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Een belpaneel met meer 

dan twint ig,  dert ig drukkers, 

huisnummers en naamplaat jes 

wordt al  gauw onoverzichtel i jk. 

Iemand die wi l  aanbel len zoekt 

naar een huisnummer, maar vaak 

is de indel ing door ruimtegebrek 

onlogisch.

Aanbel len bi j  Serie 40





buitenpost  ser ie 40

belt aan door het huisnummer in 

te toetsen. Er kunnen maximaal 

1000 huisnummers ingevoerd 

worden. Een LCD graphic display 

informeert de bezoeker.  De zwart/

wit  pinhole camera met infrarood 

nightvis ion geeft haarscherp 

beeld. De kleurencamera heeft 

ver l icht ing met witte LED’s voor 

perfect k leurenbeeld. De camera 

kan in al le r icht ingen 15 graden 

gesteld worden. De lu ister/spreek 

unit  heeft een high-intensity 

lu idspreker en een gevoel ige 

microfoon. Beeld en spraak 

worden vol ledig gedigital iseerd. 

Een front van stevig aluminium 

beschermt de camera, de lu ister/

spreek unit ,  de display en het 

toetsenbord. De t i jd dat de 

deuropener bekracht igd wordt, 

kan ingesteld worden.

Bi j  het Ser ie 40 deurstat ion 

van BTicino bel je aan door het 

huisnummer in te toetsen. Het 

van achter ver l ichte toetsenbord 

heeft niet a l leen 0 tot en met 9 

maar ook A, B, C en D.

Het is niet mogel i jk door de namen 

van de bewoners te scrol len en 

die namen hoeven dus ook niet 

ingevoerd te worden. De bewoner 

kan op de videofoon zien wie er 

aanbelt ,  praten met de bezoeker 

en eventueel de deur openen. Het 

deurstat ion en al le v ideofoons 

worden met twee aders op de 

BTicino bus aangesloten.

Het deurstat ion zit  buiten bi j  de 

toegangsdeur. Er kunnen in een 

gebouw maximaal 39 deurstat ions 

aangesloten worden. De bezoeker 





Kenmerken

Serie 40 video

Frontpaneel a luminium

Bedrading twee aders BTicino bus

Eventueel lokale voeding 

27 Vdc twee aders

Zw/w camera 1/3 inch CCD

 Object ief F:2,0 mm f:  4,3 mm

 380 horizontale l i jnen

Color camera 1/4 inch CCD

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

 >330 horizontale lijnen, 400 verticaal

Max.1000 huisnummers

Verl ichte toetsen 0-9 en A, B, C en D

Vier programeerbare Pincodes 

codeslot

Bevest iging oproep met toon

Programmeren via scrol l-toetsen

RS-232 poort voor Pcl ink

Grat is downloadable software

Uitgang 12 Vdc voor deuropener

Instelbare t i jd puls voor deuropener

Systeem max. 39 deurstat ions

Systeem max. 3900 videofoons/

deurtelefoons

Werktemp van -25 tot +70 graden 

Celsius

Ook leverbaar als Ser ie 40 audio

(zonder camera)
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