
Deurtelefoon T-55 Classe 100



Dit is de nieuwe handsfree 

deurtelefoon van het BTicino 

tweedraads systeem.

Het dipart imento di  design 

industr ia le van BTicino Ita l ia 

gaf de T-55 dezelfde look als 

de Classe 100 videofoons. De 

T-55 heeft een knop om een 

gesprek te beginnen en een 

tweede knop om een gesprek 

te beëindigen. Deze knoppen 

zi jn mechanisch, zodat de 

gebruiker een duidel i jke kl ik voelt 

bi j  bediening. De deurtelefoon 

heeft aanraaktoetsen voor 

de deuropener, voor de 

bewakingsfunct ie en voor het 

bedienen van een BTicino rela is.

De ingenieurs van BTicino 

hebben knap werk geleverd. 

De deurtelefoon Classe 100 is 

compact,  maar niet te k lein. 

Hi j  is rust ig voor het oog, maar 

niet saai .  Hi j  heeft uitgebreide 

mogel i jkheden, maar is niet 

ingewikkeld. De elektronische 

pr ints onder de motorkap 

zi jn voorzien van superieure 

componenten, die garant staan 

voor jarenlange, trouwe dienst.

T-55 Deurtelefoon Classe 100





Uitgangen

De T-55 heeft een aansluit ing 

voor de voordeurbeldrukker 

en een uitgang voor een 

extra bel  (art .  336910).  Deze 

Classe 100 deurtelefoon heeft 

geen TeleLoop-funct ie,  die 

geluid overbrengt naar het 

gehoorapparaat

Montage

Je sluit  de tweedraads bus 

aan op een bi jgeleverde losse 

connector,  die je – achter – op 

de deurtelefoon kl ikt .  De T-55 

is gemaakt voor wandmontage 

en wordt met een metalen 

bevest igingsplaat geleverd. Met 

de 344692 wordt de T-55 een 

tafelmodel.

Uitbreidingen

De T-55 kan gecombineerd worden 

met al le andere tweedraads 

videofoons en deurtelefoons van 

BTicino. Je kan op één adres 

maximaal dr ie deurtelefoons 

aansluiten (uitbreidbaar tot 

twint ig deurtelefoons).

Full options

Mogelijkheden T-55

De T-55 biedt voor het bels ignaal 

keuze uit  16 r ingtones. De bel kan 

traploos van hard tot helemaal 

uit  gezet worden. Het toestel 

heeft een aansluit ing voor een 

drukker bi j  de appartementsdeur 

en een aparte r ingtone (tweede 

bels ignaal) .  Als er t i jdens een 

gesprek wordt aangebeld 

bi j  de voordeur,  k l inkt er een 

aanklopsignaal.  Naast de 

standaard toetsen voor de 

deuropener, de bewakingsfunct ie  

( lu isteren zonder oproep) en 

voor het bedienen van een 

BTicino rela is z i jn er v ier extra 

toetsen, waarmee je bi jvoorbeeld 

v ier verschi l lende deuropeners 

direct kan bedienen. Duidel i jke 

LED’s geven de status van een 

oproep aan en er gaat een rode 

LED branden als je het bels ignaal 

helemaal uit  zet.





De Classe 100 deurtelefoon kan in één
installatie gecombineerd worden met

de M-50b, de M-50 Wi-Fi en de M-70 Wi-Fi

M-50bM-70 Wi-Fi

M-50eM-50 Wi-Fi
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