
Deurstation Serie 70

https://www.nelec.com/producten/deurstation-serie-70v-met-keypad/?src=brochure


De entree is het v is i tekaart je 

van een gebouw. De Serie 70 is 

een video deurstat ion, dat past 

in een moderne en prest igieuze 

omgeving. De bezoeker van 

het luxe appartement of 

chique kantoorgebouw wordt 

verwelkomd met het logo van het 

gebouw. Het TFT kleurenscherm 

en de aanrakingsgevoel ige 

toetsen worden beschermd 

door een vandaalbestendig 

front van 0,5 cm gehard glas. 

De bezoeker belt  aan door het 

huisnummer in te toetsen of door 

in het zoekscherm de naam van 

de bewoner te selecteren.  De 

bewoner kan zien wie er aanbelt , 

praten met de bezoeker en 

eventueel de deur openen. Het 

deurstat ion en al le v ideofoons 

worden met twee aders op de 

BTicino bus aangesloten.

Ser ie 70 anti-vandaal





Aanbellen  Ser ie 70

De kleurencamera kan in al le r ich-

t ingen 15 graden gesteld worden. 

De kleurencamera heeft ver l ich-

t ing met witte LED’s voor perfect 

k leurenbeeld. Er kunnen maxi-

maal 1000 huisnummers inge-

voerd worden. De keypad heeft 

toetsen voor 0 tot en met 9, maar 

er kunnen op een SMS-achtige 

manier ook letters gekozen wor-

den.





Kenmerken

Serie 70 Axolute deurstat ion

Inbouw in een paneel of in een muur

Frontplaat 0,5 cm gehard glas

LCD kleurendisplay met namen en huisnum-

mers

Afmeting 150 x 402 mm (bxh)

Inbouwdiepte 44 mm

capacit ieve toetsen zonder 

bewegende delen

Gewicht 3000 gram

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.1000 huisnummers

Bevest iging oproep met toon

Programmeren via scrol l-toetsen

USB poort voor PC-l ink

Ethernet voor programmeren

Grat is downloadable software

Systeem max. 39 deurstat ions

Systeem max. 3900 videofoons

Werktemp van -25 tot +70 graden Celsius
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