AUDIO - VIDEO
TELEFONIE

MONITOR 2-DRAADS
met 4’’ kleurenscherm

VIDEOKIT 2-DRAADS
met geheugen

MONITOR 2-DRAADS
Wit, Antracietgrijs en Tech
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Overzicht

220

Deurstations

222

Interne toestellen

224

Videocontrole

226

Telefonie

228

Tabel systemen

230

Tabel bekabeling

232

Kits

242

Sets deurstations

244

Deurstations samenstelling

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

INHOUD
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Keuze
Kit zw/w
en kleur

Deurtelefonie

Videofonie
zw/w en kleur

Compleet aanbod
op het gebied
van communicatie.
Videocontrole

Telefonie

Voor elk type installatie
van woning, appartement
tot residentiële parken

214

BTICINO + KITS

Systemen
2-Draads

Digitaal

Onderlinge mogelijkheden tussen de
verschillende systemen van BTicino.
Analoog

Telefonie

Videocontrole

De producten
De interne toestellen passen perfect bij het gamma
schakelaars van BTicino en worden naadloos
geïntegreerd in het interieur. Voor al de systemen is
er de mogelijkheid om deurtelefonie en videofonie te
combineren zowel in zw/w als kleur.

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

Met de producten van BTicino is het mogelijk een
oplossing te bieden van een eenvoudige installatie tot
een uitgebreide installatie.
Het deurstation kan perfect worden aangepast aan de
stijl van het gebouw.

Keuze mogelijkheden

SFERA

PIVOT

Standaard

SWING

MINISFERA

Basis

LINEA 2000

SPRINT
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Kits audio, video
en telefonie
De vele voordelen van de 2-draads kits beperken
zich niet alleen tot installatie, de kits zijn uitbreidbaar
met extra mogelijkheden en meerdere toestellen. De
memory kit registreert niet enkel de beelden maar
ook het geluid, wat bewijst dat BTICINO innoverend is
en steeds een optimale technologie nastreeft.

Kits

PIVOT
Kit
SPRINT

Analoog

Kit audio

■ Deurstations: SFERA,LINEA 2000
■ Interne toestellen: deurtelefoon PIVOT en SPRINT

SFERA
modulair

216

BTICINO + KITS

LINEA 2000

PIVOT

KIT

Analoog

2-Draads

Kit video

LINEA 2000

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

■ Deurstations: SFERA en LINEA 2000
■ Interne toestellen: videofonie PIVOT
■ Mogelijkheden 2-draads, zw/w en kleur

SFERA
Telefoontoestel
PIVOT
Telefoon met monitor
PIVOT

Kit

Telefonie

Kit telefonie

■ Met het zelfde toestel meerdere functies:
deurcommunicatie , interfonie, telefonie, bedieningen
SFERA
modulair

SFERA
modulair

PABX-centrale

video-verdeler

Met een telefooncentrale (PABX) integreert men,
deurtelefonie en videofonie met telefonie.
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Systemen

Digitaal

2-Draads

■
■
■
■
■

Eenvoudige bedrading enkel 2 draden
Audio en video zw/w en kleur
Meerdere installatievoordelen
Mogelijkheid van interfonie, audio en video
Combineerbaar met digitaal systeem en
telefonie
Appartement 3

■ 6 draads audio of 8 draads video zonder
coaxkabel
■ Video zw/w en kleur
■ Combineerbaar met 2-draads systeem, en
telefonie
Appartement 4

Appartement 3
8
8

2

Appartement 2

Etage
verdeler

2
Etage
verdeler

Appartement 1
8
2

2
Appartement 1

6

2

Appartement 2

8
2
8
2

2
2
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Analoog

Telefonie

Appartement 4

Appartement 3
7+n

■ Deurtelefonie
■ Videofonie
■ Video zw/w
en kleur

■
■
■
■

Centrale bekabeling voor audio/video.

Appartement 1

8

Interfonie
Videocontrole
Telefonie
bedieningen

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

■ Video zw/w en kleur
■ 4 draads audio of 7 draads video en n. volgens
aantal drukknoppen
■ Videoinstallatie zonder coax bekabeling.

Appartement 2

Etage
verdeler
Appartement 2
Appartement 1
2
2

6

2

6

8

7+n

8

7

2
2
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Deurstations
Audio en video voor elk type installatie
SFERA
■ BESCHIKBAAR VOOR ALLE
TECHNOLOGIEN
■ MONTAGE INBOUW EN
OPBOUW
■ BESCHIBAAR IN VERSIE
MODULAIR, MONOBLOK EN
ANTI VANDAAL
■ MODULES MET UITTREKBARE
CONECTOREN WAT VOORAF
KABLEREN MOGELIJK MAAKT
■ GRENSLOZE MOGELIJKHEDEN
(VAN 1 TOT 4000 INTERNE
TOESTELLEN)
■ CAMERA’S ZW/W EN KLEUR

2-Draads

Digitaal

Analoog

Telefonie

SFERA modulair

SFERA monoblok

SFERA anti vandaal

KEUZE MOGELIJKHEDEN
Zowel met de keuze van een
modulair of een monoblok
deurstation blijft de modulariteit
de sleutel binnen het Sfera
gamma. Verkrijgbaar in
verschillende kleuren, is er steeds
de mogelijkheid om de juiste
keuze te maken, in functie van
de stijl van het gebouw. Van een
eengezinswoning tot max. 4000
interne toestellen.

KLEUREN MODULAIR

Aluminium
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Wit

BTICINO + KITS

KLEUREN MONOBLOK

Graﬁet

Donker oker

Wagon groen

Roetvrij staal

Messing

MINISFERA
■ ELEGANTE VORMGEVING
(COMPACTE AFMETINGEN)
■ OPBOUW 3.7 CM.
■ VERTICAAL EN HORIZONTAAL
UITBREIDBAAR
■ ZW/W CAMERA
■ 2-DRAADS TECHNOLOGIE

2-Draads

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

MINISFERA Modulair

EEN IDEALE OPLOSSING
De beperkte afmetingen zorgen
ervoor dat het deurstation zich
perfect integreert in bestaande of
nieuwbouwinstallaties. MINISFERA is
klein van afmetingen maar groots in
mogelijkheden.

LINEA 2000
■ COMPACTE
VORMGEVING
■ ZW/W
CAMERA
■ KITS AUDIO VAN
1 TOT 4DK.

