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Kijken  zonder gezien te worden

De radio speelt  zacht jes. Buiten 

is het donker.  De voordeur is 

dicht.  Nog een kopje thee voor 

het s lapen gaan. Thuis voel je je 

vei l ig.

Het geluid van de bel overstemt de 

radio. Je schr ikt op. Je verwacht 

geen bezoek. Niet op dit  uur.  Wie 

zou het z i jn? In de verte kl inkt een 

sirene. Je bent al leen thuis en het 

l iefst doe je niet open. 

Het Ser ie 19 deurstat ion f i lmt 

haarscherp wie er voor de deur 

staat.  Als je het niet vertrouwt, 

geef je niet thuis.  Of toch 

even vragen wat ze wi l len - de 

spraakverbinding is kraakhelder. 

Geen verrassing bi j  je eigen 

voordeur.  Iemand komt pas 

binnen als j i j  dat wi l t .  Thuis voel 

je je vei l ig.





De Serie 19 heeft een stevige 

aluminium behuiz ing, die de 

elektronica beschermt. Het 

binnenwerk bevat een camera met 

een lu ister/spreek unit .  De CCD 

kleurencamera heeft een pinhole 

lens en infrarood ver l icht ing 

voor nightvis ion. De lu ister/

spreek unit  heeft een gevoel ige 

microfoon, die ervoor zorgt dat 

de bewoner al les kan horen en 

een high-intensity lu idspreker, 

die een bevest igingstoon geeft 

bi j  aanbel len en duidel i jk de stem 

van de bewoner laat horen. 

Beeld en spraak worden vol ledig 

gedigital iseerd. De t i jd dat de 

deuropener bekracht igd wordt, 

kan ingesteld worden. Het 

deurstat ion en de videofoon 

worden met twee aders op de 

BTicino bus aangesloten.

Serie 19 deurstation





Nieuwe Classe 100 videofoon

M-50b de b staat voor basic

Het toestel wordt aangesloten 
op de superieure 27 Volts 
tweedraads BTicino bus met 
vol ledig gedigital iseerd beeld en 
geluid. Het vi j f  inch kleurenscherm 
geeft haarscherp beeld, bi j  een 
ruime ki jkhoek. De geïntegreerde 
spraakprocessor, de high definit ion 
luidspreker en verborgen microfoon 
zorgen voor een perfecte handsfree 
spraakverbinding. Het toestel 
heeft een aansluit ing voor een 
drukker bi j  de appartementsdeur 
en een aparte r ingtone voor het 
tweede belsignaal. De videofoon 
biedt keuze uit 16 r ingtones die 
toegewezen kunnen worden aan 
oproepen van het deurstation of als 
er bi j  de deur van het appartement 
zelf wordt aangebeld. De M-50b 
heeft geen uitgang voor een extra 
bel en geen TeleLoop-functie die 
het geluid overbrengt naar een 
gehoorapparaat. De geavanceerde 
M-50e biedt deze mogeli jkheden 
wel. 

Duidelijke bediening

De M-50b heeft aan de 
voorkant twee grote, duidel i jke 
bedieningsknoppen: de ene om 
een gesprek te beginnen en de 
andere om ‘op te hangen’. Onder 
het scherm zitten drie capacit ieve 
aanraaktoetsen om de deur te 
openen, voor de bewakingsfunctie 
en om een extra functie te bedienen. 
Aan de zi jkant van de behuizing zit 
een kleine joystick om het beeld, de 
spraak en de bel af te stel len. Als je 
de bel uitzet, gaat er een rode led 
branden. De videofoon Classe 100 
wordt geleverd met een metalen 
bevestigingsplaat waar het toestel 
op gekl ikt wordt. De bedrading 
wordt met een handige connector 
aangesloten. Er is een tafelhouder 
leverbaar.
Nelec levert bi j  iedere videofoon 
een duidel i jke, op stevig karton 
gedrukte gebruiksaanwijzing in het 
Nederlands.

Het dipart imento di design industriale van BTicino in Noord Ital ië heeft meer 
dan twee jaar gewerkt aan de nieuwe Classe 100 videofoon. De vormgeving 
moest al le eerdere ontwerpen overtreffen. De behuizing moest plaats bieden 
aan het nieuwe vi j f  inch scherm, maar niet te groot worden. De elektronica 
moest minder stroom verbruiken dan zi jn voorganger. Er moesten een knop 
komen om een gesprek te beginnen en een tweede knop om een gesprek 
te beëindigen. Deze knoppen moesten mechanisch zi jn, zodat de gebruiker 
beweging en een duidel i jke kl ik voelt bi j  bediening. De fabricage moest zo 
ingericht worden, dat de productiekwaliteit op het bekende, hoge niveau van  
BTicino bl i j ft .  Het resultaat is niet één nieuwe videofoon, maar drie: de M-50b, 
de M-50e en de M-50W met Wi-Fi.
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Eenvoudige  u itbreidingen

Het is mogel i jk dr ie extra 
deurstat ions, dr ie extra 
deuropeners of dr ie bewakings-
camera’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 met een videofoon 
of met dr ie deurtelefoons 
(per beldrukker).  Er z i jn voor 
iedere uitbreiding bepaalde 
BTicino componenten nodig. De 
videofoon heeft geen 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 om 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 geen 
afgeschermde kabel.
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