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Moderne t i jden vragen om 

moderne maatregelen, ook als het 

om vei l igheid gaat.  Goede sloten 

beschermen uw huis al leen als u 

de deur gesloten houdt.  U wi l t  er 

zeker van zi jn wie  er voor de deur 

staat voordat u opendoet. Dat 

kan met de videokit  V1 Ser ie 31. 

Als er aangebeld wordt,  toont de 

M-10 videofoon haarscherp wie 

er voor de deur staat.  U geeft niet 

thuis of u pakt de hoorn op om te 

praten met de bezoeker.  Met een 

druk op de knop ontgrendelt  u de 

deur.

Alles van waarde is weerloos





De Serie 31 bestaat uit  een 
module met camera, lu ister/
spreek unit  en een beldrukker.  De 
module heeft 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 camera met 
pinhole lens en ver l icht ing met 
witte LED’s kan in al le r icht ingen 
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 beldrukker 
heeft 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 de 
videofoon worden met twee 
aders op de superieure BTicino 
bus aangesloten.

Geen voet tussen de deur





Eenvoudige  u itbreidingen

De V1 Ser ie 31 kan uitgebreid  

worden tot maximaal 4 deur-

stat ions. Er z i jn ook deurstat ions 

met twee beldrukkers en zonder 

camera. Het is mogel i jk dr ie CCTV 

camera’s op de set aan te s lu iten. 

Binnen kan de set eenvoudig 

uitgebreid worden tot v i j f 

v ideofoons en of deurtelefoons 

(per beldrukker).  Extra v ideofoons 

hebben een hulpvoeding nodig. 

Uitbreidingen met interfaces

Met behulp van interfaces kan de 

set veel verder uitgebreid worden. 

Het maximale aantal  deurstat ions 

en CCTV camera’s bedraagt 39 

en er kunnen maximaal twint ig 

v ideofoons tegel i jk overgaan. Met 

de SUI interface kan de afstand 

van deurstat ion tot v ideofoon tot 

200 meter vergroot worden.

M-10 zwart/wit videofoon Noordwijk

Elegante l i jnen en een sol ide 

afwerking kenmerken de 

Noordwi jk.  De videofoon is 

uitgerust met overzichtel i jke 

en hoogwaardige bedienings-

elementen. Het apparaat is 

bi jzonder gebruiksvr iendel i jk.  De 

intuït ieve indel ing zorgt voor een 

aangenaam vertrouwd gevoel en 

het is dan ook de meest verkochte 

zwart/wit  v ideofoon van BTicino. 

De videofoon heeft een vier 

inch quickstart beeldbuis,  die in 

haarscherp zwart/wit  toont wie 

er voor de deur staat.  Het toestel 

heeft metaalk leur ige knoppen 

voor de deuropener, beeldoproep 

en een programmeerbare funct ie. 

De hoorn met spiraalsnoer l igt 

perfect in de hand en heeft een 

uitstekende spraakverbinding. 

Of er beneden of boven wordt 

aangebeld, herken je aan de 

beltoon. Voor beide bels ignalen is 

er keuze uit  meerdere r ingtones. 

Het geluid van de bel kan 

afgesteld en uitgezet worden. 

De M-10 heeft maar twee aders 

nodig en heeft een uitgang voor 

een extra bel .  Voor mensen met 

een audit ieve beperking heeft 

deze videofoon standaard een 

r ingleidingfunct ie  (TeleLoop) die 

het geluid overbrengt naar het 

gehoorapparaat.





Nelec maakt een schema op maat 

voor iedere deurvideo instal lat ie.  In dat 

schema staat precies hoe je de bus 

moet aansluiten en wat de adressering 

is van de buitenpost en de videofoons. 

Als je het materiaal bestelt ,  verzorgen de 

special isten van Nelec de adressering 

van de videofoons, programmeren de 

buitenpost en zetten ‘m in elkaar.  Bi j  de 

zending zitten duidel i jke, Nederlandse 

gebruiksaanwi jz ingen.

Als de monteur Nelec belt  dan kr i jgt hi j 

iemand met verstand van zaken aan de 

l i jn.  De medewerkers van Nelec hebben 

het schema op maat en weten precies 

wat er geleverd is.  Als het moet, komt 

een special ist  ter plekke helpen.
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