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Een huis is een vest ing, een 

bescherming tegen de elementen, 

een plaats zonder onaangename 

verrassingen. Maar de bezoeker 

voor de deur is onzichtbaar,  z i jn 

bedoel ing onbekend.

Met de BTicino deurvideo kit  kan 

je z ien wie het is.  Zonder gezien 

te worden. Eerst vragen wat- ie 

wi l  en dan pas opendoen. 

Kijken  zonder gezien te worden





Ontwerp: Design Off ice BTicino

Slagvast:  IK10

Waterbestendig: IP54

Camerahoek: 105°

Mater iaal :  gegoten zinklegering

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 

char ismatische exter ieur straalt 

pure kracht en vastberadenheid 

uit .  Tegel i jkert i jd geeft de 

moderne look een zekere 

discret ie aan het apparaat.  Het 

ronde, ietwat speelse element 

in de verder strakke afwerking 

maakt onmiddel l i jk z i jn funct ie 

duidel i jk.  Instelbaar als enkele 

of a ls tweevoudige beldrukker. 

De Serie 120V staat voor een 

hoogwaardige mater iaalkeuze, 

verborgen technologie, zorg-

vuldige afwerking en intuït ieve 

interact ie.

Ultramoderne poortwachter





M-50e: de e staat voor extended

Duidelijke bediening

De M-50e heeft aan de voorkant twee 
grote, duidel i jke bedieningsknoppen: de 
ene om een gesprek te beginnen en de 
andere om ‘op te hangen’. Hierboven 
staan dr ie iconen met capacit ieve 
aanraaktoetsen om de deur te openen, 
voor de bewakingsfunct ie en om een extra 
funct ie te bedienen. Onder het scherm 
zitten de vier extra aanraaktoetsen. 
Voor mensen met een visuele beperking 
zit ten er op strategische plekken nopjes 
op de behuiz ing. Aan de zi jkant van de 
behuiz ing zi t  een kleine joyst ick om het 
beeld, de spraak en de bel af te stel len. 
Als je de bel uitzet, gaat er een rode led 
branden. 
Nelec levert bi j  iedere videofoon een 
duidel i jke, op stevig karton gedrukte 
gebruiksaanwi jz ing in het Nederlands.

Deze geavanceerde videofoon kan dingen die andere videofoons, zoals de M-50b, niet 
kunnen. Zo heeft de M-50e voor mensen met een audit ieve beperking de TeleLoop-
funct ie die het geluid overbrengt naar het gehoorapparaat van de bewoner.  Zo heeft deze 
videofoon een uitgang voor een extra bel,  zodat je ook in een andere kamer hoort dat er 
aangebeld wordt. Zo heeft de M-50e een ingang voor een hulpvoeding, die nodig is als 
een appartement meerdere videofoons heeft die tegel i jkert i jd aangaan als er aangebeld 
wordt. Zo heeft deze videofoon aan de voorkant v ier extra bedieningstoetsen, waarmee 
de bewoner bi jvoorbeeld een bewakingscamera kan bedienen of een buitenlamp kan 
aanzetten.

Al le M-50 videofoons hebben een vi j f  inch kleurenscherm met haarscherp beeld, 
bi j  een ruime ki jkhoek. Ze hebben al lemaal een aansluit ing voor een drukker bi j  de 
appartementsdeur en een aparte r ingtone voor het tweede bels ignaal.  Er is keuze uit  16 
r ingtones die toegewezen kunnen worden aan oproepen van beneden of als er bi j  de deur 
van het appartement zel f  wordt aangebeld. Als er t i jdens een gesprek wordt aangebeld 
bi j  de voordeur, k l inkt er een aanklopsignaal.  Ze worden geleverd met een metalen 
bevest igingsplaat en de bedrading wordt met een handige connector aangesloten.
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Eenvoudige  u itbreidingen

Het is mogel i jk dr ie extra 
deurstat ions, dr ie extra 
deuropeners of dr ie 
bewakingscamera’s op de set 
aan te s lu iten. De maximale 
afstand van deurstat ion tot 
v ideofoon is ruim 200 meter 
systeemkabel.  Binnen kan de set 
eenvoudig uitgebreid worden tot 
v i j f  v ideofoons of deurtelefoons 
(per beldrukker).  Er z i jn voor 
iedere uitbreiding bepaalde 
BTicino componenten nodig. De 
videofoon heeft een uitgang voor 
een extra BTicino bel.
De set is ook leverbaar met de 
M-50W, die v ia het Wi-Fi  netwerk 
van de woning gekoppeld kan 
worden aan een of meerdere 
smartphones.

Uitbreidingen met interfaces

Met extra interfaces kan de set 
uitgebreid worden tot veert ig 
deurstat 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 deurstat ion 
tot v ideofoon 600 meter.

Te gebruiken kabel
De fabr ikant adviseert BTicino 
systeemkabel te gebruiken. Als 
de afstand van deurstat 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.
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