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Buiten is het donker en fr is. 

Binnen is het lekker warm. De 

voordeur is dicht.  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.  Met een 

druk op de gespreksknop heb je 

een heldere spraakverbinding 

met het deurstat ion. Als je het 

niet vertrouwt, doe je niet open. 

Iemand komt pas binnen als j i j 

dat wi l t . 

Veilig  thuis





Ontwerp: Design Off ice BTicino

Slagvast:  IK10

Waterbestendig: IP54

Mater iaal :  gegoten zinklegering

Maten: 190 x 100 x 26 mm

Deze ultramoderne, elektronische 

poortwachter l i jkt te zweven voor 

het pand, dat hi j bewaakt. Zi jn cha-

rismatische exterieur straalt pure 

kracht en vastberadenheid uit.  

Tegeli jkerti jd geeft de moder-

ne look een zekere discretie aan 

het deurstation. Het ronde, iet-

wat speelse element in de verder 

strakke afwerking maakt onmid-

dell i jk zi jn functie duideli jk. De Serie 

120V staat voor een hoogwaardige  

materiaalkeuze, verborgen tech-

nologie, zorgvuldige afwerking en 

intuïtieve interactie.

Het deurstation heeft een uitgang 

met instelbare ti jd voor een 12 Vdc 

deuropener. Gebruik een DZ-Rel 

(art. 346250 - niet bi jgeleverd) 

om een potvri j  NO/NC contact te 

schakelen. Het deurstation en de 

deurtelefoon worden met twee 

aders op de BTicino bus aangeslo-

ten.

Ultramoderne poortwachter





De T-40 Bergen heeft aan de 

voorkant v ier grote, duidel i jke 

bedieningsknoppen. Hiermee 

neemt de bewoner een gesprek 

aan, opent de deur,  bedient een 

extra funct ie of act iveert de 

bewakingsfunct ie (deurstation 

aanzetten zonder dat er is 

aangebeld).  De bewoner kan het 

volume van de lu idspreker en 

van de bel traploos afstel len met 

twee draaiknoppen aan de zi jkant 

van de telefoon. Er is keuze 

uit  16 r ingtones. Als er t i jdens 

een gesprek wordt aangebeld 

bi j  de voordeur,  k l inkt er een 

aanklopsignaal.  Het toestel  heeft 

een LED die rood opl icht als 

de deur bediend wordt en een 

tweede LED die met groen of rood 

de systeemstatus weergeeft.

T-40 Duidelijke  bediening
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