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Stel  je voor,  een warme avond, 

een gebouw aan het einde van 

een lommerr i jke straat.  De ingang 

heeft veel marmer en get int glas. 

Naast de deur z it  een gl immend 

metalen paneel met openingen 

waarachter blauwig l icht schi jnt. 

Als je dichterbi j  komt, z ie je dat de 

blauwe openingen naamschi lden 

zi jn,  waarop de namen van de 

bewoners pr i jken. Je belt  aan 

en er komt fel  wit  l icht uit  het 

paneel.  Welkom bi j  het Ser ie 81 

deurstat ion van BTicino.

Aanbellen Serie 81





Serie 81 anti-vandaal

kleurencamera heeft verlichting 

met witte LED’s voor perfect 

kleurenbeeld en een groothoeklens. 

De strak vormgegeven horizontale 

geluidskanalen beschermen de 

high-intensity luidspreker en 

de microfoon. Beeld en spraak 

worden volledig gedigitaliseerd. 

De Serie 81 is leverbaar met 4, 8, 

12, 20 en 32 geborstelde drukkers 

met naamschilden. Ongebruikte 

drukkers en naamschilden worden 

afgedopt met de bijgeleverde 

accessoire. 

Alle onderdelen zijn stuk voor 

stuk getest op duurzaamheid, 

gebruiksvriendelijkheid en 

betrouwbaarheid. Na jarenlang 

intensief gebruik is roestvrijstaal 

100% recyclebaar en dat maakt de 

Serie 81 naast gebruiksvriendelijk 

ook milieuvriendelijk.

Deze brochure gaat over het Serie 

81 vandaalbestendige deurstation 

van BTicino. Het deurstation van 

een deurvideo installatie zit buiten 

bij de toegangsdeur. De bezoeker 

belt aan, iedere drukker heeft een 

verlicht naamschild. De bewoner 

kan zien wie er aanbelt, praten 

met de bezoeker en eventueel 

de deur openen. Het deurstation 

en alle videofoons worden met 

twee aders op de tweedraads bus 

aangesloten.

De 4 mm dikke, massieve 

frontplaat van hoogwaardig RVS is 

het ondoordringbare pantser van 

de Serie 81. Deze drie kilogram 

wegende plaat is vandaalbestendig 

en heeft een no-nonsense 

uitstraling. Een polycarbonaat 

front beschermt de camera. De 





Het deurstation past in een sparing 

in de gevel en het front l igt daar 

overheen. Doordat het front 

aan de zijkant maar 4 mm dik is, 

vormt de Serie 81 op het oog een 

geheel met de gevel. Er zijn ook 

opbouwbakken leverbaar

Kenmerken

Serie 81 v ideo deurstat ion

• Frontpaneel roestvr i jstaal

• Bedrading twee aders SCS 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 beldrukkers

• Uitgang 12 Vdc voor deuropener

• Instelbare t i jd voor deuropener

• Systeem max. 39 deurstat ions

• Systeem max. 3900 videofoons/  

 deurtelefoons

• Werktemp van -25 graden tot 

 +70 graden Celsius
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