  De 

E-57 heeft een uitgang voor een 

of twee st i jgers met v ideofoons.

E-68 Systeemvoeding audio

Speciale voeding van 600 mA voor 

systemen zonder beeld en die het 

beginpunt van de tweedraads bus 

vormt.
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AV Adapter

De AV adapter wordt niet meer 

geleverd, omdat hi j  nu ingebouwd 

zit  in de voeding E-66 en E-67. De 

AV adapter zet het s ignaal van een 

of twee video deurstat ions op de 

bus.  De AV kan maximaal hebben:

of een deurstat ion en twee st i jgers

of twee deurstations en een sti jger.

KNOOP

Dit onderdeel heeft dezelfde 

funct ie als de AV adapter en 

zet het v ideosignaal van vier 

v ideo deurstat ions op de 

bus. De KNOOP heeft verder 

aansluit ingen voor 4 gescheiden 

st i jgers. 

KNOOP8

Dit onderdeel heeft dezelfde 

funct ie als de KNOOP. De 

KNOOP8 heeft aansluit ingen 

voor 4 v ideo deurstat ions en 8 

gescheiden st i jgers. 

VV Videoverdeler 

De VV vertakt de tweedraads 

bus naar 4 v ideofoons 

(sterbedrading) of naar 4 st i jgers 

met ieder maximaal zo’n 15 

videofoons in ser ie.  Afmetingen: 

40 x 40 x 18 mm.
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D-Rel relais voor deuropener

Iedere deurstat ion ,  behalve de 

Ser ie 10 heeft  een u i tgang voor een 

12 Vdc deuropener.  De D-Rel  voegt 

een u i tgang voor een deuropener toe 

aan de Ser ie 10. De D-Rel  kan ook 

aan een BT ic ino systeem toegevoegd 

worden om een tweede deuropener 

apart  te schakelen. 

DX-Rel relais voor deuropener

De DX-Rel kan aan een BTicino 

systeem toegevoegd worden 

om een extra deuropener te 

bekracht igen. Het component 

heeft een ingang voor een NC 

contact van een sensor,  die 

bi jvoorbeeld detecteert of de 

deur open bl i j f t  staan. Al le BTicino 

videofoons hebben een LED, die 

dan rood opl icht als de deur open 

staat.  De sensor kan een gewoon 

NC magneetcontact z i jn.

DZ-rel relais voor deuropener

Vri jwel a l le deurstat ions hebben 

een uitgang voor een 12 Vdc 

deuropener. De DZ-rel  maakt 

van iedere 12 Vdc uitgang een 

potent iaalvr i j  contact voor 

de deuropener. Handig voor 

automatische deuren, poorten, 

hekken of als je de deuropener 

apart wi l t  voeden.
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BT-Rel algemeen relais

De BT-Rel  kan schakelen t i jdens 

het aanbel len om een extra bel 

aan te s lu iten. De BT-Rel  kan 

schakelen als er bi j  een bepaalde 

of meerdere videofoons op de 

l ichtknop gedrukt wordt.  De BT-

Rel kan aan een BTicino systeem 

toegevoegd worden om een 

extra deuropener te schakelen. 

De BT-Rel kan schakelen als 

een deurstat ion aangaat.  De 

BT-Rel heeft een potent iaalvr i j 

wisselcontact met instelbare 

duur.

VERsterk videoversterker

Kleine versterker voor het 

v ideosignaal.  Kan vooral  bi j 

instal lat ie met ongetwiste 

kabel het s ignaal opkr ikken. De 

VERsterk hoeft niet gevoed te 

worden. Probeer de VERsterk op 

verschi l lende plekken in de st i jger 

voor een opt imaal resultaat.

CX-I Coax Interface

Deze interface voegt beeld van 

een externe analoge camera 

toe aan een deurstat ion, die 

zelf  geen camera heeft.  Of je 

s lu it  met een of meerdere CX-

I ’s camera’s aan op een BTicino 

systeem en de bewoner kan 

dan met de bewakingsknop 

switchen naar die camera’s.  Het 

composite v ideosignaal van een 

externe camera wordt met coax 

aangesloten.
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Systeemvak

Een instal lat ie bestaat in ieder 

geval  u it  één systeemvak. 

Voor ieder systeemvak gelden 

instal lat ieregels over de 

stroomafname bi j  e lkaar van al le 

toestel len, het aantal  st i jgers, 

de nummerators, de maximale 

kabel lengte en het aantal 

toestel len. Als bi j  een vak een 

van de regels overschreden 

wordt,  komt er een systeemvak 

bi j .  Als dat vak vol  is,  nog een, 

enzovoort.

SUI interface

De Systeem Uitbreiding Interface 

voegt een extra systeemvak toe 

aan een BTicino systeem. 

De SUI kan ook ingezet worden 

als versterker voor grote kabel-

lengte.

AUI interface

De Appartement Uitbreiding 

Interface voegt een extra 

systeemvak toe aan een BTicino 

systeem. Al le v ideofoons en 

deurtelefoons in dat vak gaan 

tegel i jk over.  De AUI wordt 

gebruikt a ls een woning lokaal 

z i jn eigen deurstat ion kr i jgt of 

a ls er veel toestel len tegel i jk aan 

moeten gaan.
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2Bel interface

De videofoons van BTicino 

hebben een tweede bels ignaal 

voor de voordeurdrukker en 

al le toestel len hebben een 

aansluit ing voor die drukker.  Als 

er meerdere toestel len op één 

voordeurdrukker z itten moet de 

drukker op de 2Bel aangesloten 

worden. De 2Bel kan ook zo 

ingesteld worden, dat met een 

gewone drukker de deuropener 

van een deurstat ion bediend 

wordt.
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