
A1 audiokit Zamak opbouw

https://www.nelec.com/producten/audiokit-a1-serie-20a-met-t-10/?src=brochure


Hij  komt van ver en is enorm 

sterk. Deze diender staat voor 

vei l igheid. Hi j  z i t  dag en nacht 

tegen de muur van de entree. 

Zi jn aanwezigheid schr ikt ongure 

elementen af.  Hi j  b iedt iedereen 

een lu isterend oor en opent de 

deur voor bezoek dat welkom is. 

Maar z i jn meedogenloze pantser 

is ondoordr ingbaar voor hen, die 

z i jn gezag aanvechten. Hi j  wi jkt 

n iet,  h i j  geeft geen kr imp, hi j  staat 

voor vei l igheid.

There’s a new sheriff  in town





De Zamak is het eerste Bt ic ino 

tweedraads deurstat ion van 

gegoten metaal  en is met z i jn 

740 gram veel zwaarder dan 

andere deurstat ions. Zi jn naam 

is afgeleid van de metalen 

Zink Aluminium, Magnesium en 

Koper. Het deurstat ion is niet 

a l leen mooi en zeer sterk, maar 

ook betaalbaar,  omdat Zamak 

makkel i jk gegoten kan worden. 

Het opbouw deurstat ion heeft 

een slanke vorm van 35 mm dun 

bi j  106 mm breed en geraff ineerde 

detai ls a ls een t i taniumkleur ige 

beldrukker,  de zachte glans van de 

Zamak legering en een oversized 

naamschi ld met blueLED 

ver l icht ing. Het deurstat ion is 

leverbaar met een en met twee 

beldrukkers.

Zamak buitenpost van gestold  metaal





De T-10 is een no-nonsense 

deurtelefoon. De ergonomisch 

gevormde hoorn is makkel i jk 

op te nemen en op te hangen. 

Digita le techniek en verf i jnde 

componenten zorgen voor een 

heldere spraakverbinding. De 

T-10 heeft twee verschi l lende 

bels ignalen voor oproepen 

vanaf het deurstat ion en voor de 

voordeurbel.  Er is keuze uit  16 

r ingtones. De bewoner kan het 

volume van de bel instel len en de 

bel u itzetten. De T-10 past op de 

tweedraads BTicino bus en heeft 

een aansluit ing voor een extra 

bel .

T-10 Deurtelefoon Noordwijk





Kenmerken

Serie 20 audio opbouw

Frontpaneel Zamak

Gewicht 740 gram

Afmeting 106 x 185 mm (bxh)

Dikte 35 mm

Norm IP44 en IK07

Bedrading twee aders BTicino bus

Uitgang 12 Vdc voor deuropener

Instelbare t i jd puls voor deuropener

Systeem max. 39 deurstat ions

Systeem max. 3900 deurtelefoons

Werktemp. van -25 tot +70° Cels ius
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