
Deurstation Serie 251

https://www.nelec.com/producten/deurstation-serie-251v-met-1-beldrukker/?src=brochure


SferaLuna deurstation

Het front van 12 mm dik ‘zweeft’ 

voor het paneel doordat er een 

smal ler deel van 8 mm dik achter 

z it .  De module met kleurencamera 

en lu ister/spreek unit  z i t  verdiept 

in een sparing in het paneel. 

Boven de beldrukker z it  een 

naamschi ld dat gegraveerd kan 

worden. Het deurstat ion kan ook 

vol ledig opbouw gemonteerd 

worden met een opbouwbak.

Het atel ier van SfelaLuna 
bevindt z ich in Sint-Gi l l is-Waas 
in de Belgische provincie Oost-
Vlaanderen. In een landel i jke 
omgeving worden hier ant i-
vandaal deurstat ions ontworpen 
en gefabriceerd. Al les draait 
h ier om vakmanschap en l iefde 
voor het product.  Zo test de 
mater iaalman iedere lever ing van 
hoofdgrondstof aluminium op 
onzuiverheden, omdat die s lecht 
z i jn voor de levensduur van een 
deurstat ion in zoute zeelucht.  De 
CNC operator laat z i jn machine 
het metaal  boren, frezen, draaien 
en kotteren tot een nieuw 
kunstwerk geboren is.





Robuust geheel

Het Serie 251 deurstation heeft een 

mechanische weerbaarheid van 

IK 10 en de waterbestendigheid 

is IP 54. De camera zit  achter een 

stevig polycarbonaat venster. 

Hiernaast staat de Serie 251 met 

opbouwbak afgebeeld.

De cameramodule heeft een 

aansluit ing voor de tweedraads 

bus en een uitgang voor de 

deuropener. 





Aanbellen Serie 251

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 high-intensity lu idspreker 
geeft een bevest igingstoon bi j 
aanbel len en 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.
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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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