
VvE zien wie er aanbelt



Wat is een deurvideo installatie?

Een gebouw met deurvideo heeft bi j  de 
entree een deurstat ion met een camera 
en een spraakmodule. Een deurstat ion 
heeft of voor ieder adres een eigen 
beldrukker of het heeft een keypad om het 
huisnummer in te toetsen. Een gebouw 
kan meerdere deurstat ions hebben en er 
kunnen extra bewakingscamera’s op het 
systeem aangesloten worden.
In iedere woning zit  een BT icino 
videofoon of deurtelefoon. Als er 
aangebeld wordt, laat het kleurenscherm 
van de videofoon zien wie er staat, je 
kan een gesprek voeren en met een knop 
de deur bi j  de ingang openen. Je kan 
de bel traploos hard, zacht of zel fs uit 
zetten. Voor mensen met een audit ieve 
beperking hebben bepaalde videofoons 
een TeleLoop-funct ie die het geluid 
overbrengt naar het gehoorapparaat. 

Moet iedereen meedoen?

Als de bestaande intercom wordt 
vervangen, moeten al le bewoners 
meedoen. Maar niet iedereen hoeft een 
videofoon te nemen. Als een bewoner 
niet mee wi l  doen, kr i jgt hi j  een BT icino 
deurtelefoon. 

Waarom BTicino?

De moderne BT icino tweedraads bus 
heeft vol ledig gedigita l iseerd beeld 
en geluid. BT icino onderscheidt z ich 
door het I ta l iaanse design, de ruime 
keuze in deurstat ions, het gamma met 
v i j f  verschi l lende handsfree videofoons 
en de hoge product iekwal i te i t ,  waarbi j 
iedere Pr inted Circuit  Board en al le 
gesoldeerde componenten indiv idueel 
worden gecontroleerd. De uitgebreide 
projectbegeleiding van groothandel 
Nelec zorgt ervoor dat iedere instal lat ie 
soepel en conform de systeemvereisten 
uitgevoerd wordt.

Wat zijn de mogelijkheden?

Al le BT icino deurtelefoons en videofoons 
worden op dezelfde manier aangesloten. 
De ene bewoner kan de M-50b videofoon 
nemen en andere bewoner de M-50W. 
Al le toestel len werken met een handsfree 
spraakverbinding en hebben dus geen 
hoorn. Er is keuze uit  v i j f  v ideofoons 
en een deurtelefoon. Wi l  je een 5 inch 
of 7 inch beeldscherm, wi l  je met of 
zonder Wi-Fi,  met of zonder Teleloop-
funct ie? Iedere bewoner kr i jgt een 
duidel i jke, op stevig karton is gedrukte 
gebruiksaanwi jz ing in het Nederlands.

Een oogje in het zeil houden
Een mooi appartement verdient een BTicino videofoon. Je kan 
zien wie er voor de deur staat en zo samen met de buren een 
oogje in het zei l  houden. Ongure types komen niet verder dan 
het belpaneel en dat geeft een vei l ig gevoel



M-70 of M-70WiFi v ideofoon

M-50 basic, extended of Wi-Fi v ideofoon

 M-50b M-50e M-50WiFi M-70 M-70WiFi T-55 

beeldscherm 5 inch 5 inch 5 inch 7 inch 7 inch geen

Wi-Fi en App nee nee ja nee ja nee

TeleLoop-funct ie nee ja ja ja ja nee

toetsen extra funct ie’s nee ja ja ja ja ja

bels ignaal voordeur ja ja ja ja ja ja

uitgang extra bel nee ja ja ja ja ja



Wie maakt de installatie?

De deurvideo moet aangelegd worden 
door een erkend elektro- instal lateur. 
Nelec kan voor iedere regio in Nederland 
goede instal lateurs aanwi jzen die net jes 
werken. Je eigen huis instal lateur kan  
natuur l i jk ook met BT icino overweg. 
De elektro- instal lateur ki jkt of de 
bestaande bedrading geschikt is en hi j 
rekent uit  wat de aanleg kost. Voor een 
heel gebouw heeft de instal lateur twee 
tot v i j f  dagen nodig, waarbi j  de intercom 
buiten bedri j f  is en al le woningen op 
afspraak toegankel i jk moeten zi jn. De 
instal lateur is het eerste aanspreekpunt 
voor vragen over de deurvideo, maar je 
kan ook alt i jd even met Nelec bel len. De 
instal lateur of Nelec kan een demonstrat ie 
verzorgen bi j  een vergadering van de 
bewoners.

