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Eén merk één systeem

Bij  BTicino deurvideo passen 

al le deurstat ions, deurtelefoons 

en videofoons op dezelfde 

tweedraads bus. Al les valt 

dus onder één en hetzelfde 

systeem. Je kan in een gebouw 

verschi l lende deurtelefoons en 

videofoons door elkaar heen 

gebruiken. De instal lat ie kan alt i jd 

aangepast en uitgebreid worden.

In deze brochure staan:

de M-50b videofoon

de M-50e videofoon

de M-50W videofoon

de M-70W videofoon



Voor de videofoons geldt…
- Er is keuze uit  16 r ingtones.
- Het geluid van de bel kan traploos hard, zacht of zelfs uit .
-  Er is een aansluit ing voor een beldrukker bi j  de eigen appartementsdeur.
- Als hier t i jdens een gesprek op wordt aangebeld, k l inkt er een aanklopsignaal.
- Er z i jn aparte r ingtones voor het tweede bels ignaal van de appartementsdeur.
- Aan de voorkant z it  een LED die rood opl icht als de deur bediend wordt.
- Een tweede LED geeft met groen of rood de gesprekstatus weer.
- Er z it  een metalen bevest igingsplaat bi j  waar het toestel  op gekl ikt wordt.
- De bedrading wordt met een bi jgeleverde connector aangesloten.
- Er z i jn maar twee aders nodig voor de digita le BTicino tweedraads bus.
- In bepaalde situat ies kr i jgt de M-50W twee extra aders naar een hulpvoeding.

 M-50b M-50e M-50W M-70 M-70W 

beeldscherm 5 inch 5 inch 5 inch 7 inch 7 inch 

Wi-Fi en App nee nee ja nee ja 

TeleLoop-funct ie nee ja ja ja ja 

toetsen extra funct ie’s nee ja ja ja ja 

bels ignaal voordeur ja ja ja ja ja 

uitgang extra bel nee ja ja ja ja 

hoorn nee nee nee nee nee 



M-50b de b staat voor basic

Het toestel wordt aangesloten 
op de superieure 27 Volts 
tweedraads BTicino bus met 
vol ledig gedigital iseerd beeld en 
geluid. Het vi j f  inch kleurenscherm 
geeft haarscherp beeld, bi j  een 
ruime ki jkhoek. De geïntegreerde 
spraakprocessor, de high definit ion 
luidspreker en verborgen microfoon 
zorgen voor een perfecte handsfree 
spraakverbinding. Het toestel 
heeft een aansluit ing voor een 
drukker bi j  de appartementsdeur 
en een aparte r ingtone voor het 
tweede belsignaal. De videofoon 
biedt keuze uit 16 r ingtones die 
toegewezen kunnen worden aan 
oproepen van het deurstation of als 
er bi j  de deur van het appartement 
zelf wordt aangebeld. De M-50b 
heeft geen uitgang voor een extra 
bel en geen TeleLoop-functie die 
het geluid overbrengt naar een 
gehoorapparaat. De geavanceerde 
M-50e biedt deze mogeli jkheden 
wel. 

Duidelijke bediening

De M-50b heeft aan de 
voorkant twee grote, duidel i jke 
bedieningsknoppen: de ene om een 
gesprek te beginnen en de andere 
om ‘op te hangen’.

Onder het scherm zitten drie 
capacit ieve aanraaktoetsen 
om de deur te openen, voor de 
bewakingsfunctie en om een extra 
functie te bedienen. Aan de zi jkant 
van de behuizing zit een kleine 
joystick om het beeld, de spraak 
en de bel af te stel len. Als je de bel 
uitzet, gaat er een rode led branden. 

Eenvoudige montage

De videofoon Classe 100 wordt 
geleverd met een metalen 
bevestigingsplaat waar het toestel 
op gekl ikt wordt. De bedrading 
wordt met een handige connector 
aangesloten. Er is een tafelhouder 
leverbaar.