BESCHIKBAAR
Voor één en twee gezinswoningen met video.
Neutrale en compacte vormgeving die bij alle bouwstijlen kan
worden geplaatst.
Kleine appartementsgebouwen met audio tot 4 drukknoppen.
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Interne toestellen
video
PIVOT
■ ZEER STIJLVOLLE EN COMPACTE
MONITOR ZOWEL ZW/W ALS
MET KLEUREN TFT SCHERM
■ UITBREIDBAAR
■ MUURBEVESTIGING,
BUREELHOUDER EN INBOUW
■ LUXUEUSE AFWERKING
KEUZE MOGELIJKHEDEN
PIVOT biedt ongebreide mogelijkheden
op het vlak van inbouw, opbouw en als
tafelmodel.PIVOT is verkrijgbaar in Wit,
Antracietgrijs en Light Tech. Perfect
combineerbaar met het gamma
schakelmateriaal

2-Draads

Digitaal

Analoog

Telefonie

PIVOT Wit

PIVOT Antraciet Grijs

LIGHT

LIVING

PIVOT Tech

LIGHT TECH

SWING
■ MONITOR ZWART-WIT
OPBOUW
■ ALLE TECHNOLOGIEN
■ NEUTRALE KLEUR

2-Draads

Digitaal

Analoog

UNIVERSEEL GEBRUIK
Verkrijgbaar in zwart-wit monitor
opbouw. Standaard zijn er meerdere
functietoetsen op het toestel
aanwezig om bv. interfonie en
andere bedieningen te realiseren.

SPRINT
■ MONITOR ZWART-WIT
(NIEUW)
■ BASISTOESTEL
MET EENVOUDIGE
VORMGEVING

TV INTERFACE
Digitaal

Analoog

TV

BASIS OPLOSSING

COMFORT

Verkrijgbaar in zwart-wit monitor
opbouw. Deurbediening,
trapverlichting en contrastregeling
op het toestel .

Via de interface kunnen de
beelden van de camera ook
via een tv toestel bekeken
worden.
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SCART interface

Interne toestellen
audio
PIVOT

2-Draads

Digitaal

Analoog

Telefonie

■ MONTAGE:INBOUW OPBOUW
EN ALS BUREELTOESTEL
■ UITBREIDBAAR
■ INTEGREERBAAR MET LIVING
LIGHT EN LIGHT TECH

DE KEUZE
Antraciet Grijs

Wit

Tech

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

PIVOT is verkrijgbaar in Wit,
Antracietgrijs en Light Tech.
Perfect combineerbaar met het
gamma van schakelmateriaal

SWING
■ OPBOUW
■ MULTIFUNCTIONEEL
■ ALLE TECHNOLOGIEN
UNIVERSEEL GEBRUIK

2-Draads

Digitaal

Analoog

Eigentijdse vormgeving voor
elk interieur. Standaard zijn er
meerdere functietoetsen op het
toestel aanwezig om bv. interfonie
en andere bedieningen te
realiseren. Kleur lichtgrijs

SPRINT
■ OPBOUW
■ UITBREIDBAAR
■ ALLE TECHNOLOGIEN

LIVING/LIGHT/LIGHT TECH
2-Draads

Digitaal

■ INTEGREERBAAR MET LIVING, LIGHT EN
LIGHT TECH
■ HANDENVRIJ
■ IN TE BOUWEN IN TAFELHOUDER

Analoog

BASIS OPLOSSING
Eenvoudig basistoestel met
standaard mogelijkheden.

Digitaal

Analoog
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Videocontrole
2-Draads-syteem
BTICINO PRESENTEERT EEN INNOVEREND
VIDEOCONTROLESYSTEEM MET DE
EENVOUDIGE TECHNOLOGIE VAN HET
2 DRAADS SYSTEEM.
Met videocontrole van het 2-draadssysteem, wordt
het mogelijk een installatie uit te breiden, met één
of meerdere camera’s. De beelden kunnen worden
bekeken via de monitor of een T.v. toestel in de
huisinstallatie.
■ Hoofdingang
■ Het hekken

2. Hekken

1. Hoofdingang

■ Een camera in de kinderkamer
■ De tuin
■ De 2-draads videocontrole wordt direct op de bus
geplaatst.

3. Controle van de
kinderkamer

4. De tuin

3

2

4

1
2
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Videocontrole
Digitaal systeem
EEN OPLOSSING VOOR
DE MEEST VEELEISENDE
INSTALLATIES
Met de monitor is het mogelijk om
de camera’s te bekijken die aan de
installatie zijn toegevoegd
■ Hoofdingang
■ Controle zitkamer
■ Patio
■ Hekken

Met videocontrole van het digitale
systeem is het mogelijk op elke
plaats een camera toe te voegen
aan de installatie
■ Een innoverende oplossing
welke veiligheid garandeert via
de monitor van de installatie.
■ Integratie met het systeem
MY HOME om via afstand de
beelden te bekijken.

2. Controle zitkamer

3. Patio

4. Hekken
AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

1. Hoofdingang

VEILIGHEID

2

2

3

1

4
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Telefonie
systeem
De integratie van telefonie en videofonie verhoogt
het comfort en de veiligheid van de installatie.

PABX met PIVOT
■
■
■
■
■
■

TELEFONIE
VIDEOFONIE
VIDEOCONTROLE
SCHAKELEN VAN RELAIS LOKAAL OF OP AFSTAND
INTERFONIE
MONITOR ZW/W EN KLEUR

INTEGRATIE
De centrale (PABX) is op residentiele maatstaven
ontwikkeld en laat toe om over de volgende functies
te beschikken:

Comfort en veiligheid
■ VIA DE TELEFOONTOESTELLEN KAN MEN DE
DEUR BEANTWOORDEN, DEUR OPENEN,
TELEFONIE, INTERFONIE EN ACTIVEREN VAN DE
TRAPHALVERLICHTING VAN DE WONING.
■ VANAF DE ZITBANK KAN men OP HET TV
TOESTEL DE DEUROPROEP BEKIJKEN EN VIA DE
TELEFOON DE OPROEP BEANTWOORDEN
■ VIA EEN DRAADLOZE TELEFOON IS HET MOGELIJK
OM VANUIT DE TUIN DE DEUROPROEP EN
TELEFOONGESPREKKEN TE BEANTWOORDEN EN
DE DEUR TE OPENEN.
■ TELEACTIVATIE: VIA AFSTAND EEN COMANDO
VERSTUREN OM DE VERWARMING TE ACTIVEREN
■ MET EEN GSM de DEUROPROEP
BEANTWOORDEN EN DE DEUR OPENEN.
■ VIDEOCONTROLE: OP HET VIDEOSCHERM VAN
HET TELEFOONTOESTEL KAN U DE AANGESLOTEN
CAMERA’S CYCLISCH BEKIJKEN, DE TUIN, DE
KINDERKAMER en DE OPRIJLAAN
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Het gamma
■ DE TELEFOON MET MOTORGEDEELTE KAN
ZOWEL OPBOUW ALS INBOUW EN MET EEN
BUREELSTANDAARD WORDEN GEPLAATST
De PIVOT telefoon en het scherm zw/w of kleur,
verenigen de functies telefonie, videofonie en onderling
gesprek. Dankzij de functietoetsen van de PIVOT
telefoontoestellen kunnen geprogrammeerde nummers
eenvoudig worden opgeroepen die in het geheugen
zijn opgeslagen. De telefoontoestellen en de schermen
zijn in standaard versie en in compacte uitvoeringen
beschikbaar, in Wit, Antracietgrijs en Tech kleur.

