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Voor gebouwen met maximaal 

25 appartementen bestaat er 

een kant en klaar deurvideo 

deurstat ion. Dit  deurstat ion ziet 

er aantrekkel i jk uit ,  is uit  voorraad 

leverbaar en is makkel i jk te 

monteren.

Het deurstat ion van een deurvideo 

instal lat ie z it  bi j  de toegangsdeur. 

De bezoeker kan er aanbel len 

en praten met de bewoner. Een 

deurstat ion heeft een speaker, 

een microfoon en een aansluit ing 

voor een deuropener. Als het 

deurstat ion een camera heeft, 

kan de bewoner z ien wie er 

aanbelt .  Al le deurstat ions zi jn 

voor inbouwmontage en kunnen 

een opbouwbak kr i jgen.

Aanbellen  Ser ie 31



video buitenpost Serie 31



Deurstat ion Serie 31

20 graden gesteld worden. 

Een high-intensity lu idspreker 

geeft een bevest igingstoon bi j 

aanbel len en laat duidel i jk de 

stem van de bewoner horen. 

Een gevoel ige microfoon zorgt 

ervoor dat de bewoner al les kan 

horen. Beeld en spraak worden 

vol ledig gedigital iseerd. De t i jd 

dat de deuropener bekracht igd 

wordt,  kan ingesteld worden. 

De t i taniumkleur ige beldrukkers 

hebben een ruim naamschi ld 

met groene LED ver l icht ing. De 

naamschi lden kunnen gewisseld 

worden zonder de module te 

openen. 

Het deurstat ion en al le v ideofoons 

worden met twee aders op de 

BTicino bus aangesloten.

Er kunnen in een gebouw maximaal 

99 deurstat ions aangesloten wor- 

den. Het Ser ie 31 deurstat ion is 

leverbaar met al leen een lu ister/

spreek unit  en als k leurencamera 

gecombineerd met lu ister/spreek 

unit . 

Het Ser ie 31 deurstat ion begint 

met een module met een camera 

en een lu ister/spreek unit .  Hier 

komen modules bi j  met maximaal 

v ier drukkers en naamschi lden. 

Met deze drukkermodules 

wordt een compleet deurstat ion 

samengesteld met precies het 

ju iste aantal  drukkers. Er komen 

maximaal dr ie modules boven 

elkaar en maximaal dr ie modules 

naast elkaar.

De modules hebben een front 

van stevig aluminium dat de 

elektronica beschermt. De 

camera zit  achter een venster. 

Het deurstat ion past in een 

sparing in de gevel en het front 

l igt daar overheen. Doordat het 

s lanke front aan de zi jkant maar 

7 mm dik is,  vormt de Serie 31 

een geheel met de gevel.  Er z i jn 

ook opbouwbakken leverbaar. 

De kleurencamera heeft een 

pinhole lens en ver l icht ing met 

witte LED’s voor perfect beeld. 

De camera kan in al le r icht ingen 



audio buitenpost Serie 31



Kenmerken

Serie 31 v ideo/video of al leen audio 

Frontpaneel a luminium

Bedrading twee aders BTicino bus

Eventueel lokale voeding 

27 Vdc twee aders

Color camera 1/4 inch CCD

 Object ief F:2,8 mm f:  3,0 mm

 >330 horizontale l i jnen, 

 400 vert icaal

Max.25 beldrukers met 

naamschi lden

Uitgang 12 Vdc voor deuropener

Instelbare t i jd puls voor deuropener

Systeem max. 99 deurstat ions

Systeem max. 3900 videofoons/

deurtelefoons

Ook leverbaar als Ser ie 30 audio

Werktemp van -25 tot + 70 graden 

Celsius
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