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De radio speelt  zacht jes. Buiten is 

het donker.  De voordeur is dicht. 

De buren zi jn nette mensen. Al les 

is goed. In de hal  kan geen vreemd 

volk komen. Nog een kopje thee 

voor het s lapen gaan. Thuis voel 

je je vei l ig.

Het geluid van de bel overstemt de 

radio. Je schr ikt op. Je verwacht 

geen bezoek. Niet op dit  uur.  Wie 

zou het z i jn? In de verte kl inkt een 

sirene. Je bent al leen thuis en het 

l iefst doe je niet open. 

De BTicino deurtelefoon laat 

horen wie er voor de deur staat. 

Pak de hoorn op en je hebt een 

heldere spraakverbinding met 

het deurstat ion. Als je het niet 

vertrouwt, doe je niet open. Geen 

vreemd volk in de hal  of in het 

traphuis.  Geen verrassing bi j  je 

eigen voordeur.  Iemand komt pas 

binnen als j i j  dat wi l t .  Thuis voel je 

je vei l ig.

Veilig thuis





De Serie 19 heeft een stevige 

aluminium behuiz ing om de 

elektronica te beschermen. Het 

binnenwerk bevat een lu ister/

spreek unit  met een gevoel ige 

microfoon, die ervoor zorgt dat 

de bewoner al les kan horen. 

Een high-intensity lu idspreker 

geeft een bevest igingstoon bi j 

aanbel len en laat duidel i jk de stem 

van de bewoner horen. De spraak 

wordt vol ledig gedigital iseerd. 

De t i jd dat de deuropener 

bekracht igd wordt,  kan ingesteld 

worden. Het deurstat ion en de 

deurtelefoon worden met twee 

aders op de superieure BTicino 

bus aangesloten.

Strakke vormgeving in aluminium





Uitbreidingen

De A1 Ser ie 19 kan uitgebreid 

worden tot maximaal 39 

deurstat ions. Er z i jn ook 

deurstat ions met twee 

beldrukkers. Binnen kan de set 

eenvoudig uitgebreid worden 

tot v i j f   deurtelefoons (per 

beldrukker). 

T-10 Deurtelefoon Noordwijk

De ergonomische gevormde 

hoorn l igt makkel i jk in de hand. 

Het toestel  wordt aangesloten 

op de tweedraads DOS bus. 

Deze bus werkt met een 

vol ledig gedigital iseerde 

spraakverbinding en het geluid 

is daardoor perfect.  Er is voor 

de bel keuze uit  16 r ingtones. 

De bel kan traploos van hard tot 

helemaal uit  gezet worden. Het 

is mogel i jk een extra bel  aan te 

s lu iten. Het toestel  heeft een 

aansluit ing voor een drukker bi j  de 

appartementsdeur en een aparte 

r ingtone (tweede bels ignaal) . 

Het toestel  heeft duidel i jke 

knoppen voor de deuropener 

en bewakingsfunct ie  ( lu isteren 

zonder oproep).  Een derde knop 

kan gebruikt worden om met een 

relais bi jvoorbeeld een tweede 

deur te openen. Voor mensen 

met een audit ieve handicap heeft 

deze deurtelefoon standaard een  

r ingleidingfunct ie (TeleLoop) die 

het geluid overbrengt naar het 

gehoorapparaat.  Dit  is de meest 

verkochte deurtelefoon van 

BTicino. 





Laat maar komen die bui
Buitenposten van BTicino zi jn 

ontworpen om de elementen 

te weerstaan. De ingenieurs 

testen ieder model wekenlang 

in een regenkast,  waarin 

roterende douchekoppen uit 

a l le r icht ingen water spuiten.

Al le buitenposten van BTicino 

doorstaan de regenkast,  dus 

kom maar op met die bui .
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