Type centrale (PABX)
- Ref. 335828: voor installaties audio en video met
2 externe lijnen en 8 interne lijnen. Uitbreidbaar
met extra modules met 8 interne lijnen max.16,
2 externe lijnen max.4 en 8 relaiscontacten.

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

■ 1 TELEFOONLIJN , 8 INTERNE LIJNEN
■ 2 TELEFOONLIJNEN , 8 INTERNE LIJNEN

DE INSTALLATIE
Modulaire module eenvoudig te plaatsen op DIN rail
Twee versies van telefooncentrale (PABX):
- Ref. 335818: voor installaties audio en video met
1 externe lijn en 8 interne lijnen.

Installatie
EENVOUDIGE BEDRADING
Audio

Vb. installatie audio 2-draads.

Video

vb. installatie video 8-draads voor de deurstations en 6-draads voor de
interne toestellen met monitor.
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Digitaal
Analoog
Digitaal
TVCC

Videocontrole

2-draads

Telefonie

Audio - Video - Telefonie

2-draads

Keuze van systemen
en mogelijkheden

228

■ Zeer eenvoudige bekabeling,
installatie nieuwbouw en
renovatie

■ Ideaal voor grote systemen en
veeleisende toepassingen

■ Traditionele oplossingen

■ Voor resindentiële toepassingen

■ Nieuwe toepassingen van het
2-draadsvideocontrole systeem
■ Zelfde toepassingen als het
2 draads-syteem

■ Videocontrole voor woningen in
combinatie met het MY HOME
systeem
■ Integreerbaar met MY HOME voor
controle via internet
■ Videocontrole voor residentiële
toepassingen

BTICINO + KITS

Eigenschappen
●

6 draden voor audio en 8 draden voor een video installatie
Eenvoudige installatie van toetstel naar toestel
● Videofonie in zw/w en kleur
● In combinatie met het 2-draads systeem bruikbaar in alle type gebouwen

Audio installatie:
- Max. 100 interne toestellen en max. 9 deurstations
● Video installatie:
- Max. 64 interne toestellen en max. 4 deurstations
● Interfonie tussen 5 opeenvolgende appartementen (max.1min )
● Gespreksgeheim
● Centrale voeding
● Max. 3 toestellen parallel per appartement
● Zw/w en kleureninstallatie
●

Max. 89 deurstations en max. 4000 interne toestellen
Interfonie tussen 5 opeenvolgende appartementen (gesprekstijd beperkt)
● Gespreksgeheim
● Max. 3 toestellen per appartement (per beldrukknop)
● Gelijktijdig oplichten van schermen
● Max. afstand tussen het deurstation en het laatste interne toestel 1Km
(zowel voor zw/w als een installatie met kleuren camera)

●

●

●

●

4 draden voor audio en 7 draden voor video, plus (n) voor elke druknop
Bedrading zonder coax voor video
● Camera beschikbaar in zw/w en kleur
● Bekabeling van punt naar punt

Audio en video instalaltie
Interfonie tussen max. 5 toestellen
● Gespreksgeheim standaard bij een video installatie
● Max. 3 toestellen per appartement (per beldrukknop)
● Gelijktijdig oplichten van schermen met gebruik van een verdeler

●

●

●

●

Mogelijk om een extra deurstation of camera te integreren in een appartement
installatie in combinatie met telefonie
- Deurtelefonie
- Videocontrole
- Video deurtelefonie - Telefonie
- Interfonie
- bedieningen
● Monitor gedeelte in zw/w of kleur
●

Gebruik van de 2-draads technologie vereenvoudigd de installatie en de
mogelijkheden
●

Gebruik van het digitaal systeem met al zijn uitbreidingsmogelijkheden en
installatie voordelen
● Integreerbaar met MY HOME
● Controle van de woning via afstand
●

●

Lokale beelden bekijken via het Tv.netwerk in de woning, via beeld interface
(75 Ohm )

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

Altijd en overal slechts 2 draden in de installatie
Totale eenvoud en eenvoudige installatie
● Videofonie in zw/w en kleur
● Interfonie
● Integreerbaar met digitaal systeem
●

Mogelijkheden – Functies

Max. 3 directe deurstations
Max. 3 deurstations video met verdeler en videoverdeler
● Max. 16 interne telefoontoestellen waarvan 8 met monitorgedeelte
● Activeren van 9 te programmeren relais, lokaal of via afstand
● Doorschakelen van het deurstation naar een extern nummer (bv. gsm toestel)
● Max. Afstand van het deurstation tot het laatste interne toestel 400m
(zowel voor zw/w als een installatie met kleuren camera)
●
●

●

Alle eigenschappen van het 2-draads systeem, max.3 bijkomende camera’s met
het deurstation

Alle eigenschappen van het digitaalsysteem, met max. 88 bijkomende camera’s
en het deurstation
● Max. afstand tussen het deurstation en het laatste interne toestel 1Km
(zowel voor zw/w als een installatie met kleuren camera)
●

Zw/w of kleurencamera
Modulaire camera’s in LIVING,LIGHT EN LIGHT TECH van het schakelgamma
● Zw/wit en kleurenmonitoren
● Videoregistratie van het digitaal systeem via MY HOME met koppeling PC en
internet
●
●
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Bekabeling
volgens type systeem
2-Draads

Digitaal

Audio

Video

BTicino kabel
ref. 336904

A

A

BTicino kabel
ref. L4669

B

B

VVT
telefonie

B

B

Bestaande
(renovatie) of
nieuwe bedrading

B

B

Omschrijving

BTicino kabel
ref. 336900
ref. 336901

UTP cat. 5
kabel

Telefonie multi
kabel

COAX RG 58-59,
75Ohm

A = Aanbevolen kabel (meest geschikte bekabeling voor de installatie)
B = Bruikbare kabel (verifieer de normen voor elk type installatie)
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B

B

Audio

Video

A

A

B

B

Telefonie

Analoog

Audio

Video

Audio

Videocontrole 2-draads

Videocontrole digitaal

Video

TVCC

Video

A

B

B
AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

A

B

A

A

B

B

B

B

A

A

B

A
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KITS AUDIO-VIDEO
TELEfONIE

NIEUWIGhEDEN

2-DRAADS videokit kleur
met inbouw RVS deurstation
monoblok en PIVOT kleurenmonitor
verkrijgbaar voor één en twee
gezinswoningen.