Moeten er kabels getrokken worden?

De bedrading van de oude deurtelefoons 
of oude deurvideo kan meestal hergebruikt 
worden, omdat BT icino videofoons maar 
twee aders nodig hebben. Het scheelt 
natuur l i jk in de kosten als er geen 
nieuwe kabel getrokken hoeft te worden. 
De instal lateur bepaalt of de bestaande 
bedrading gebruikt kan worden, omdat 
hi j  degene is die garant ie moet ver lenen 
als iets niet goed werkt. Als de bestaande 
bedrading rot is, levert hergebruik al leen 
maar problemen op. Het bestaande 
paneel met beldrukkers kan vaak ook 
hergebruikt worden.

Wat is de rol van Nelec?

Groothandel Nelec levert BT icino aan 
de instal lateur en helpt bi j  iedere stap 
in het proces. Als de instal lateur moet 
inschatten of de bestaande bedrading 
van een gebouw geschikt is, kan Nelec 
ter plekke komen ki jken, maar vaak 
volstaat telefonisch over leg. 
Nelec maakt een ontwerp van de 
instal lat ie, omdat voor iedere BT icino 
tweedraads deurvideo berekend moet 
worden wat de afstanden zi jn, hoe hoog 
de stroomafname is en hoe de digita le 
nummering loopt. De instal lateur kr i jgt 
een offerte van Nelec en maakt op basis 
daarvan een offerte complet met montage 
voor de vereniging van eigenaars. Bi j 
opdracht maakt Nelec een schema op 
maat, programmeert al le v ideofoons 
en begeleidt de instal lateur t i jdens de 
montage. Mocht er een probleem zi jn, 
dan helpt Nelec de instal lateur het snel 
en soepel op te lossen. 

Is mijn videofoon toekomstbestendig?

Er geldt twee jaar fabr ieksgarant ie op 
het mater iaal.  De instal lateur geeft een 
jaar garant ie op de instal lat ie of vermeldt 
de duur op de offerte. Het schema op 
maat maakt het mogel i jk onderhoud of 
uitbreiding door een ander bedri j f  te laten 
doen. De levensduur van een deurvideo-
instal lat ie is v i j f t ien à twint ig jaar. BT icino 
komt steeds met nieuwe videofoons voor 
de tweedraads bus. Je kan bi jvoorbeeld 
een oude zwart/wit BT icino videofoon 
uit  2011 vervangen door de gloednieuwe 
M-50W, die kleurenbeeld, handsfree 
spraak en Wi-Fi heeft.



Deurstation Serie 130
voor gewone beldrukkers

T-55 deurtelefoon

Deurstation Serie 160 Deurstation Serie 140



BTicino Groothandel:  www.nelec.com
 nelec bv 
  gyroscoopweg 106 
  1042 ax  amsterdam 
  postbus 20674 
  1001 nr  amsterdam 
  email info@nelec.com 

telefoon 
nelec 020 - 6 352 350 
verkoop 020 - 6 352 351 
administratie 020 - 6 352 352 
techniek 020 - 6 352 353 
offertes  020 - 6 352 357 
fax  020 - 6 352 355

De bewoner volgt de instruct ies, opent met z i jn smartphone de grat is app en de Wi-Fi 
v ideofoon koppelt t i jdel i jk v ia bluetooth aan zi jn smartphone. De Wi-Fi v ideofoon en de 
smartphone worden nu automatisch def in i t ief  aan elkaar gekoppeld. Als er nu aangebeld 
wordt, gaan zowel de videofoon als de smartphone over. De BT icino app zorgt ervoor, 
dat de bewoner waar ook ter wereld een gesprek kan aannemen, z ien wie er aanbelt en 
de deur kan openen.

M-50WiFi Classe 100 X16E
videofoon 5 inch met Wi-Fi
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