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2013
nieuwigheden

polyx 
tafelhouder
ref. 350069

•	 Modern en 
sober design

•	 volumeregeling  
van het belsignaal

•	 twee drukknoppen: 
-  deuropener 
-  bijkomende bediening 
 (bv. verlichting)

sprint l2 
parlofoon
ref. 344242

videokit 
Met geheugen  
en badgelezer
ref. 369711

•	 opbouw buitenpost met badgelezer
•	 handenvrije videofoon met geheugen
•	 8 badges



2brochurevideo-parlofonie

voeding
5
1

Ontdek al onze referenties op www.ecataleg.be

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

Deurslot: 
12Vdc - 250 mA 

Video buitenpost Binnenpost

Bijkomende 
binnenpost

Video adapterVoeding

2-draads systeeM



3

•	 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

•	 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

•	 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

•	 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

2-draads systeeM

videokits

VIDeo KIt KLeuR

VIDeo KIt KLeuR

VIDeo KIt KLeuR Met geheugen

VIDeo KIt KLeuR Met geheugen en BADgeLezeR nIeuw
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Ontdek al onze referenties op www.ecataleg.be

audiokits

•	 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 (2/5-DRAADS)

•	 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 367131  Met 3 drukknoppen 
367121  Met 2 drukknoppen 367141  Met 4 drukknoppen

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

•	 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 nIeuw

AuDIoKIt
•	 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

nIeuw

2-draads systeeM
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fLexIBILIteIt
sfera buitenposten

AntIVAnDAAL
Monobloc

huIzen en VILLA'S
linea Metal

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,...)

Minimalistisch strak design 

•	 versie in aluminium en inox
•	 van 4 tot 32 drukknoppen

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

overzicht buitenposten

allmetal allwhite allsteel robur

nIeuw

2-draads systeeM



6brochurevideo-parlofonie
Ontdek al onze referenties op www.ecataleg.be

PARLofoonS

teLefoonS

VIDeofoonS

•	 Met hoorn of handenvrij
•	 opbouw montage

•	 kleurenscherm
•	 Met hoorn of handenvrij
•	 opbouw- of inbouw montage
•	 basis uitvoering of met 

bijkomende functies

•	 bediening voor  
het domoticasysteem 

•	 esthetische integratie  
met het schakelmateriaal

overzicht binnenposten

iryde touch phone
black
345021

iryde touch phone
white
345020

polyx audio
344082

swing
344824

polyx
344192 - 344163

livinglight
video display

axolute
video display

axolute
tafelhouder met video display

myhome screen 10axolute
nighter (349320) en whice (349321)

•	 integratie van videofonie 
met telefonie en het 
domoticasysteem

nIeuw

2-draads systeeM

swing
344704

sprint l2
344242

nIeuw



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”!

www.bticino.be • www.conceptstore.be

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

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
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