2-draads videokit memory Linea 2000
registreert niet alleen de beelden
maar ook de ingesproken berichten
via het antwoordapparaat aan het
deurstation.

232

234

Algemene eigenschappen

238

Kits audio

240

Kits video

242

Sets SFERA

243

Kits telefonie

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

INhOUD
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Kit
audio
De audio kits zijn verkrijgbaar
in volgende uitvoeringen:

DEURSTATIONS:
■ SfERA
■ LINEA 2000

INTERNE TOESTELLEN:
■ SPRINT

BESchIKBARE TEchNOLOGIEËN
(TYPEBEKABELING):
■ 2-draads
■ Analoog 4+N
■ Telefonie 2-draads

Deurtelefoon
SPRINT

2

2

Voeding

Een 2-draads kit biedt de mogelijkheid een bestaande
belinstallatie te vervangen met een deurtelefonie
systeem.
Deurstation
LINEA 2000

234

KITS

Kit
video
De video kits zijn beschikbaar
in volgende uitvoeringen:

DEURSTATIONS:
■ SfERA
■ LINEA 2000

mONITOR:
■ PIVOT

BESchIKBARE TEchNOLOGIEËN:
■ 2-draads
■ telefonie, audio 2 draden en
AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

video 8 draden

Een 2-draads videokit is de ideale oplossing
om een bestaande belinstallatie aan te
passen naar een video-installatie in zw/w
of kleur.

Monitor
PIVOT 2-draads

2

346000

BUS
TK

BUS
PI

346830

PS

230V~

2
2

Monitor
PIVOT 2-draads

Video
interface
Deurstation
LINEA 2000

Voeding

2
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Kit telefonie
audio
De audio-telefoniekit integreert
deurtelefonie met telefoonfuncties:
met alle telefoons kunnen zowel
oproepen van de deurstations
als telefoonoproepen worden
beantwoord. Interfonie is
mogelijk tussen alle interne
toestellen en standaard is de
centrale voorzien met 5 scenario’s
waar bepaalde toewijzingen
kunnen geprogrammeerd
worden (vb. dag, nacht en een
afwezigheidsprogramma) de
centrale heeft ook nog enkele
nuttige functies: schakelen van

afstandsrelais, doorschakelen van
het deurstation naar een GSM,
programmeren kan manueel of via
een PC.
De installatie van de telefoniekit
vraagt geen speciale aanpassing
van de bedrading en kan
eenvoudig worden geplaatst ook
in renovaties. Het deurstation
en de centrale worden enkel
met 2 draden verbonden en
garanderen de spanning voor het
deurslot. De verbindingen van de
telefoontoestellen zijn eveneens
2-draads.

Centrale
telefoonlijn

Telefoonlijn
beveiliging

Compacte
telefoon
PIVOT

SFERA
Deurstation met rechtstreekse
aansluiting op de centrale
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KITS

■ het deurstation en de centrale

worden enkel met 2 draden
verbonden en garanderen de
spanning voor het deurslot.
■ De verbindingen van de

telefoontoestellen zijn
eveneens 2-draads

Kit telefonie
Video
De video telefoniekit biedt de
dezelfde mogelijkheden als
de audio kit, het deurstation is
voorzien van camera waardoor
het mogelijk wordt in de woning
de deuroproepen niet alleen
te beantwoorden maar ook te
bekijken. Uiteraard blijven alle
mogelijke functies behouden zoals
interfonie, relais sturingen en

doorschakelen van het deurstation
naar een gsm. Door de toevoeging
van een camera wordt het comfort
en de veiligheid in de woning
verhoogt en aangepast aan de
eisen van de hedendaagse markt.
De bedrading vereenvoudigt
de installatie door een
gecentraliseerde bekabeling naar
de videoverdeler

zonder coax.
■ Uitbreidbaar met een 2e

deurstation, en monitor
en extra verdeler voor een
deurstation en meerdere
monitoren met telefoon.

Compacte telefoon met monitor

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

Standaard telefoon met monitor

■ vereenvoudigde bedrading

PIVOT
compacte
telefoon

Centrale
telefoon

Video verdeler

Telefoonlijn
beveiliging

SFERA
deurstation met
rechtstreekse
aansluiting op de
centrale
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Kits audio
LINEA 2000 opbouw
KIT AUDIO VOOR EENGEZINSWONING - LINEA 2000

Referentie
363811

Omschrijving
audiokit met deurstation linea 2000 aluminium kleur,
1 drukknop en deurtelefoon Sprint wit
Samenstelling
Referentie
Aantal
deurstation LINEA 2000 (1 dk.)
1
audiotoestel
1
voeding
336842
1
UITBREIDING

Referentie
331150

Omschrijving
deurtelefoon 5-draads voor uitbreiding van kit art. 363811

Algemene toebehoren

Referentie
337430

Omschrijving
drukknop met potentiaal vrij contact (NO-O,5A/48Vgs)

KIT AUDIO SPRINT ( 2-draads technologie ) – LINEA 2000

2-draads systeem

238

KITS

Referentie
Omschrijving
363811/S
audiokit 1 dk. LINEA 2000 en sprint audiotoestel uitbreidbaar
363821
audiokit 2 dk. LINEA 2000 en sprint audiotoestel uitbreidbaar
363831
audiokit 3 dk. LINEA 2000 en sprint audiotoestel uitbreidbaar
363841
audiokit 4 dk. LINEA 2000 en sprint audiotoestel uitbreidbaar
Samenstelling
Referentie 363811/S 363821 363831 363841
deurstation LINEA 2000 1
deurstation.LINEA 2000 1
deurstation.LINEA 2000 1
deurstation.LINEA 2000 1
audio toestel SPRINT
344212
1
2
3
4
voeding
346000
1
1
1
1

