
The Noble Art Of Self Defense



Een boxer verbergt  z i jn  k in achter 

de schouder,  k i jkt  vanuit  de dekking 

naar de tegenstander,  schat hem 

in,  test  z i jn  react ies en ontwi jkt 

stoten.  A l les draait  om goed k i jken, 

ant ic iperen,  t i jd ig reageren en je 

dekking hoog houden.

De v ideo buitenposten van BTic ino 

kunnen incasseren,  z i jn  bestand 

tegen de weersinvloeden en 

tonen haarscherp wie er  voor de 

deur staat .  Ze z i jn  leverbaar in  a l le 

gewichtsklassen,  van Bantam tot 

Superzwaargewicht .

The Noble Art Of Self Defense





De buitenpost  Ser ie 19V heeft 

een stevige a luminium opbouw 

behuiz ing om de elektronica te 

beschermen.  Het b innenwerk  

bevat  een camera met een lu ister/

spreek unit .  De CCD zwart/wit 

camera heeft  een pin hole lens 

en infrarood ver l icht ing voor 

n ightv is ion.  De camera kan in 

a l le  r icht ingen 15 graden gesteld 

worden.  De lu ister/spreek unit 

heeft  een gevoel ige microfoon, 

d ie ervoor zorgt  dat  de bewoner 

a l les kan horen.  De high-

intensity  lu idspreker geeft  een 

bevest ig ingstoon bi j  aanbel len 

en laat  duidel i jk  de stem van de 

bewoner horen.  Beeld en spraak 

worden vol ledig gedigi ta l iseerd.  De 

beldrukker heeft  een naamschi ld 

met ver l icht ing.  De buitenpost 

heeft  een aanslu i t ing voor een 12 

Vdc deuropener met instelbare t i jd 

en wordt  met twee aders op de 

DOS bus aangesloten.

Serie 19V zw/w
Bantam 





De Ser ie 131V inbouw buitenpost 

bestaat  u i t  een module met een 

k leurencamera,  een lu ister/

spreek unit  en een beldrukker met 

ver l icht  naamschi ld.  Een front  van 

stevig a luminium beschermt de 

e lektronica.  De camera z i t  achter 

een polycarbonaat venster.  De 

buitenpost  past  in  een spar ing in  de 

gevel  en het  s lanke front  l igt  daar 

overheen.  Er  is  een opbouwbak 

leverbaar.  De specia le p inhole 

lens van de k leurencamera ‘pakt ’ 

een hor izontale k i jkhoek van 135 

graden en 96 graden vert icaal . 

De high intensity  lu idspreker 

geeft  een bevest ig ingstoon bi j 

aanbel len en geeft  de stem van 

de bewoner duidel i jk  weer.  De 

gevoel ige microfoon zorgt  ervoor 

dat  de bewoner a l les kan horen. 

Beeld en spraak worden vol ledig 

gedigi ta l iseerd.  De t i jd  dat  de 12 Vdc 

deuropener bekracht igd wordt ,  kan 

ingesteld worden.  De beldrukker 

heeft  een groot naamschi ld met 

LED ver l icht ing,  d ie a l leen opl icht 

a ls  de ingebouwde l ichtsensor 

meet dat  het  donker is .

Serie 131V color
WeltergeWicht 





De Ser ie 20V inbouw buitenpost 

is  een tweedraads buitenpost 

van gegoten metaal  en is  met 

z i jn  600 gram veel  zwaarder aan 

dan buitenposten van a luminium 

of  kunststof .  Door metaal  te 

gebruiken konden de ingenieurs 

van BTic ino een compacte vorm 

tekenen van 163 mm. hoog en 

136 mm. breed.  Z i jn  karakter 

wordt  bepaald door het  contrast 

tussen de rondingen bovenin 

en de hoekige onderkant.  Van 

dichtbi j  ontdek je de geraff ineerde 

detai ls  zoals de zachte glans van 

de Zamak leger ing,  het  overs ized 

naamschi ld met z i jn  b lauwe LED 

ver l icht ing,  de t i taniumkleur ige 

beldrukker,  de pin hole lens van de 

CCD camera met LED ver l icht ing. 

De high- intensity  lu idspreker geeft 

een bevest ig ingstoon bi j  aanbel len 

en de gevoel ige microfoon zorgt 

ervoor dat  de bewoner a l les kan 

horen.  Beeld en spraak worden 

vol ledig gedigi ta l iseerd.  De camera 

kan in a l le  r icht ingen 20 graden 

gesteld worden.  De buitenpost 

heeft  een aanslu i t ing voor een 12 

Vdc deuropener met instelbare t i jd 

en wordt  met twee aders op de 

DOS bus aangesloten.

Serie 20V inbouw color
halfzWaargeWicht 





De zeer robuuste opbouw 

buitenpost  Ser ie 20V weegt 755 

gram, maar de s lanke metalen 

behuiz ing is  s lechts 35 mm dik 

en 106 mm breed.  Markante l i jnen 

benadrukken de symmetr ie van de 

camera en het  repeterende patroon 

van de perforat ies.  Het  overs ized 

naamschi ld val t  op met z i jn  b lauwe 

LED ver l icht ing.  Van dichtbi j  ontdek 

je de geraff ineerde detai ls  zoals de 

zachte glans van de Zamak leger ing, 

de t i taniumkleur ige beldrukker,  de 

pin hole lens van de CCD camera 

met wit te LED ver l icht ing voor het 

donker.  Beeld en spraak worden 

vol ledig gedigi ta l iseerd.  De camera 

kan in a l le  r icht ingen 15 graden 

gesteld worden.  De buitenpost 

heeft  een aanslu i t ing voor een 12 

Vdc deuropener met instelbare t i jd 

en wordt  met twee aders op de 

DOS bus aangesloten.

