
Buitenpost Serie 30

https://www.nelec.com/producten/deurstation-serie-30v-voor-externe-beldrukkers/?src=brochure


In Nederland hebben veel 

gebouwen een belpaneel met 

huisnummers, naamplaat jes en 

metalen inbouwdrukkers. Het 

paneel zelf  is vaak gemaakt 

van trespa, RVS, gecoat metaal 

of hout.  De naamplaat jes z i jn 

bevest igd met schroef jes en 

kunnen makkel i jk verwisseld 

worden. Inbouwdrukkers z i jn er 

in al le soorten en maten. Een 

goede beldrukker is niet stuk te 

kr i jgen en gaat twint ig,  dert ig jaar 

mee.

Het BTicino Serie 30 deurstat ion 

sluit  naadloos aan bi j  d it  soort 

belpanelen. 

Aanbel len serie 30





Deurstation  ser ie 30

Beeld en spraak worden vol ledig 

gedigital iseerd. De t i jd dat de 

deuropener bekracht igd wordt, 

kan ingesteld worden.

Het Ser ie 30 deurstat ion  en al le 

v ideofoons worden met twee 

aders op de superieure BTicino 

bus aangesloten.

Er kunnen in een gebouw 

maximaal 39 deurstat ions 

aangesloten worden. De Serie 

30 buitenpost is leverbaar met 

al leen een lu ister/spreek unit  en 

als k leurencamera gecombineerd 

met lu ister/spreek unit .  Er kunnen 

maximaal 48 externe beldrukkers 

aangesloten worden door middel 

van digit izers. De D-8 digit izer 

is geschikt voor acht externe 

beldrukkers.

De Serie 30 bestaat uit  een 

module met een camera en een 

lu ister/spreek unit .  Het front van 

stevig aluminium beschermt de 

elektronica en heeft een venster 

voor de camera. Het deurstat ion 

past in een sparing in het belpaneel 

en het front l igt daar overheen. 

Doordat het s lanke front aan de 

zi jkant maar 7 mm dik is,  vormt 

de Serie 30 een geheel met het 

belpaneel.  De kleurencamera 

heeft ver l icht ing met witte LED’s 

voor perfect beeld. De camera 

kan in al le r icht ingen 20 graden 

gesteld worden. Een high-

intensity lu idspreker geeft een 

bevest igingstoon bi j  aanbel len 

en laat de stem van de bewoner 

duidel i jk horen. Een gevoel ige 

microfoon zorgt ervoor dat de 

bewoner al les kan horen.



D-8 digit izer



Kenmerken

Serie 30 audio of audio/video

Frontpaneel a luminium

Bedrading twee aders BTicino bus

Eventueel lokale voeding 27 Vdc met 

twee aders

Color camera 1/4 inch CCD

Object ief F:2,8 mm f:  3,0 mm

>330 horizontale l i jnen, 400 vert icaal

Max.48 externe beldrukkers

Uitgang 12 Vdc voor deuropener

Instelbare t i jd puls voor deuropener

Systeem max. 39 deurstat ions

Systeem max. 3900 videofoons

Werktemp van -25 tot +70° Cels ius

Ook leverbaar als Ser ie 30 audio

(zonder camera)
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