Kits audio
analoog
KIT AUDIO Sfera MODULAIR

Referentie
313311

Omschrijving
audiokit met deurstation Sfera in aluminium kleur,
1drukknop en deurtelefoon Sprint wit.
Samenstelling
Referentie
deurstation Sfera
ml – module
332120
deurtelefoon Sprint
334202
voeding
336000
inbouwdoos
331110
afwerkkader aluminium
331211
frontplaat 1dk.
332111

Aantal
1
1
1
1
1
1
1

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

Bedrading 4-draads+n (analoog systeem)

KIT AUDIO SPRINT (analoog ) – LINEA 2000

Bedrading 4-draads+N (analoog systeem)

Referentie
363211

Omschrijving
audiokit met deurstation LINEA 2000 in aluminium kleur,
1 drukknop en deurtelefoon sprint wit
363221
audiokit met deurstation LINEA 2000 in aluminium kleur,
2 drukknop en 2 deurtelefoon sprint wit
Samenstelling
Referentie
363211
363221
Deurstation LINEA 2000
1
(1 dk.)
Deurstation LINEA 2000
1
(2 dk.)
audio toestel SPRINT
334202
1
2
voeding
336000
1
1
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Kits video
LINEA 2000 opbouw Sfera modulair
KIT VIDEO PIVOT-LINEA 2000

2-draads systeem

Referentie
362911

Omschrijving
videokit met deurstation Linea 2000 in aluminium kleur,
1 drukknop en een videofoon Pivot wit
362921
videokit met deurstation Linea 2000 in aluminium kleur, 2 drukknoppen en 2 videofoontoestellen Pivot wit
Samenstelling
Referentie
362911
362921
deurstation Linea 2000
1
1
videofoon Pivot
344102
1
2
voeding
346000
1
1
video interface
346830
1
1

KIT VIDEO mEmORY PIVOT - LINEA 2000

2-draads systeem

Referentie
361711

Omschrijving
videokit PIVOT met memory audio/video, zoom en deurstation
LINEA 2000 1 dk. in aluminium.Uitbreidbaar met 4 extra monitoren
zonder memory en extra deurstations SFERA en MINISFERA
verder alle specificaties van de 2-draads technologie.
Samenstelling
Referentie
Aantal
deurstation LINEA 2000
1
monitor PIVOT
1
met memory audio/video
voeding
346000
1
interface video
346830
1
uitbreiding 4 drukknoppen
346812
1
KIT VIDEO mEmORY – SfERA mONOBLOK

Referentie
361811

Omschrijving
videokit PIVOT met memory audio/video, zoom en deurstation
monoblok 1 dk. in RVS. Uitbreidbaar met 4 extra monitoren zonder
memory en extra deurstations SFERA en MINISFERA verder alle
specificaties van de 2-draads technologie.
Samenstelling
Referentie
Aantal
inbouwdoos+modulehouder 2 modules
331120
1
frontplaat SFERA monoblok RVS
333814
1
1 drukknop
monitor PIVOT
1
met memory audio/video
voeding
346000
1
interface video
346830
1
uitbreiding 4 drukknoppen
1

240

KITS

Kits video
Sfera inbouw monoblok
KIT VIDEO ZW/W PIVOT- SFERA MONOBLOK

Referentie
361911

Omschrijving
videokit zw/w met 1 PIVOT monitor en deurstation SFERA monoblok
1dk. in RVS. Uitbreidbaar met max.4 monitoren en deurstations
SFERA en MINISFERA verder alle specificaties van het 2-draads
systeem.
361921
kit videofonie zw/w met 2 PIVOT monitoren en deurstation SFERA
monoblok 2dk. in RVS. Uitbreidbaar met max.4 monitoren en
deurstations SFERA en MINISFERA verder alle specificaties van het
2-draads systeem.
Samenstelling
Referentie
367011
367021
inbouwdoos+module houder 2 modules 331120
1
1
frontplaat SFERA monoblok RVS
333814
1
1 drukknop
frontplaat SFERA monoblok RVS
333824
1
2 drukknoppen
micro-luidsprekermodule
342170
1
1
342510
1
1
modulaire camera zw/w
monitor PIVOT
344102
1
2
voeding
346000
1
1
interface video
346830
1
1

KIT VIDEO KLEUR PIVOT - SFERA MONOBLOK

2-draads systeem

Referentie
367011

Omschrijving
videokit kleur met 1 PIVOT monitor en deurstation SFERA monoblok
1dk. in RVS. Uitbreidbaar met max.4 monitoren en deurstations
SFERA en MINISFERA verder alle specificaties van het 2-draads
systeem.
367021
kit videofonie zw/w met 2 PIVOT monitoren en deurstation SFERA
monoblok 2dk. in RVS. Uitbreidbaar met max.4 monitoren en
deurstations SFERA en MINISFERA verder alle specificaties van het
2-draads systeem.
Samenstelling
Referentie
367011
367021
inbouwdoos+module houder 2 modules 331120
1
frontplaat SFERA monoblok RVS
333814
1
1 drukknop
frontplaat SFERA monoblok RVS
333824
1
1 drukknop
micro-luidsprekermodule
342170
1
1
342550
1
1
modulaire camera kleur
monitor PIVOT
344122
1
2
voeding
346000
1
1
interface video
346830
1
1
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AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

2-draads systeem

Sets deurstations*
Audio - Video Sfera modulair
SETS DEURSTATIONs AUDIO – SFERA MODULAIR

2-draads systeem

Referentie
342350/4A

Omschrijving
set deurstation 2-draads audio Sfera modulair alu.1 module ,
4 drukknoppen,voeding en configurators.
342350/6A set deurstation 2-draads audio Sfera modulair alu.2 modules ,
6 drukknoppen,voeding en configurators.
342350/8A set deurstation 2-draads audio Sfera modulair alu.2 modules ,
8 drukknoppen,voeding en configurators.
342350/10A set deurstation 2-draads audio Sfera modulair alu.2 modules ,
10 drukknoppen,voeding en configurators.
342350/12A set deurstation 2-draads audio Sfera modulair alu.2 modules ,
12 drukknoppen,voeding en configurators.
Samenstelling Referentie 342350/4A 342350/6A 342350/10A 342350/12A
ds. Sfera 1mod.		
1
ds. Sfera 2mod. 		
1
1
1
voeding
346000
1
1
1
1
configurators
306064
1
1
1
306065
1
configurators
IN COMBINATIE MET INTERNE TOESTELLEN

Referentie
344212
344702
344022

Omschrijving
2-draads deurtelefoon SPRINT kleur wit
2-draads deurtelefoon SWING kleur licht grijs
2-draads deurtelefoon PIVOT kleur wit uitbreidbaar