Serie 20V opbouw color 
zWaargeWicht  





Een 4 mm dikke frontplaat  van 

massief  hoogwaardig RVS is  het 

ondoordr ingbare pantser van 

de Ser ie 81V.  De dr ie k i logram 

wegende inbouw buitenpost  is 

vandaalbestendig en heeft  een no-

nonsense ui tstra l ing.  Een stevig 

polycarbonaat front  beschermt 

de camera met p in hole lens.  De 

camera heeft  ver l icht ing met wit te 

LED’s voor perfect  k leurenbeeld 

en kan in a l le  r icht ingen 20 

graden gesteld worden.  De 

strak vormgegeven hor izontale 

gelu idskanalen beschermen de 

high- intensity  lu idspreker en de 

microfoon.  Beeld en spraak worden 

vol ledig gedigi ta l iseerd.  De Ser ie 

81 heeft  v ier  geborstelde drukkers 

met naamschi lden.  Ongebruikte 

drukkers en naamschi lden kunnen 

afgedopt worden.  De buitenpost 

heeft  een aanslu i t ing voor een 12 

Vdc deuropener met instelbare 

t i jd  en wordt  met twee aders op 

de DOS bus aangesloten.  Er  is  een 

opbouwbak leverbaar.

Al le  onderdelen z i jn  stuk voor 

stuk getest  op duurzaamheid, 

gebruiksvr iendel i jkheid en 

betrouwbaarheid.  Na jarenlang 

intensief  gebruik is  roestvr i jstaal 

100% recyclebaar en dat  maakt de 

Ser ie 81 naast  gebruiksvr iendel i jk 

ook mi l ieuvr iendel i jk .

Serie 81V 1-4 drukkers
SuperzWaargeWicht  





Het Noordwi jk  is  b i jzonder 

gebruiksvr iendel i jk .  De intu ï t ieve 

indel ing zorgt  voor een aangenaam 

vertrouwd gevoel  en het  is  dan 

ook de meest verkochte zwart/wit 

v ideofoon van BTic ino. 

De zwart/wit  u i tvoer ing heeft  een 

v ier  inch quickstart  beeldbuis, 

d ie haarscherp toont wie er 

voor de deur staat .  De M-10 

Color  heeft  een v ier  inch TFT 

k leurenscherm. Het toestel  heeft 

metaalk leur ige knoppen voor 

de deuropener,  beeldoproep en 

een programmeerbare funct ie. 

De hoorn met spiraalsnoer l igt 

perfect  in  de hand en heeft  een 

ui tstekende spraakverbinding.  Voor 

aanbel len beneden of  boven is  er 

keuze ui t  meerdere r ingtones.  Het 

gelu id van de bel  kan afgesteld en 

u i tgezet  worden.  De M-10 heeft 

maar twee aders nodig en heeft 

een ui tgang voor een extra bel . 

Voor mensen met een audit ieve 

handicap heeft  deze v ideofoon 

standaard een r ingle id ingfunct ie 

d ie het  gelu id overbrengt naar een 

gehoorapparaat .

M-10 videofoon zwart/wit en 
M-10C color  Noordwijk



De M-20 Ki jkduin is  een handsfree 

v ideofoon met een 3,5 inch 

k leurenscherm. De M-20 draagt 

het  cert i f icaat  ‘design for  a l l ’ 

en heeft  duidel i jke toetsen 

voor de spraakfunct ie,  de 

deuropener,  bewakingsfunct ie 

en programmeerbare funct ies 

zoals een tweede deuropener.  A l le 

bedieningstoetsen z i jn  voorz ien 

van een 3D symbool ,  grote opdruk 

voor v isueel  gehandicapten of 

LED s ignaler ing.  A ls  er  aangebeld 

wordt ,  gaat  het  beeld automat isch 

aan.  Een druk op de gespreksknop 

en de bewoner kan meteen 

handsfree praten met het  bezoek. 

De bel  kan traploos van hard tot 

helemaal  u i t  gezet  worden en er 

z i jn  16 r ingtones.  Het  toestel  heeft 

een aanslu i t ing voor een drukker 

b i j  de appartementsdeur en een 

aparte r ingtone voor het  tweede 

bels ignaal .  Voor de tweede bel  is 

er  ook keuze ui t  16 r ingtones.  Er  is 

een ui tgang voor een extra bel .

M-20 color videofoon 
Kijkduin



Jarenlange ervar ing 

met e lektronica,  opt ica, 

gelu idstechniek,  vormgeving en 

fabr icage is  samengebald in  een 

compact handsfree toestel  van 

14 bi j  14 cm, de M-40 Bergen.  Het 

toestel  wordt  aangesloten op de 

super ieure 27 Volts  tweedraads 

BTic ino bus met vol ledig 

gedigi ta l iseerd beeld en gelu id.  De 

high def in i t ion lu idspreker heeft 

een subl ieme gelu idsweergave en 

traploos instelbaar volume.  Het 

3,5 inch fu l lcolour TFT scherm 

onderscheidt  z ich door een helder 

en rust ig beeld.  De ru ime k i jkhoek 

geeft  de bewoner vr i jheid van 

beweging t i jdens een handsfree 

gesprek.  De Bergen heeft  aan 

de voorkant v ier  grote,  duidel i jke 

bedieningsknoppen en heeft 

een metalen bevest ig ingsplaat 

waar het  toestel  op gekl ikt  wordt . 

De bedrading wordt  met een 

connector aangesloten. 

De M-40 heeft  geen ui tgang voor 

een extra bel .

M-40 color videofoon
Bergen

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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