
Deurstation Serie 130



Wat is er eigenl i jk mis met een 

belpaneel voorzien van gewone, 

metalen inbouwdrukkers 

en kunststof naamplaat jes? 

Inbouwdrukkers z i jn er in al le 

soorten en maten – leverbaar uit 

voorraad. Een goede beldrukker 

is niet stuk te kr i jgen en gaat 

twint ig,  dert ig jaar mee. De 

naamplaat jes z itten vast met 

schroef jes en kunnen makkel i jk 

verwisseld worden. Voor het 

paneel zelf  is er keuze tussen 

Trespa, RVS, gecoat metaal ,  hout 

en zelfs messing.

Dit  is de simpelste en meest 

doeltreffende manier om een 

belpaneel voor een deurvideo 

instal lat ie te maken. Daar is niks 

mis mee en het BTicino Serie 130 

deurstat ion sluit  naadloos aan bi j 

d it  soort belpanelen. 

Simpel en doeltreffend





Half inbouw module

Het audio deurstat ion heeft een 

module met een lu ister/spreek 

unit .  Het v ideo deurstat ion heeft 

een module met kleurencamera 

en lu ister/spreek unit .  Hier komen 

DD-8 digit izers bi j  waarop per stuk 

acht externe drukkers worden 

aangesloten. Het maximaal 

aantal  drukkers bedraagt 96. 

De module heeft een front van 

stevig aluminium ( IP 54, IK 8) 

dat de elektronica beschermt 

en de camera zit  achter een 

polycarbonaat venster.  Er is 

ook ant i-vandaal versie ( IK 10) 

leverbaar:  de Serie 150. De 

module past in een sparing in de 

postkast en het front l igt daar 

overheen. Het deurstat ion vormt 

een geheel met het paneel,  omdat 

het front aan de zi jkant maar 10 

mm dik is en in het midden 15 

mm. De module kan ook opbouw 

gemonteerd worden met een 

opbouwbak.





Aanbellen Serie 130

De kleurencamera heeft 
ver l icht ing met witte LED’s, 
zodat er ook in het donker beeld 
is.  De sensor pikt in het donker 
bi jna geen kleur op en schakelt 
dan over naar zwart/wit .  De 
camera heeft automatische 
correct ie voor l ichtsterkte, maar 
probeer te vermi jden dat de 
camera tegen de zon in k i jkt . 
De speciale pinhole lens ‘pakt’ 
een horizontale ki jkhoek van 135 
graden en 96 graden vert icaal . 
De bezoeker kr i jgt feedback 
met opl ichtende pictogrammen 
en pieptonen. De high-intensity 
lu idspreker laat duidel i jk de 
stem van de bewoner horen. De 
sensit ieve microfoon zorgt ervoor 
dat de bewoner al les kan horen. 
Beeld en spraak worden vol ledig 
gedigital iseerd. Het deurstat ion 
heeft een uitgang met instelbare 
t i jd voor een 12 Vdc deuropener. 
Gebruik een DZ-Rel (art .  346250 
- niet bi jgeleverd) om een potvr i j 
NO/NC contact te schakelen. Er 
kunnen in een gebouw maximaal 
39 deurstat ions aangesloten 
worden. Het deurstat ion en 
de videofoons worden met 
twee aders op de BTicino bus 
aangesloten.
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De M-50Wi-Fi Classe 100 kan in één
gebouw gecombineerd worden met

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

M-50bM-70 Wi-Fi

M-50eM-50 Wi-Fi
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