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De Serie 20V is I ta l iaans design. 

Iedere ronding en iedere 

overgang heeft een funct ie.  De 

behuiz ing van gestold metaal  is 

even compact als robuust.  Het 

polycarbonaat venster biedt een 

bl ik in het technisch markante 

binnenwerk van de pin hole CCD 

camera. De twee units voor 

de nachtver l icht ing met LED-

techniek geven de Serie 20V zi jn 

onmiskenbare gezicht.  De strak 

vormgegeven perforat ies geven 

het geluid van de high-intensity 

lu idspreker door, maar houden 

vocht buiten. Het logo rechts 

onderin staat voor de BTicino 

ident iteit . 

Vorm  volgt funct ie





Het Ser ie 20 deurstat ion heeft 
een zeer robuuste behuiz ing van 
gegoten metaal .  Z i jn gewicht van 
0,75 ki logram is veel groter dan dat 
van deurstat ions van aluminium 
of kunststof.  Het deurstat ion is 
niet a l leen bi jzonder sterk, maar 
heeft een mooie s lanke vorm van 
10,6 cm breed. De Serie 20V past 
overal ,  omdat hi j  opbouw tegen 
de muur gemonteerd wordt en 
slechts 35 mm uitsteekt.

De ingenieurs van BTicino 
tekenden een karakter ist ieke 
vorm met een groot contrast 
tussen de rondingen bovenin 
en de hoekige onderkant.  Het 
repeterende, r i tmische  patroon 
van de perforat ies en de markante 
l i jnen benadrukken de symmetr ie, 
die al leen gebroken wordt door 
het oversized naamschi ld.  Van 
dichtbi j  ontdek je geraff ineerde 
detai ls zoals de zachte glans 
van de metaal legering, de 
t i taniumkleur ige beldrukker, 
de pin hole lens van de kleuren 
CCD camera en de witte LED 
nachtver l icht ing. De camera 
kan in al le r icht ingen 15 graden 
gesteld worden. De Serie 20V 
heeft een uitgang voor een 12 Vdc 
deuropener met instelbare t i jd. 
Het deurstat ion en de videofoon 
worden aangesloten op de 
superieure 27 Volts tweedraads 
bus van BTicino met vol ledig 
gedigital iseerd beeld en geluid. 

Gestold metaal





De Noordwi jk heeft een vier 

inch TFT kleurenscherm, dat 

haarscherp toont wie er voor 

de deur staat.  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 voor het tweede 

bels ignaal.  De ergonomische 

gevormde hoorn geeft een 

uitstekende spraakverbinding. 

De M-10C heeft een uitgang om 

een extra bel  aan te s lu iten.

De M-10C heeft een eenvoudige 

bediening, die na uitgebreid 

consumentenonderzoek tot 

stand is gekomen. Er is een knop 

om de deur te openen en een 

knop voor de bewakingsfunct ie 

- het beeld aanzetten zonder dat 

er wordt aangebeld. Het toestel 

heeft dr ie extra knoppen met een 

programmeerbare funct ie,  zoals 

het bedienen van en tweede 

deuropener of van een l ichtknop. 

Voor mensen met een audit ieve 

beperking heeft deze videofoon 

een r ingleidingfunct ie (TeleLoop)

die het geluid overbrengt naar 

het gehoorapparaat.

M-10C color v ideofoon Noordwijk





Eenvoudige  u itbreidingen

De set kan uitgebreid worden tot 
maximaal 4 v ideo deursat ions. 
Er z i jn ook deursat ions leverbaar 
met twee beldrukkers en zonder 
camera. Het is mogel i jk dr ie mini 
bewakingscamera’s op de set aan 
te s lu iten. De maximale afstand  
van deursat ion tot v ideofoon is  
200 meter.
Binnen kan de set eenvoudig 
uitgebreid worden tot v i j f 
v ideofoons en of deurtelefoons 
(per beldrukker).  Twee van deze 
toestel len worden door de bus 
gevoed. De overige videofoons 
kr i jgen een hulpvoeding. 

Uitbreidingen met interfaces

Met extra interfaces kan de set 
veel verder uitgebreid worden. 
Het maximale aantal  deursat ions 
en CCTV camera’s bedraagt 99 
en er kunnen maximaal twint ig 
v ideofoons tegel i jk overgaan. 
De maximale afstand van 
deursat ion tot v ideofoon kan 
met SUI interfaces verdubbeld of 
verdr iedubbeld worden.
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