Het dipart imento di design industriale van BTicino in Noord Ital ië heeft meer 
dan twee jaar gewerkt aan de nieuwe Classe 100 videofoon. De vormgeving 
moest al le eerdere ontwerpen overtreffen. De behuizing moest plaats bieden 
aan het nieuwe vi j f  inch scherm, maar niet te groot worden. De elektronica 
moest minder stroom verbruiken dan zi jn voorganger. Er moesten een knop 
komen om een gesprek te beginnen en een tweede knop om een gesprek 
te beëindigen. Deze knoppen moesten mechanisch zi jn, zodat de gebruiker 
beweging en een duidel i jke kl ik voelt bi j  bediening. De fabricage moest zo 
ingericht worden, dat de productiekwaliteit op het bekende, hoge niveau van  
BTicino bl i j ft .  Het resultaat is niet één nieuwe videofoon, maar drie: de M-50b, 
de M-50e en de M-50W met Wi-Fi.

M-50b Classe 100 videofoon





M-50e: de e staat voor extended

Duidelijke bediening

De M-50e heeft aan de 
voorkant twee grote, duidel i jke 
bedieningsknoppen: de ene om een 
gesprek te beginnen en de andere 
om ‘op te hangen’. Hierboven 
staan drie iconen met capacit ieve 
aanraaktoetsen om de deur te 
openen, voor de bewakingsfunctie 
en om een extra functie te bedienen. 
Onder het scherm zitten de vier 
extra aanraaktoetsen. Voor mensen 
met een visuele beperking zitten er 
op strategische plekken nopjes op 
de behuizing. Aan de zi jkant van de 
behuizing zit een kleine joystick om 
het beeld, de spraak en de bel af te 
stel len. Als je de bel uitzet, gaat er 
een rode led branden.
Nelec levert bi j  iedere videofoon 
een duidel i jke, op stevig karton 
gedrukte gebruiksaanwijzing in het 
Nederlands .

Deze geavanceerde videofoon kan dingen die andere videofoons, zoals de 
M-50b, niet kunnen. Zo heeft de M-50e voor mensen met een auditieve beperking 
de TeleLoop-functie die het geluid overbrengt naar het gehoorapparaat van 
de bewoner.  Zo heeft deze videofoon een uitgang voor een extra bel, zodat 
je ook in een andere kamer hoort dat er aangebeld wordt. Zo heeft de M-50e 
een ingang voor een hulpvoeding, die nodig is als een appartement meerdere 
videofoons heeft die tegel i jkert i jd aangaan als er aangebeld wordt. Zo heeft 
deze videofoon aan de voorkant vier extra bedieningstoetsen, waarmee de 
bewoner bi jvoorbeeld een bewakingscamera kan bedienen of een buitenlamp 
kan aanzetten.

Al le M-50 videofoons hebben een vi j f  inch kleurenscherm met haarscherp 
beeld, bi j  een ruime ki jkhoek. Ze hebben al lemaal een aansluit ing voor een 
drukker bi j  de appartementsdeur en een aparte r ingtone voor het tweede 
belsignaal. Er is keuze uit 16 r ingtones die toegewezen kunnen worden aan 
oproepen van beneden of als er bi j  de deur van het appartement zelf wordt 
aangebeld. Als er t i jdens een gesprek wordt aangebeld bi j  de voordeur, kl inkt 
er een aanklopsignaal. Ze worden geleverd met een metalen bevestigingsplaat 
en de bedrading wordt met een handige connector aangesloten.





De nieuwe Classe 100

De M-50W heeft niet al leen ingebouwde 
Wi-Fi voor verbinding met het internet, 
maar biedt nog meer belangri jke funct ies. 
Zo heeft de M-50W voor mensen met 
een audit ieve beperking de TeleLoop-
funct ie die het geluid overbrengt naar 
het gehoorapparaat van de bewoner.  
Daarbi j  heeft de M-50W een uitgang 
voor een extra bel,  zodat je ook in een 
andere kamer hoort dat er aangebeld 
wordt. Omdat de M-50W voor de Wi-Fi
verbinding meer stroom gebruikt dan 
een gewone videofoon heeft de M-50W 
een ingang voor een hulpvoeding. 
Tenslotte heeft deze videofoon aan de 
voorkant v ier extra bedieningstoetsen, 
waarmee de bewoner bi jvoorbeeld een 
bewakingscamera kan bedienen of een 
buitenlamp kan aanzetten.

