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Het atel ier van SfelaLuna 
bevindt z ich in Sint-Gi l l is-Waas 
in de Belgische provincie Oost-
Vlaanderen. In een landel i jke 
omgeving worden hier ant i-
vandaal deurstat ions ontworpen 
en gefabriceerd. Al les draait 
h ier om vakmanschap en l iefde 
voor het product.  Zo test de 
mater iaalman iedere lever ing van 
hoofdgrondstof aluminium op 
onzuiverheden, omdat die s lecht 
z i jn voor de levensduur van een 
deurstat ion in zoute zeelucht.  De 
CNC operator laat z i jn machine 
het metaal  boren, frezen, draaien 
en kotteren tot een nieuw 
kunstwerk geboren is.

SferaLuna deurstat ions hebben 
een mechanische weerbaarheid 
van IK 10 en de waterbestendigheid 
is IP 54. Het massieve frontpaneel 
is 12 mm dik en heeft diepzwarte 
seaside coat ing in f i jn structuur.

SferaLuna deurstation





Home + Security 
De beste app voor een veilige 
woning.
 

Oplossingen voor een slimme en 
volledige beveiliging van uw woning: 
beveiligingscamera's, alarmen, 
openingssensoren, 
rookmelder...
Verlaat uw woning zonder zorgen.

De Classe 300EOS is de start van uw veilige woning en u kunt 
later nog extra veiligheidsfuncties toevoegen. 

Netatmo-oplossingen geïntegreerd  
in de Home + Security-app 

Slimme buitencamera 
met sirene

Slimme binnen- 
sirene

Slimme buiten- 
 camera

Slimme video- 
deurbel

Slimme binnen- 
camera

Slimme rook-
melder

Slimme deur- 
en raamsensoren

Slimme CO- 
melder



Beantwoord oproepen, 
activeer elektrische deursloten, 
activeer camera’s en weergave 

van gebeurtenissen in een 
overzichtelijke tijdslijn

-
Beheer tot wel 20 woningen  

met  een enkel account

Zien wie aanbelt 
Beantwoordt de oproep 
en open de poort voor de 
koerier

Snelle acties
- Elektrische deursloten activeren
-  De getimede trapverlichting 

activeren
-  Intercomoproep naar de 

binnenpost
- De camera’s activeren
-  Het antwoordapparaat van het 

videofoonsysteem beheren

Inkomende oproep 
Ontvang een melding 
wanneer iemand aanbelt

Bekijk gebeurtenissen
Kijk wie er heeft aangebeld 
en of ze een bericht hebben 
achtergelaten

CLASSE 300EOS WITH NETATMO

Home + Security



M-300 Classe 300 met Wi-Fi

Met de ingebouwde Wi-Fi kan de bewoner eenvoudig zi jn smartphone aan zi jn 
videofoon koppelen. De bewoner opent met zi jn smartphone de gratis app om 
de smartphone met de videofoon te verbinden. De bewoner voert eenmalig 
het wachtwoord van zi jn Wi-Fi netwerk in op de app. Als er nu aangebeld wordt 
bi j  het deurstation, gaan zowel de videofoon als de smartphone over. Met de 
app kan de bewoner waar ook ter wereld een gesprek aannemen, zien wie er 
aanbelt en de deur openen. De bewoner kan medebewoners uitnodigen en 
hun smartphone wordt dan ook aan de videofoon gekoppeld.
De BTicino app is gratis beschikbaar voor Android en iOS. De app werkt al leen 
als de smartphone bereik heeft op Wi-Fi of een 3G/4G/5G netwerk. De functies 
op de smartphone zi jn hetzelfde als op de videofoon en de app is daardoor 
zeer makkel i jk in het gebruik. 

De M-300 videofoon heeft een vi j f  inch kleurenscherm met haarscherp 
beeld, bi j  een ruime ki jkhoek. Er is een aansluit ing voor een drukker bi j  de 
appartementsdeur en een aparte r ingtone voor het tweede belsignaal. Er is 
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. 
Als er t i jdens een gesprek wordt aangebeld bi j  de voordeur, kl inkt er een 
aanklopsignaal. Hi j  wordt geleverd met een metalen bevestigingsplaat en de 
bedrading wordt met een handige connector aangesloten.

Je hoeft geen verstand van IP ( Internet Protocol) te hebben om de M-300 te 
instal leren. Het juiste Wi-Fi netwerk selecteren en het wachtwoord invoeren 
volstaat. 





BTicino Groothandel:  www.nelec.com
 nelec bv 
  gyroscoopweg 106 
  1042 ax  amsterdam 
  postbus 20674 
  1001 nr  amsterdam 
  email info@nelec.com 

telefoon 
nelec 020 - 6 352 350 
verkoop 020 - 6 352 351 
administratie 020 - 6 352 352 
techniek 020 - 6 352 353 
offertes  020 - 6 352 357 
fax  020 - 6 352 355

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 M-300 kan gekoppeld worden 
aan meerdere smartphones die 
dan al lemaal overgaan als er 
wordt aangebeld. Degene die het 
eerst opneemt, kr i jgt voorrang.

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 de 
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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