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Deze brochure gaat over het 

Ser ie 60 vandaalbestendige 

deurstat ion van Bt ic ino. Het 

deurstat ion van een deurvideo 

instal lat ie z it  buiten bi j  de 

toegangsdeur. De bezoeker belt 

aan door het huisnummer in 

te toetsen. De bewoner kan 

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.

Ser ie 60 anti-vandaal





Aanbellen  Ser ie 60

kunnen maximaal 1000 huisnum-

mers ingevoerd worden. De key-

pad heeft niet a l leen toetsen voor 

0 tot en met 9, maar ook A, B C 

en D. De toetsen zi jn van massief 

staal .  Het is niet mogel i jk om door 

de namen van bewoners te scrol-

len. Elk element van het deursta-

t ion heeft z i jn funct ie en daaraan 

dankt hi j  z i jn kracht.  Overbodige 

detai ls passen niet in het concept. 

Hi j  moet dag en nacht funct ione-

ren. Hi j  hangt per def in it ie 365 

dagen per jaar buiten. Het is dan 

ook een goed idee om voor duur-

zaamheid te kiezen. De nieuwe 

Serie 60 is no-nonsense en zeer 

robuust.  Al le onderdelen zi jn stuk 

voor stuk getest op duurzaam-

heid, gebruiksvr iendel i jkheid en 

betrouwbaarheid. Na jarenlang 

intensief gebruik is roestvr i jstaal 

100% recyclebaar en dat maakt de  

Serie 60 naast gebruiksvr iendel i jk  

ook mi l ieuvr iendel i jk.

De 5 mm dikke, massieve front-

plaat van hoogwaardig RVS is het 

ondoordr ingbare pantser van de 

Serie 60. De dr ie k i logram we-

gende frontplaat is vandaalbe-

stendig en heeft een no-non-

sense uitstral ing. Het venster 

voor de camera is van achteren 

versterkt en zit  in een gebolde 

koepel van staal .  De camera kan 

in al le r icht ingen 15 graden ge-

steld worden. De zwart/wit  pin-

hole camera met infrarood night-

vis ion geeft haarscherp beeld. 

De kleurencamera heeft ver l ich-

t ing met witte LED’s voor perfect 

k leurenbeeld. Het deurstat ion is 

ook leverbaar zonder camera. De 

strak vormgegeven horizontale 

geluidskanalen beschermen de 

high-intensity lu idspreker en de 

microfoon. Beeld en spraak wor-

den vol ledig gedigital iseerd. De 

LCD graphic display l icht groen 

op en informeert de bezoeker.  Er 





Weetjes

RVS is een legering van 

hoofdzakel i jk i jzer,  chroom, 

nikkel  en koolstof en meestal  ook 

molybdeen, t i tanium, mangaan, 

st ikstof en si l ic ium. Wanneer het 

chroom met zuurstof in aanraking 

komt, vormt het een onzichtbaar 

laagje dichroomtr ioxide, de 

oxidehuid. Dit  laagje beschermt 

het onderl iggende metaal 

tegen verdere roestvorming. 

Bovendien herstelt  het z ichzelf 

wanneer het beschadigd wordt. 

Het eerste roestvaste staal  werd 

op 13 augustus 1913 door Harry 

Brear ley in het laborator ium 

Brown-Firth gegoten, nadat hem 

in 1912 gevraagd was onderzoek 

voor de wapenindustr ie te doen.

Kenmerken

Serie 60 video of audio

Frontpaneel 5 mm RVS 316

Afmeting 150 x 402 mm (bxh)

Inbouwdiepte 44 mm

Gewicht 3000 gram

Bedrading twee aders BTicino bus

Eventueel lokale voeding 27 Vdc 2 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 l i jnen, 400 vert ic.

Max.1000 huisnummers

Massieve toetsen 0-9 en A, B, C en D

4 programeerbare Pincodes codeslot

Bevest iging oproep met toon

Programmeren via scrol l-toetsen

RS-232 poort voor PC-l ink

Grat is downloadable software

Of 12 Vdc voor deuropener

Of potvr i j  contact NO

Instelbare t i jd puls voor deuropener

Systeem max. 39 deurstat ions

Systeem max. 3900 videofoons

Werktemp van -25 tot +70° Cels ius
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