video-parlofonie
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nieuwigheden
videokit

met geheugen
en badgelezer

ref. 369711
• Opbouw buitenpost met badgelezer
• handenvrije videofoon met geheugen
• 8 badges

sprint L2
parlofoon

ref. 344242

• Modern en
sober design

polyx

• Volumeregeling
van het belsignaal

tafelhouder

ref. 350069
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• Twee drukknoppen:
- deuropener
- bijkomende bediening
(bv. verlichting)

2-draads systeem

ééngezinswoning

basis videokit
kenmerken
• Alle aansluitingen: 2-draads
• Kits uitbreidbaar met zowel binnen-, als buitenposten
• Max. afstand 200 m met BTicino kabel ref. 336904 of L4669FB (FLEX)
• Voeding deurslot 12 Vdc - max. 250 mA
• Intercom
• Bijkomende sturingen (bv. 2de deurslot, verlichting,...)
• Keuze uit 16 beltonen
• Kits zijn compatibel met alle 2-draads toestellen
• design for all

Bijkomende
binnenpost

Voeding

Video buitenpost

Deurslot:
12Vdc - 250 mA

Video adapter

Binnenpost

Voeding

video-parlofonie
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2-draaDS systeem

videokits
Video kit kleur
• Robuust opbouw deurstation IK07,
Linea Metal met handenvrije Polyx Video.
• Uitbreidbaar tot:
- max. 3 interne toestellen audio of video (344192)
- max. 2 deurstations (342991 - 342992)
368911 Met 1 drukknop
368921 Met 2 drukknoppen

Video kit kleur
• Robuust inbouw deurstation IK07,
Linea Metal met handenvrije Polyx Video.
• Uitbreidbaar tot:
- max. 3 interne toestellen audio of video (344192)
- max. 2 deurstations (343001 - 343002)
368811 Met 1 drukknop
368821 Met 2 drukknoppen

Video kit kleur met geheugen
• Robuust opbouw deurstation IK07 Linea Metal,
met handenvrije Polyx Memory Display.
Registratie van 160 oproepen met 1 foto en 16 sec. geluid of
18 oproepen met 16 foto’s en 16 seconden geluid per oproep.
Inclusief antwoordapparaat.
• Uitbreidbaar tot:
- max. 3 interne toestellen audio of video (344192)
- max. 2 deurstations (342991 - 342992)
369411 Met 1 drukknop
369421 Met 2 drukknoppen

Video kit kleur met geheugen en badgelezer
• Robuust opbouw deurstation IK07 Linea Metal,
met handenvrije Polyx Memory Display.
Registratie van 160 oproepen met 1 foto en 16 seconden
geluid of 18 oproepen met 16 foto’s en 16 seconden geluid
per oproep. Inclusief antwoordapparaat.
Geïntegreerde badgelezer + 8 badges.
• Uitbreidbaar tot:
- max. 5 interne toestellen audio of video (344192)
- max. 2 deurstations (343021)
369711 Met 1 drukknop
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Nieuw

2-draads systeem

audiokits
audiokit (2/5-draads)
• Opbouw deurstation Linea 2000 met deurtelefoon Sprint
• Uitbreidbaar tot max. 5 interne toestellen (5-draads: 331550)
• Max. afstand 100 m met kabel 0.75 mm2
363811 Met 1 drukknop

audiokit
• Opbouw deurstation Linea 2000 met handenvrije deurtelefoon
• Uitbreidbaar tot:
- max. 3 interne toestellen (331650)
- max. 9 deurstations audio (342911)
364211 Met 1 drukknop

audiokit

Nieuw

• Opbouw deurstation Linea 2000
met deurtelefoon Sprint L2
• Uitbreidbaar tot:
- max. 3 interne toestellen (344242)
- max. 9 deurstations audio (342911 - 342921)
366811 Met 1 drukknop
366821 Met 2 drukknoppen

audiokit
• Opbouw deurstation Linea 2000 met deurtelefoon Swing
• Uitbreidbaar tot:
- max. 3 interne toestellen (344704)
- max. 9 deurstations audio
- (342911 - 342921 - 342931 - 342941)
367111 Met 1 drukknop
367121 Met 2 drukknoppen

audiokit

367131 Met 3 drukknoppen
367141 Met 4 drukknoppen

Nieuw

• Robuust opbouw deurstation Linea METAL
met deurtelefoon Polyx
• Uitbreidbaar tot:
- max. 3 interne toestellen (344082)
- max. 9 deurstations audio (342971 - 342972)
369211 Met 1 drukknop
369221 Met 2 drukknoppen
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2-draaDS systeem

overzicht buitenposten
flexibiliteit Nieuw
sfera buitenposten
De oplossing voor elke installatie: van ééngezinswoning
tot grote appartementsgebouwen.
• Twee versies (SFERA New en SFERA Robur)
in verschillende kleuren
• Modulair: 12 elektronische modules
met onbeperkte combinaties
(dag/nacht-camera, toegangscontrole,...)
allmetal

huizen en villa's
linea metal
Elegante en sterke oplossing voor één- of
tweegezinswoningen
• Parlofonie of videofonie
• 1 of 2 drukknoppen
• Opbouw- of inbouw montage

linea 2000
Basisoplossingen voor één- tot
viergezinswoningen
• Parlofonie of videofonie
• 1 tot 4 drukknoppen
• Opbouw montage

antivandaal
monobloc
Minimalistisch strak design
• Versie in aluminium en inox
• Van 4 tot 32 drukknoppen
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allwhite

allsteel

robur

2-draads systeem

overzicht binnenposten
parlofoons
nieuw

• Met hoorn of handenvrij
• Opbouw montage

SPRINT L2
344242

SWING
344704

polyx audio
344082

videofoons
•
•
•
•

Kleurenscherm
Met hoorn of handenvrij
Opbouw- of inbouw montage
Basis uitvoering of met
bijkomende functies

swing
344824

POLYX
344192 - 344163

• Esthetische integratie
met het schakelmateriaal

livinglight
Video display

axolute
Video display

axolute
Tafelhouder met video display

• Bediening voor
het domoticasysteem

telefoons

AXOLUTE
nighter (349320) en whice (349321)

myhome screen 10

Nieuw

• Integratie van videofonie
met telefonie en het
domoticasysteem

Iryde Touch Phone
BLACK
345021

iryde touch phone
WHITE
345020

video-parlofonie
Ontdek al onze referenties op www.ecataleg.be

brochure

6

b Inspired
Bij Legrand Group maken we je leven graag een stuk
eenvoudiger en functioneler. Daarom gaan we elke dag
op zoek naar oplossingen op het vlak van domotica en
stellen we het gerenommeerde design en de esthetische
keuzemogelijkheden van ons schakelmateriaal volledig in
functie van jouw ideeën en behoeften. Dat kan alleen door
een constante stroom van inspiratie die we graag met je
willen delen. Benieuwd? Bezoek onze Concept Store en...
“b Inspired”!

Concept Store
Steenkoolkaai 10,
1000 Brussel
T: +32 (0)2 719 54 81
F: +32 (0)2 719 54 80
Open van dinsdag tot zaterdag

www.bticino.be • www.conceptstore.be

PBT1307KITSN

Legrand Group Belgium
Kouterveldstraat 9,
1831 Diegem
T: +32 (0)2 719 17 11
F: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be

