
Eén merk één systeem

http://www.nelec.com/heeft-jouw-merk-deurvideo-allemaal-verschillende-systemen/?brand=bticino&src=brochure


Bi j  BTicino deurvideo val len al le 

deurstat ions, deurtelefoons 

en videofoons onder één en 

hetzelfde systeem. Al les past 

op dezelfde tweedraads bus en 

daardoor kan je in een gebouw 

verschi l lende deurtelefoons en 

videofoons door elkaar heen 

gebruiken. En je kan bi jvoorbeeld 

in een gebouw uit  2007 de oude 

zwart/wit  v ideofoon van BTicino 

vervangen door de nieuwe M-50 

Wi-Fi  v ideofoon met smartphone 

koppel ing.
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De digitale tweedraads bus

Ruim t ien jaar geleden intro-

duceerde BTicino de tweedraads 

SCS bus voor deurvideo 

en domotica. De bus is 

ongepolar iseerd, heeft vol ledig 

digita le s ignaaloverdracht en 

verzorgt ook de voeding van 

de videofoons. BTicino maakt 

speciale,  betaalbare spl i tters om 

het s ignaal naar iedere woning te 

brengen. Hierdoor z i jn de kosten 

van de infrastructuur voor een 

digita le BTicino instal lat ie veel 

lager dan bi j  een IP systeem met 

relat ief dure routers, switches en 

netwerk-bedrading.



KNOOP
Dedicated network component voor vier 
tweedraads belpanelen en vier strengen 

met tweedraads videofoons in serie



Veilige keus voor de toekomst

Het aantal  woningen wereldwi jd 

met een tweedraads BTicino 

videofoon nadert het mi l joen 

en dat vormt een interessante 

vervangingsmarkt voor BTicino. 

Zelfs als de fabr ikant ooit  in 

de verre toekomst een andere 

bus zou ontwikkelen, dan zal 

het er alt i jd voor zorgen dat er 

vervangende videofoons zi jn voor 

het tweedraads systeem. Want als 

een klant de hele instal lat ie moet 

vernieuwen, k iest hi j  misschien 

wel een ander merk.

Een deurvideo instal lat ie 

moet zo’n t ien tot twint ig jaar 

meegaan en groothandel Nelec 

levert bi jvoorbeeld nog steeds 

onderdelen voor gebouwen, 

die begin jaren negentig z i jn 

gebouwd.



Tweedraads videofoon  uit 2008

Tweedraads videofoon met Wi-Fi  uit 2019
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