
Deurstation Serie 160

https://www.nelec.com/producten/deurstation-serie-160v-met-keypad/?src=brochure


Een deurstat ion met veel 
drukkers en naamplaat jes is a l 
gauw onoverzichtel i jk.  Bezoekers 
moeten het huisnummer maar 
z ien te v inden. Bi j  het Ser ie 160 
vandaalbestendig deurstat ion 
bel je aan door het huisnummer 
in te toetsen. Het toetsenbord 
heeft duidel i jke, van achter 
ver l ichte toetsen 0 tot en met 9 
en pi j l toetsen om te scrol len. Als 
je het huisnummer niet weet,  kan 
je door de adressen scrol len. 

De Serie 160 heeft een 
mechanische weerbaarheid van 
IK 10 en de waterbestendigheid 
is IP 54. De zware ant i-vandaal 
behuiz ing is gemaakt van Zamak, 
een metaal legering.

Anti-vandaal deurstation





Als bezoeker weet je natuur l i jk niet 
precies hoe je moet aanbel len op 
een deurstat ion met een keypad. 
Daarom heeft de Serie 160 een 
LCD scherm dat laat z ien hoe je 
door de adressen scrolt .  Na het 
aanbel len l icht het pictogram 
met hoorn op en als het systeem 
bezet is,  wordt het rood. Als 
er opgenomen wordt,  l icht het 
pictogram met tekstbal lon groen 
op. Als de deuropener bediend 
wordt,  k l inkt er een pieptoon en 
l icht het pictogram met deur rood 
op. 

Je kan aanbel len met het 
huisnummer of door te 
scrol len door de adressen. De 
achternamen worden meestal 
n iet ingevoerd, omdat bi j  een 
verhuiz ing de buitenpost dan 
bi jgewerkt moet worden. Als de 
achternamen wel z i jn ingevoerd, 
kan je door de achternamen 
scrol len.

Aanbellen Serie 160





Er kunnen maximaal 1000 
huisnummers en namen 
ingevoerd worden in de Serie 
160. De kleurencamera heeft 
ver l icht ing met witte LED’s voor 
perfect k leurenbeeld. De pinhole 
groothoekens       heeft een 
horizontale ki jkhoek van 135 
graden en 96 graden vert icaal . 
De lu ister/spreek unit  heeft 
twee high-intensity lu idsprekers 
en een gevoel ige microfoon. 
Beeld en spraak worden vol ledig 
gedigital iseerd. 

De zeer robuuste metalen 
behuiz ing beschermt de 
elektronica en de camera zit achter 
een polycarbonaat venster.  Het 
deurstat ion past in een sparing in 
de postkast en het front l igt daar 
overheen. Het deurstat ion vormt 
een geheel met de postkast, 
omdat het front aan de zi jkant 
maar 10 mm dik is en in het midden 
20,5 mm. Het deurstat ionkan ook 
opbouw gemonteerd worden 
met een opbouwbak. Er is een 
uitgang met instelbare t i jd voor 
een 12 Vdc deuropener. Gebruik 
een DZ-Rel (art .  346250 - niet 
bi jgeleverd) om een potvr i j  NO/
NC contact te schakelen. Het 
deurstat ion kan via USB met een 
PC geprogrammeerd worden. 
De Serie 160V is voorzien van 
een heat ing resistance om 
condensvorming tegen te gaan. 
Het is mogel i jk v ier PIN-codes te 
creëren om de deur te openen.

Kenmerken Serie 160





De elementen weerstaan

Alle deurstations van 

BTicino zi jn gemaakt om de 

elementen te weerstaan. 

De ingenieurs testen 

ieder model wekenlang 

in een regenkast, waarin 

roterende douchekoppen 

uit al le richtingen water 

spuiten. Ieder deurstation 

moet deze test succesvol 

doorstaan.
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