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De ingenieurs van BTicino konden 

putten uit  jarenlange ervar ing 

met handsfree deurtelefoons 

toen ze de T-40 ontwierpen. 

Al  hun kennis van elektronica, 

geluidstechniek, vormgeving en 

fabr icage is samengebald in een 

compact toestel  van 9 bi j  14 cm, 

de T-40 ‘Bergen”. 

Geconcentreerde technologie





De T-40 deurtelefoon wordt 

aangesloten op de superieure 

27 Volts tweedraads BTicino 

bus met vol ledig gedigital iseerd 

geluid. De high def in it ion 

lu idspreker heeft een subl ieme 

geluidsweergave en traploos 

instelbaar volume. De microfoon 

is weggewerkt in de behuiz ing 

en zorgt in combinat ie met de 

geïntegreerde signaalprocessor 

voor een comfortabele handsfree 

spraakverbinding.

De deurtelefoon Bergen is voor 

opbouw montage en wordt 

op een bi jgeleverde metalen 

bevest igingsplaat gekl ikt.  Er 

is een tafelhouder leverbaar. 

De bedrading wordt met een 

connector aangesloten. De T-40 

heeft geen uitgang voor een extra 

bel  en geen r ingleidingfunct ie 

(TeleLoop).

T-40 Bergen





De T-40 Bergen heeft aan de 

voorkant v ier grote, duidel i jke 

bedieningsknoppen. Hiermee 

neemt de bewoner een gesprek 

aan, opent de deur,  bedient een 

extra funct ie of act iveert de 

bewakingsfunct ie (verbinding 

aanzetten zonder dat er is 

aangebeld).  De bewoner kan het 

volume van de lu idspreker en 

van de bel traploos afstel len met 

twee draaiknoppen aan de zi jkant 

van de telefoon. Er is keuze 

uit  16 r ingtones. Als er t i jdens 

een gesprek wordt aangebeld 

bi j  de voordeur,  k l inkt er een 

aanklopsignaal.Het toestel  heeft 

een LED die rood opl icht als 

de deur bediend wordt en een 

tweede LED die met groen of rood 

de systeemstatus weergeeft.

De funct ie ‘push to talk’ 

kan geact iveerd worden als 

verkeerslawaai bi j  het deurstat ion 

de open spraakverbinding 

overstemt. De microfoon van 

het belpaneel wordt dan t i jdel i jk 

uitgeschakeld.

Duidelijke bediening
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