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Een sfeer creëren waarin je 

aangenaam en vei l ig kunt wonen. 

Een huis ingericht met mooie 

dingen, zoals een moderne 

deurvideo om te communiceren 

en met st i j l  fami l ie en vr ienden 

te ontvangen. Makkel i jk te 

bedienen, net jes en alt i jd goed 

werkend, ontworpen voor 

opt imale communicat ie,  met 

twee jaar garant ie.

Je dromen realiseren





Ontwerp: Design Off ice BTicino

Slagvast:  IK10

Waterbestendig: IP54

Camerahoek: 105°

Materiaal:  gegoten metaal legering

Maten: 190 x 100 x 26 mm

Deze ultramoderne, elektronische 

poortwachter l i jkt  te zweven 

voor het pand, dat hi j  bewaakt. 

Zi jn metalen exter ieur straalt 

kracht en onverzettel i jkheid 

uit .  De verborgen camera en 

de onzichtbare elektronica zi jn 

gevangen in een l icht gebogen 

vlak, dat het apparaat een zekere 

discret ie geeft.  De ronde, ver l ichte 

toets vormt een speels element 

in de verder strakke afwerking 

en is instelbaar als enkele of a ls 

tweevoudige beldrukker.  De Serie 

120V staat voor een hoogwaardige 

mater ia len, zorgvuldige afwerking 

en intuït ieve interact ie.

Ultramoderne poortwachter





De bewoner moet één keer het 
wachtwoord van zi jn Wi-Fi  netwerk 
invoeren op het touchscreen van 
de M-70W. Vervolgens opent de 
bewoner met z i jn smartphone de 
grat is app. De videofoon en de 
smartphone worden automatisch 
aan elkaar gekoppeld. Als er nu 
aangebeld wordt,  gaan zowel de 
videofoon als de smartphone over. 
De BTicino app zorgt ervoor,  dat 
de bewoner waar ook ter wereld 
een gesprek kan aannemen, z ien 
wie er aanbelt  en de deur kan 
openen. De M-70 Wi-Fi  wordt 
geleverd met een witte of met 
een antracieten behuiz ing.

Onder het zeven inch touchscreen 
van de M-70 Wi-Fi  z i tten vier 
aanraaktoetsen met duidel i jke 
iconen: een gesprek aannemen/
beëindigen, de deur openen, 
een extra funct ie bedienen en 
de bewakingsfunct ie act iveren. 
Bewakingsfunct ie betekent het 
beeld van het deurstat ion beki jken 
zonder dat er wordt aangebeld. 
De videofoon heeft geen hoorn 
en de bewoner voert het gesprek 
dus handsfree. Voor mensen 
met een gehoorapparaat zet de 
ingebouwde r ingleidingfunct ie 
(TeleLoop) het gesprek over naar 
het gehoorapparaat.  Het toestel 
heeft een aansluit ing voor een 
beldrukker bi j  de eigen voordeur 
en als daar wordt aangebeld, 
k l inkt er een tweede r ingtone.

M-70 Wi-Fi  color v ideofoon Bloemendaal



videofoon M-70Wifi



De BTicino app ‘Door Entry’  is 
grat is beschikbaar voor Android 
en iOS.  De app heeft dezelfde 
funct ies als de videofoon en is 
daardoor zeer makkel i jk in het 
gebruik.  De bewoner moet de 
app downloaden, instal leren en 
gebruiken om zi jn smartphone 
aan zi jn v ideofoon te koppelen. 
De bewoner kan met de app 
medebewoners uitnodigen en 
hun smartphone wordt dan ook 
aan de videofoon gekoppeld. 
Als er meerdere smartphones 
zi jn gekoppeld, gaan ze bi j  een 
oproep al lemaal over en kan 
al leen de eerste die opneemt een 
gesprek voeren. De app werkt 
meteen en start automatisch op 
als er aangebeld wordt.  De app 
werkt al leen als de smartphone 
bereik heeft op een 3G/4G of een 
Wif i  netwerk.

Te gebruiken kabel

De fabr ikant adviseert de 
systeemkabel te gebruiken. Als 
de afstand van deursat ion naar 
v ideofoon minder dan vi j f t ig 
meter is,  volstaan twee gewone 
aders. Gebruik bi j  voorkeur een 
twisted pair  en gebruik nooit 
afgeschermde kabel.

Eenvoudige  u itbreidingen

Het is mogel i jk dr ie extra 
deursat ions, dr ie extra 
deuropeners of dr ie 
bewakingscamera’s op de set 
aan te s lu iten. De maximale 
afstand van deursat ion tot 
v ideofoon is ruim 200 meter 
systeemkabel.  Binnen kan de set 
eenvoudig uitgebreid worden tot 
v i j f  v ideofoons (per beldrukker). 
Er z i jn voor iedere uitbreiding 
bepaalde BTicino componenten 
nodig. De videofoon heeft een 
uitgang voor een extra BTicino 
bel. 

Uitbreidingen met interfaces

Met extra interfaces kan de set 
uitgebreid worden tot honderd 
deursat ions of camera’s en 
er kunnen maximaal twint ig 
v ideofoons tegel i jk overgaan. 
Met twee SUI interfaces wordt de 
maximale afstand van deursat ion 
tot v ideofoon 600 meter.
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