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De radio speelt  zacht jes. Buiten 

is het donker.  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. 

Het Ser ie 19 deurstat ion f i lmt 

haarscherp wie er voor de deur 

staat.  Als je het niet vertrouwt, 

geef je niet thuis.  Of toch 

even vragen wat ze wi l len - de 

spraakverbinding is kraakhelder. 

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.
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Ontwerp: Design Off ice BTicino

Waterbestendig: IP43

Mater iaal :  a luminium

Maten: 176 x 98 x 31 mm

De Serie 19 heeft een stevige 

aluminium behuiz ing, die de 

elektronica beschermt. Het 

binnenwerk bevat een camera met 

een lu ister/spreek unit .  De CCD 

kleurencamera heeft een pinhole 

lens en infrarood ver l icht ing 

voor nightvis ion. De lu ister/

spreek unit  heeft een gevoel ige 

microfoon, die ervoor zorgt dat 

de bewoner al les kan horen en 

een high-intensity lu idspreker, 

die een bevest igingstoon geeft 

bi j  aanbel len en duidel i jk de stem 

van de bewoner laat horen. 

Beeld en spraak worden vol ledig 

gedigital iseerd. De t i jd dat de 

deuropener bekracht igd wordt, 

kan ingesteld worden. Het 

deurstat ion en de videofoon 

worden met twee aders op de 

BTicino bus aangesloten.
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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 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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