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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 moderne 

look een zekere discretie aan het 

apparaat. Het ronde, ietwat speel-

se element in de verder strak-

ke afwerking maakt onmiddel-

l i jk zi jn functie duideli jk. De Serie 

120Vstaat 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 superieure BTicino 

bus aangesloten.

Ultramoderne poortwachter





BTicino maakt al  t iental len jaren 

deurtelefoons met hoorn en 

er z i jn in Nederland inmiddels 

t ienduizenden appartementen 

voorzien van een BTicino. Je kan 

tegenwoordig ook kiezen voor 

een wat duurdere deurtelefoon 

die handsfree is,  maar bi j  veel 

gebouwen wordt er toch gekozen 

voor een deurtelefoon met een 

hoorn.

BTicino heeft een nieuwe 

deurtelefoon ontwikkeld, die 

de bestaande toestel len met 

hoorn gaat opvolgen en dat 

schept hoge verwachtingen. 

De ingenieurs van BTicino 

hebben met de nieuwe T-60 al le 

verwachtingen waargemaakt. 

De strak vormgegeven body en 

vlakke hoorn vormen een rust ig 

geheel.  De duidel i jke iconen van 

de weggewerkte aanraaktoetsen 

zi jn een visueel herkenningspunt 

en komen terug bi j  de andere 

toestel len van BTicino. De iconen 

l ichten op om de status van een 

oproep weer te geven.

T-60 Deurtelefoon Classe 100





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

De Classe 100 deurtelefoon kan in één
installatie gecombineerd worden met

de M-50b, de M-50 Wi-Fi en de M-70 Wi-Fi

M-50bM-70 Wi-Fi

M-50eM-50 Wi-Fi
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