SETS DEURSTATIONS VIDEO – SFERA MODULAIR

2-draads systeem

Referentie
342350/4V

Omschrijving
set deurstation 2-draads video Sfera modulair alu.2 module ,
4 drukknoppen,voeding en configurators.
342350/6V set deurstation 2-draads video Sfera modulair alu.3 modules ,
6 drukknoppen,voeding en configurators.
342350/8V set deurstation 2-draads video Sfera modulair alu.3 modules ,
8 drukknoppen,voeding en configurators.
342350/10V set deurstation 2-draads video Sfera modulair alu.3 modules ,
10 drukknoppen,voeding en configurators.
342350/12V set deurstation 2-draads video Sfera modulair alu.3 modules ,
12 drukknoppen,voeding en configurators.
Samenstelling Referentie 342350/4A 342350/6A 342350/10A 342350/12A
ds. Sfera 2mod.		
1
ds. Sfera 3mod.		
1
1
1
voeding
346000
1
1
1
1
beeld interface 346830
1
1
1
1
configurators
306064
1
1
1
configurators
306065
1
IN COMBINATIE MET INTERNE TOESTELLEN

Referentie
344802
344102
344103
344104

Omschrijving
2-draads monitor zw/w. SWING kleur licht grijs
2-draads monitor zw/w. PIVOT kleur wit uitbreidbaar
2-draads monitor zw/w. PIVOT kleur Antracietgrijs
2-draads monitor zw/w. PIVOT kleur Tech

* De 2-draads sets zijn samengesteld met een volledig uitgerust deurstation, de voeding en de nodige
configuratoren. De installateur of bouwheer kiest daarna zelf de gewenste binnentoestellen om de installatie te
vervolledigen.
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sets + KITS

Kit telefonie
audio - video modulair
KIT TELEFONIE AUDIO - MODULAIR

Referentie
364011/2

Omschrijving
telefoniekit met modulair deurstation in aluminium met 1dk.,
2 compacte telefoontoestellen Pivot en telefooncentrale met
1 netlijn en 8 interne lijnen (uitbreidbaar met 2 deurstations)
Samenstelling
Referentie
aantal
inbouwdoos + modulehouder
331110
1
afwerkkader 1 module in alu
331211
1
frontplaat voor M/LS + 1 dk. in alu
332111
1
telefoon Pivot wit
335022
2
PABX telefooncentrale (1-8)
335818
1
micro-luidspreker module
335902
1
PC kabel + CD rom
335919
1

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

Telefonie

SETS DEURSTATIONS VIDEO – SFERA MODULAIR

Telefonie

Referentie
364111/2

Omschrijving
telefoniekit met modulair deurstation in aluminium met camera en
1dk., 2 compacte telefoontoestellen waarvan 1 met monitor Pivot
en telefooncentrale met 1 netlijn en 8 interne lijnen (uitbreidbaar
met een 2de deurstation en relaiscontacten)
Samenstelling
Referentie
aantal
inbouwdoos + modulehouder
331120
1
frontplaat M/LS + 1 drukknop
332111
1
afwerkkader 2 modules. in aluminium
331221
1
camera module
332510
1
frontplaat camera in aluminium
332511
1
telefoon wit		
335022
2
monitor wit		
334402
1
PABX telefooncentrale (1-8)
335818
1
micro-luidspreker module
335902
1
videoverdeler voor PABX
335918
1
PC kabel + CD-rom
335919
1
Muurplaat		
337160
1
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DeURstAtIONs

CAMERA MODULE
voor het SFERA gamma

Deurstation Modulair

244

Deurstation Monoblok

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

INhOUD

246

SFERA – Universele modules

248

SFERA – Functiemodules

251

SFERA – Modulaire frontplaten

253

SFERA – Frontplaten antivandalisme

254

SFERA - Frontplaten monoblok

256

MINISFERA - modulair

245
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007

SFERA
Universele modules
Inbouwdozen + modulehouder

Referentie
331110
331120
331130

Omschrijving
1 verticale module
2 verticale modules
3 verticale modules

Aantal Modules
1
2
3

Afwerkkaders

331110

331120

331130

331211

331221

331231

Alle afdekplaten zijn beschikbaar in volgende kleuren

246

Aluminium

Wit

Donker Oker

Wagon groen

DEURSTATIONS

Grafiet

Referentie
Omschrijving
Kleur
331211
1 verticale module
Aluminium
331212
1 verticale module
Wit
331213
1 verticale module
Grafiet
331216
1 verticale module
Donker oker
331217
1 verticale module
Wagon groen
331221
2 verticale modules
Aluminium
331222
2 verticale modules
Wit
331223
2 verticale modules
Grafiet
331226
2 verticale modules
Donker oker
331227
2 verticale modules
Wagon groen
331231
3 verticale modules
Aluminium
331232
3 verticale modules
Wit
331233
3 verticale modules
Grafiet
331236
3 verticale modules
Donker oker
331237
3 verticale modules
Wagon groen
NOTA: SFERA deurstations voldoen aan IP54 eisen indien voldaan aan de
installatie voorschriften.

Regenbescherming (aluminium en wit )

331421

331431

331461

331441

Omschrijving
regenbescherming Alu.
regenbescherming Wit
regenbescherming Alu
regenbescherming Wit
regenbescherming Alu.
regenbescherming Wit
regenbescherming Alu.
regenbescherming Wit.
regenbescherming Alu.
regenbescherming Wit.
regenbescherming Alu.
regenbescherming Wit

Aantal Modules
1
1
2
2
3
3
4
4
6
6
9
9

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

331411

Referentie
331411
331412
331421
331422
331431
331432
331441
331442
331461
331462
331491
331492

331491
Opbouwdoos met modulehouder + afwerkkader (alu en wit )

331311

331361

331321

331341

331331

Referentie
331311
331312
331321
331322
331331
331332
331341
331342
331361
331362
331391
331392

Omschrijving
opbouwdoos Alu.
opbouwdoos Wit
opbouwdoos Alu.
opbouwdoos Wit
opbouwdoos Alu.
opbouwdoos Wit
opbouwdoos Alu.
opbouwdoos Wit
opbouwdoos Alu.
opbouwdoos Wit
opbouwdoos Alu.
opbouwdoos Wit

Aantal Modules
1
1
2
2
3
3
4
4
6
9
9
9

331391
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sFeRA
Functiemodules
FUNCtIeMODULes – 2-DRAADs INstALLAtIes

