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De fabr iek heeft lef  getoond. 

Misschien omdat dat af en toe 

gewoon moet. Misschien omdat 

de term ‘ I ta l iaanse design’ 

bepaalde verwachtingen schept.

BTicino heeft voor het eerst 

een deurtelefoon zonder hoorn 

gemaakt.  Als er wordt aangebeld, 

druk je op een knop om als het 

ware de hoorn op te nemen. Je 

praat handsfree met degene die 

aanbelt .  Vervolgens druk je op de 

knop om de deur te openen of 

op de knop om ‘op te hangen’. 

Een speciale chip regelt  de 

geluidssterkte en zorgt ervoor dat 

je elkaar binnen en buiten goed 

kan verstaan. De T-20 past op de 

tweedraads BTicino bus en heeft 

een vol ledig gedigital iseerde 

spraakverbinding. De T-20 

‘Ki jkduin’ heeft zest ien r ingtones 

en het volume van de bel is 

instelbaar.  De ki jkduin heeft 

een tweede bels ignaal met een 

aansluit ing voor de voordeurbel-

drukker.  Er kan met twee 

aders eenvoudig een extra 

bel  aangesloten worden en de 

T-20 heeft programmeerbare 

knoppen, waarmee extra funct ies 

bediend kunnen worden.

T-20 Deurtelefoon Kijkduin
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Ringtone als er wordt
aangebeld voor een
intercomgesprek
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Push to talk
Als er veel lawaai is bij de 
buitenpost, werkt de spraak-
verbinding niet goed. Hou 
tijdens een gesprek (LED is 
groen) de gespreksknop 
minstens 2 seconden 
ingedrukt. Hou de knop 
ingedrukt en praat met de buitenpost. Laat de knop los en je kan horen wat de aanbeller 
zegt, de LED wordt rood. Druk de gesprekstoets kort in om het gesprek te beëindigden.
Druk de gesprekstoets kort in om het gesprek te beëindigden.

BEEP bij bedienen 
knoppen

De M-20 geeft een BEEP als 
je op een van de knoppen 
drukt. Dit kan aan en uitgezet 
worden.

INSCHAKELEN

INSCHAKELEN

UITSCHAKELEN

T-20 7Ringtone instellen



Luidspreker

Microfoon

Bewakingsknop

Sleutelknop

Bel hard-zacht-uit

Volume luidspreker

Programmeerbare knop 3

Programmeerbare knop 4

Programmeerbare knop 1

Programmeerbare knop 2

Gespreksknop

Als er wordt aangebeld, gaat de deurtelefoon over.  U heeft 30 seconden de tijd om op te nemen en een 
gesprek duurt maximaal 60 seconden. Het toestel heeft een tweede belsignaal voor de voordeurbel. Als 
daar wordt aangebeld is er geen gesprek mogelijk. Als er bij de buitenpost ergens anders aangebeld wordt, 
eindigt het gesprek. De T-20 heeft een ringleidingfunctie (TeleLoop) voor gehoorapparaten en een uitgang 
voor een extra BTicino bel. 

Druk op de gespreksknop         om te praten en luisteren.
Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrukker wordt gedrukt, klinkt er een aanklopsignaal. Als u nog een 
keer op de gespreksknop drukt, stopt het gesprek en anders eindigt het automatisch na 60 seconden. 

De sleutelknop          bedient de deuropener
Als er meerdere  zijn dan wordt de deur geopend vanwaar de oproep afkomstig is. U kunt de 
deur ook openen als er niet aangebeld wordt. Op moderne Bticino  licht er een LED op en klinkt 
er een toon als de deuropener bediend wordt.

De bewakingsknop       zet het deurstation aan
Met deze toets kunt u  activeren. Als er meerdere  zijn dan zullen deze achter 
elkaar geactiveerd worden door meerdere keren op deze toets te drukken. De bewakingsknop werkt niet als 
er elders iemand in gesprek is.

De lichtknop       voor het schakelen van een extra relais (bijv. verlichting) - wordt standaard niet gebruikt.

De overige toetsen 1, 2, 3 en 4  zijn buiten gebruik
Standaard worden deze toetsen niet gebruikt. Deze kunnen eventueel gebruikt worden om bijvoorbeeld een 
extra deurslot te sturen. Neemt u voor de mogelijkheden contact op met uw installateur.

Volume van de beltoon
Links van het midden bevindt zich een draaischakelaar waarmee u het volume van de beltoon kunt 
instellen. Als de knop helemaal dicht is gedraaid, is er geen beltoon meer te horen. 

Volume van de spraak
Rechts van het midden bevindt zich een draaischakelaar waarmee u het volume van het gesprek kunt 
instellen. Het volume van de buitenpost wordt door de installateur ingesteld op de buitenpost.

Voor eventuele uitbreidingen op uw BTicino deurcommunicatie installatie kunt u contact opnemen met een erkend 
elektrotechnisch installateur.

deurstations
deurstations

het deurstation deurstations

Bij doe-het-zelf demonteren van de deurtelefoon vervalt de garantie.

Rode LED aan: 
deuropener wordt bediend

(als er een deurstanddetector is:
LED knippert: deur staat open

LED uit: deur is dicht)

LED aan groen: gesprek
LED knippert groen: er is een oproep
LED knippert rood: programmeren

Deurtelefoon T-20 ‘Kijkduin’
ArtCode 344082 Polyx

LED ROOD = bel uit

T-20Bediening T-20 deurtelefoon
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