
BTicino deurvideo bij Nelec



Vertel  ons uw wensen en wat u mooi v indt.

Vertel  ons hoe het gebouw in elkaar z it .

Vertel  welk belpaneel er bi j  de ingang moet komen. 

Vertel  ons hoe u wi l t  werken.

Wi j  zoeken al les voor u uit  en stel len een instal lat ie samen.

Wi j  programmeren al le v ideofoons en maken een schema op maat.

Wi j  leggen u uit  hoe al les aangesloten wordt.

Deurvideo is ons vak. We zi jn er goed in en we zi jn er trots op.

Deurvideo als beroep





Aanbellen  b i j  BTicino

Een deurvideo instal lat ie heeft 

bi j  de ingang een belpaneel met 

camera en lu ister/spreek unit . 

BTicino levert anno 2017 negen 

soorten belpanelen. Van alumi-

nium tot ant i-vandaal,  aanbel len 

met gewone beldrukkers of door 

het huisnummer in te toetsen op 

een keypad, van opbouw tot ju ist 

weggewerkt achter een paneel. 

Betrouwbaarheid, waterdichtheid 

en eenvoud van montage zi jn ei-

genschappen, die al le belpanelen 

van BTicino gemeen hebben.



Serie 150 buitenpost Serie 131 buitenpost

Serie 160 buitenpost Serie 140 buitenpost



Horen, z ien en praten

Al le v ideofoons hebben zest ien 

r ingtones. De bel is traploos in-

stelbaar van hard tot helemaal 

uit .  Er is een aansluit ing voor een 

drukker bi j  de appartementsdeur 

met een aparte r ingtone, het 

tweede bels ignaal.  Voor mensen 

met een audit ieve handicap zi jn 

er toestel len met een r ingleiding-

funct ie die het geluid overbrengt 

naar het gehoorapparaat.  Al le 

toestel len worden aangesloten 

op dezelfde tweedraads bus van 

BTicino en hebben een meegele-

verde metalen bevest igingsplaat.
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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

Groothandel 
Nelec levert 

per jaar 37888 
artikelen uit 

voorraad
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