2-draadssystemen

Referentie
342170

342240

342170

342510
342550
342200
342600
342610
342630
342640
332650

342240

342510

342550

342200

342630

342610

342600

342640

332650

Omschrijving
micro-luidspreker + 2 drukknoppen en LED verlichting voor
video-2-draads (max. 64 interne videoposten of max. 100 interne
audio toestellen)
module met 4 drukknopen, uittrekbare connectors en
LED verlichting
z/w camera, manueel regelbaar
kleurencamera, manueel regelbaar
infomodule met uittrekbare connectors en LED verlichting
alfanumerieke oproepmodule
numerieke oproepmodule
microluidspreker module met alfanumerieke display
bijkomende alfanumerieke module (voor ref. 342630)
code-lock module

Montagevoorbeeld video - SFERA modulair
Inbouwdoos

Camera
module

1

Audio
module

2
Afwerkkader
Drukknopmodule
Modulehouder
Modulaire
frontplaat

248

DeURstAtIONs

3

FUNCtIeMODULes DIgItALe INstALLAtIe

Digitale installaties

Referentie
342160
342240

342240

342160

332510
332550
342200
332540

342200

342610
342600
342640
342620
332650
332550

332540

342620

342610

342600

342640

332650

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

332510

Omschrijving
microluidspreker +2 drukknoppen met uittrekbare connectors en
LED verlichting
module met 4 drukknoppen, uittrekbare connectors en
LED verlichting
z/w camera, manueel instelbaar
kleurencamera, manueel instelbaar
infomodule met uittrekbare connectors en LED verlichting
camera-interface module voor externe camera met uittrekbare
connector
numerieke oproepmodule
alfanumerieke oproepmodule
microluidspreker module met alfanumerieke display
bijkomende alfanumerieke module (voor ref. 342640)
code-lock module

Montagevoorbeeld video - SFERA monoblok
Inbouwdoos

Camera
module

1
Audio
module

Frontplaat
monoblok

2
Drukknop
module
Module
houder

249
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007

SFERA
Functiemodules
FUNCTIEMODULES – ANALOGE INSTALLATIES

Analoge installaties

Referentie
332120
332240

332120

332240

332200

332510

332550

332540

332510
332550
332200
332650
332540

Omschrijving
microluidspreker +2 drukknoppen met uittrekbare connectors en
verlichting
module met 4 drukknoppen, uittrekbare connectors en 3
fastonklemblokjes
z/w camera, manueel regelbaar
kleurencamera, manueel regelbaar
infomodule met 2 uittrekbare connectors en kaartje “wachten”
module code-lock
camera –interface module voor externe camera met uittrekbare
connectors

332650
FUNCTIEMODULES - Telefonie

Telefonie

250

Referentie
335902
332510
332550
342200
332650

335902

332510

342200

332650

DEURSTATIONS

332550

Omschrijving
micro-luidspreker + 2 drukknoppen 2-draads voor telefooncentrales
camera z/w voor telefonie/videofonie met ref.335902 en 335918
kleurencamera voor telefonie/videofonie
infomodule met uittrekbare connectors en LED verlichting
code-lock module

SFERA
Modulaire frontplaten

332101

332111

332121

332231

332241

332201

332661

Alle modulaire frontplaten zijn beschikbaar in onderstaande kleuren:

Aluminium

Wit

Grafiet

Donker Oker

Referentie
332101
332102
332103
332106
332107

Omschrijving
micro-luidspreker
micro-luidspreker
micro-luidspreker
micro-luidspreker
micro-luidspreker

Kleur
Aluminium
Wit
Grafiet
Donker Oker
Wagon Groen

332111
332112
332113
332116
332117

micro-luidspreker, 1 drukknop
micro-luidspreker, 1 drukknop
micro-luidspreker, 1 drukknop
micro-luidspreker, 1 drukknop
micro-luidspreker, 1 drukknop

Aluminium
Wit
Grafiet
Donker Oker
Wagon Groen

332121
332122
332123
332126
332127

2 drukknoppen
2 drukknoppen
2 drukknoppen
2 drukknoppen
2 drukknoppen

Aluminium
Wit
Grafiet
Donker Oker
Wagon Groen

332231
332232
332233
332236
332237

3 drukknoppen
3 drukknoppen
3 drukknoppen
3 drukknoppen
3 drukknoppen

Aluminium
Wit
Grafiet
Donker Oker
Wagon Groen

332241
332242
332243
332246
332247

4 drukknoppen
4 drukknoppen
4 drukknoppen
4 drukknoppen
4 drukknoppen

Aluminium
Wit
Grafiet
Donker Oker
Wagon Groen

332201
332202
332203
332206
332207

info module
info module
info module
info module
info module

Aluminum
Wit
Grafiet
Donker Oker
Wagon Groen

332661

micro-luidspreker module
met alfanumerieke display
idem
idem
idem
idem

Aluminium

332662
332663
332666
332667

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

MODULAIRE FRONTPLATEN

Wit
Grafiet
Donker Oker
Wagon Groen

Wagon Groen
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SFERA
Modulaire frontplaten
MODULAIRE FRONTPLATEN

Referentie
332511
332512
332513
332516
332517

Omschrijving
camera instelbaar
camera instelbaar
camera instelbaar
camera instelbaar
camera instelbaar

Kleur
Aluminium
Wit
Grafiet
Donker Oker
Wagon Groen

332911
332912
332913
332916
332917

blind
blind
blind
blind
blind

Aluminium
Wit
Grafiet
Donker Oker
wagon groen

332951
332952
332953
332956
332957

afdekplaat voor interface
afdekplaat voor interface
afdekplaat voor interface
afdekplaat voor interface
afdekplaat voor interface

Aluminium
Wit
Grafiet
Donker Oker
Wagon Groen

Alle modulaire frontplaten zijn beschikbaar in onderstaande kleuren:

332601
332602
332603
332606
332607

alfanumerieke oproep
alfanumerieke oproep
alfanumerieke oproep
alfanumerieke oproep
alfanumerieke oproep

Aluminium
Wit
Grafiet
Donker Oker
Wagon Groen

Aluminium

332651
332652
332653
332656
332657

code-lock en numerieke oproep
code-lock en numerieke oproep
code-lock en numerieke oproep
code-lock en numerieke oproep
code-lock en numerieke oproep

Aluminium
Wit
Grafiet
Donker Oker
Wagon Groen

332671

voor bijkomende numerieke
oproepmodule
idem
idem
idem
idem

Aluminium

332511

332951

332601

332651

332671

Grafiet

252

332911

Wit

Donker oker

DEURSTATIONS

Wagon groen

332672
332673
332676
332677

Wit
Grafiet
Donker Oker
Wagon Groen

SFERA
Frontplaat - antivandalisme
AUDIO

Referentie
333714

Omschrijving
metalen inbouwdoos, modulehouder en frontplaat uit bewerkt
staal 316L
Te monteren met een microluidspreker module of een alfanumeriek display (Referentie 342620 digitaal of 342630 2-draads)
Displayvenster bestaat uit polycarbonaat (5 mm)
3 Druktoetsen (diam.16mm) : staal 316L

