
Deurstation Serie 10

https://www.nelec.com/producten/deurstation-serie-10v-voor-externe-beldrukkers/?src=brochure


De architect heeft een droom, 
een vis ie.  Hi j  tekent een gebouw 
en zi jn droom wordt werkel i jkheid. 
Maar hoe verder hi j  ingaat op de 
detai ls,  hoe weerbarst iger de 
werkel i jkheid z ich toont.  Het ene 
kan niet,  het andere mag niet,  dit 
is te duur en dat is te moei l i jk. 
Het Ser ie 10 deurstat ion van 
BTicino past achter ieder paneel. 
Messing, RVS, trespa, staal  of 
glas, de architect doet maar. 
De separate camera zit  achter 
het paneel of tegen de gevel. 
De paneelbouwer kan iedere 
beldrukker en naamschi ld naar 
keuze gebruiken.

Vrijheid van ontwerp





Het deurstat ion van een deurvideo 

instal lat ie z it  bi j  de toegangsdeur. 

De bezoeker kan er aanbel len 

en praten met de bewoner. De 

instal lateur die de deurvideo 

instal lat ie aanlegt,  zoekt een 

degel i jk deurstat ion, dat voldoet 

aan de verwachting van zi jn k lant 

en die hi j  goed kan monteren. 

BTicino biedt een ruime keuze 

aan standaard deurstat ions, maar 

deze folder gaat over die s ituat ies 

waar een standaard oplossing 

niet volstaat.

Het Ser ie 10 deurstat ion is 

gemaakt om achter een paneel 

met perforat ies ingebouwd te 

worden. De Serie 10 heeft geen 

eigen front.  Er kunnen al leen 

externe drukkers gebuikt worden 

met een maximum van 56 stuks. 

De Serie 10 zelf  zorgt al leen 

voor de spraakverbinding en 

het aanbel len. Voor het beeld 

is er keuze uit  v i j f  verschi l lende 

camera’s,  die met een interface 

op het deurstat ion passen. De 

ene camera kan achter het 

paneel gemonteerd worden, de 

andere tegen de gevel of onder 

het plafond.  Een relais verzorgt 

de stur ing van de deuropener.

Praktische oplossingen





Kenmerken

Serie 10 audio

Kunststof behuiz ing

Bedrading tweedraads BTicino bus

Max.56 externe beldrukkers

Hoogte 55 mm x breedte 90 mm

Dikte 26 mm

Systeem max. 99 deurstat ions

Systeem max. 3900 adressen

Werktemp van -25 tot +70 graden 

Celsius

Specificaties



MiniDome half- inbouw MiniDome opbouw

Dome ant i  vandaal Pencamera inbouw



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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