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Tienduizenden appartementen 

door heel Nederland zi jn voorzien 

van de BTicino deurtelefoons T-5 

en T-10, die z ich onderscheiden 

door bedieningsgemak en 

hoge betrouwbaarheid. BTicino 

heeft een nieuwe deurtelefoon 

ontwikkeld, die deze toestel len 

gaat opvolgen en dat schept hoge 

verwachtingen. De ingenieurs 

van BTicino hebben met de 

nieuwe T-45 al le verwachtingen 

waar gemaakt.  De overzichtel i jke 

vormgeving en duidel i jke iconen 

vormen een rust ig geheel.  De 

grote, afgeronde toetsen zi jn 

een visueel herkenningspunt 

en komen terug bi j  de andere 

toestel len van BTicino. Duidel i jke 

LED’s geven de status van een 

oproep aan. De elektronische 

pr ints z i jn voorzien van superieure 

componenten.

T-45 Deurtelefoon Renesse





Maximum simplicity

De rechthoekige hoorn van de 

T-45 l igt makkel i jk in de hand. 

Het toestel  wordt aangesloten 

op de superieure tweedraads 

bus van BTicino. Deze bus werkt 

met een vol ledig gedigital iseerde 

spraakverbinding en het geluid is 

daardoor eenvoudigweg perfect. 

Er is voor de bel keuze uit  16 

r ingtones. De bel kan traploos 

van hard tot helemaal uit  gezet 

worden. Het toestel  heeft een 

aansluit ing voor een drukker bi j  de 

appartementsdeur en een aparte 

r ingtone (tweede bels ignaal) . 

Het toestel  heeft duidel i jke 

toetsen voor de deuropener 

en bewakingsfunct ie  ( lu isteren 

zonder oproep).  Een derde 

toets kan gebruikt worden om 

met een relais bi jvoorbeeld een 

tweede deur te openen. Het is 

niet mogel i jk een extra bel  aan te 

s lu iten, gebruik daarvoor de T-50. 

Het toestel  wordt geleverd met 

een metalen bevest igingsplaat en 

een connector voor het aansluiten 

van de bedrading. De T-45 kan 

gecombineerd worden met al le 

andere tweedraads videofoons 

en deurtelefoons van BTicino.
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