Duidelijke bediening

De Classe 100 heeft aan de voorkant twee 
grote, duidel i jke bedieningsknoppen: de 
ene om een gesprek te beginnen en de 
andere om ‘op te hangen’. Hierboven 
staan dr ie iconen met capacit ieve 
aanraaktoetsen om de deur te openen, 
voor de bewakingsfunct ie en om een 
extra funct ie te bedienen. Onder het 
scherm zitten vier extra aanraaktoetsen. 
Voor mensen met een visuele beperking 
zit ten er op strategische plekken nopjes 
op de behuiz ing. Aan de zi jkant van de 
behuiz ing zi t  een kleine joyst ick om het 
beeld, de spraak en de bel af te stel len. 
Als je de bel uitzet, gaat er een rode led 
branden. Nelec levert bi j  iedere videofoon 
een duidel i jke, op stevig karton gedrukte 
gebruiksaanwi jz ing in het Nederlands.

Met de ingebouwde Wi-Fi kan de bewoner eenvoudig zi jn smartphone aan zi jn 
videofoon koppelen. De bewoner opent met zi jn smartphone de gratis app om 
de smartphone met de videofoon te verbinden. De bewoner voert eenmalig 
het wachtwoord van zi jn Wi-Fi netwerk in op de app. Als er nu aangebeld wordt 
bi j  het deurstation, gaan zowel de videofoon als de smartphone over. Met de 
app kan de bewoner waar ook ter wereld een gesprek aannemen, zien wie er 
aanbelt en de deur openen. De bewoner kan medebewoners uitnodigen en 
hun smartphone wordt dan ook aan de videofoon gekoppeld.
De BTicino app ‘Door Entry’ is gratis beschikbaar voor Android en iOS. De 
app werkt al leen als de smartphone bereik heeft op Wi-Fi of een 3G/4G/5G 
netwerk. De functies op de smartphone zi jn hetzelfde als op de videofoon 
en de app is daardoor zeer makkel i jk in het gebruik. Voor het gebruik van de 
M-50Wifi  is er een duidel i jke, Nederlandse gebruiksaanwijzing beschikbaar.

De M-50W videofoon heeft een vi j f  inch kleurenscherm met haarscherp 
beeld, bi j  een ruime ki jkhoek. Er is een aansluit ing voor een drukker bi j  de 
appartementsdeur en een aparte r ingtone voor het tweede belsignaal. Er is 
keuze uit 16 r ingtones die toegewezen kunnen worden aan oproepen van het 
deurstation of als er bi j  de deur van het appartement zelf wordt aangebeld. 
Als er t i jdens een gesprek wordt aangebeld bi j  de voordeur, kl inkt er een 
aanklopsignaal. Hi j  wordt geleverd met een metalen bevestigingsplaat en de 
bedrading wordt met een handige connector aangesloten.

Je hoeft geen verstand van IP ( Internet Protocol) te hebben om de M-50W te 
instal leren. Het juiste Wi-Fi netwerk selecteren en het wachtwoord invoeren 
volstaat. 

M-50W Classe 100 de W staat voor Wi-Fi





De bewoner moet één keer 

het wachtwoord van zi jn Wif i-

netwerk invoeren op het 7 inch 

touchscreen van de M-70 Wi-Fi . 

Vervolgens opent de bewoner 

met z i jn smartphone de grat is app. 

De videofoon en de smartphone 

worden automatisch aan elkaar 

gekoppeld. Als er nu aangebeld 

wordt,  gaan zowel de videofoon 

als de smartphone over.  De 

BTicino app zorgt ervoor,  dat de 

bewoner waar ook ter wereld een 

gesprek kan aannemen, z ien wie 

er aanbelt  en de deur kan openen. 

De M-70 Wi-Fi  is beschikbaar in 

wit  en antraciet.

M-70W Videofoon Bloemendaal Wi-Fi





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
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