VIDEO

Referentie
333914

Omschrijving
metalen inbouwdoos, modulehouder en frontplaat uit bewerkt
staal 316L
Te monteren met een microluidspreker module of een alfanumeriek display en camera (art 342620+332510/332550 digitaal of
342630+342510/342550 2-draads)
Displayvenster bestaat uit polycarbonaat (5mm dik)
3 Druktoetsen (diam. 16 mm) : staal 316L
AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

333714

333914

Montagevoorbeeld video - SFERA antivandalisme
Camera
module

3
1
2
Beltoets
Keuze toets (boven)
Keuze toets (beneden)
Metalen
inbouwdoos
Modulehouder
Frontplaat
antivandalisme
(video)

Alfanumerieke
oproepmodule
met display
Display
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SFERA
Frontplaten monoblok audio
FRONTPLAAT MONOBLOK MICROLUIDSPREKER

333114

● 333124

333144

Referentie
333114
333115
● 333124
● 333125
333144
333145
333164
333165
333184
333185
333104
333105
333284
333285
333204
333205

Omschrijving
luidspreker
luidspreker
luidspreker
luidspreker
luidspreker
luidspreker
luidspreker
luidspreker
luidspreker
luidspreker
luidspreker
luidspreker
bijkomende module
bijkomende module
bijkomende module
bijkomende module

Aantal toetsen
1
1
2
2
4
4
6
6
8
8
10
10
8
8
12
12

Kleur
Roestvrij staal
Messing
Roestvrij staal
Messing
Roestvrij staal
Messing
Roestvrij staal
Messing
Roestvrij staal
Messing
Roestvrij staal
Messing
Roestvrij staal
Messing
Roestvrij staal
Messing

FRONTPLAAT MONOBLOK MICROLUIDSPREKER

Referentie
333724
333725

Omschrijving 		
luidspreker + toetsen
luidspreker + toetsen

Kleur
Roestvrij staal
Messing

FRONTPLAAT MONOBLOK MICROLUIDSPREKER

333164

333184

333104

Voor digitale oproepmodule met alfanumeriek display ref. 342620
en 342630
Referentie
● 333124
● 333125

Omschrijving 		
luidspreker + toetsen
luidspreker + toetsen

Kleur
Roestvrij staal
Messing

Info:
● de frontplaten kunnen zowel bij modules met drukknoppen als bij
digitale modules met een alfanumerieke display worden gebruikt
(ref. 342620 en 342630).

333284

333204

333724

Alle frontplaten monoblok zijn beschikbaar in onderstaande kleuren:

Roestvrij staal
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DEURSTATIONS

Messing

SFERA
Frontplaten monoblok video
Referentie
333814

333815

● 333824
333814

● 333824

● 333825

333844

333845

333864

333865

333614
333615
333844

Omschrijving
camera z/w of kleur
regelbaar met
luidspreker
camera z/w of kleur
regelbaar met
luidspreker
camera z/w of kleur
regelbaar met
luidspreker
camera z/w of kleur
regelbaar met
luidspreker
camera z/w of kleur
regelbaar met
luidspreker
camera z/w of kleur
regelbaar met
luidspreker
camera z/w of kleur
regelbaar met
luidspreker
camera z/w of kleur
regelbaar met
luidspreker
code-lock
code-lock

Aantal toetsen
1

Kleur
Roestvrij staal

1

Messing

2

Roestvrij staal

2

Messing

4

Roestvrij staal

4

Messing

8

Roestvrij staal

8

Messing

-

Roestvrij staal
Messing

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

FRONPLATEN MONOBLOK-VIDEO

333864
FRONTPLATEN MONOBLOK – VIDEO – NUMMERIEK

Arikel
333934
333935

Omschrijving
camera + luidspreker met klavier
camera + luidspreker met klavier

Kleur
Roestvrij staal
Messing

FRONTPLATEN MONOBLOK – VIDEO

Voor digitale oproepmodule met alfanumerieke display ref. 342620
en 342630
Arikel
● 333824
● 333825
333614

Kleur
Roestvrij staal
Messing

333934

Alle monoblokplaten zijn enkel verkrijgbaar in deze kleuren

Roestvrij staal

Omschrijving
camera + luidspreker
camera + luidspreker

Info:
● de frontplaten kunnen zowel bij modules met drukknoppen als bij
digitale modules met een alfanumerieke display worden gebruikt
(ref. 342620/342630).

Messing
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MINISFERA modulair
DRUKKNOP MINISFERA MODULAIR

Referentie
332711
342702
342708
342704
332721

Omschrijving
opbouwdoos
microluidsprekermodule
max. 6 drukknoppen
microluidsprekermodule +
camera max.4 drukknoppen
uitbreidingsmodule
max. 10 drukknoppen
afwerkkader aluminium
(luidspreker en uitbreiding)

Systeem
2-draads
2-draads
2-draads
2-draads
2-draads

ALGEMENE TOEBEHOREN

332711
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342702

342704

332721

332713

332714

332712

332715

DEURSTATIONS

342708

Referentie
332712
332713
332714
332715

Omschrijving
drukknop 1 module met naamvenster
drukknop 2 modules met naamvenster
infomodules met naamvenster 2 modules
blinde toets 1 module

MINISFERA modulair
2

1

Bevestig de
toetsen en
de frontplaat
in de
afwerkkader

Plaats de module in de opbouwdoos

Blindemodule
332715
Infomodule
332714

Afwerkkader 332721

Enkele drukknop

Dubbele
drukknop

Opbouwdoos
332711
Uitbreidingsmodule
342704

Audio/video
342708

Audio module
332702

3

Bevestig de
afwerkkader
op de module

AUDIO + VIDEO
TELEFONIE

332712

332713

Montagevoorbeeld

1 blinde,1 enkele drukknop en
twee dubbele drukknoppen
met audio module
OPBOUW

2 dubbele druknoppen met
video module
OPBOUW

1 infomodule en 6 dubbele drukknoppen met
video en uitbreidingsmodule
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2-DRAADS
SYSTEEM

VERDELER AUDIO - VIDEO
Voor 4 deurstations en
4 stijgleidingen voor interne
toestellen

PIVOT kleuren monitoren zijn
beschikbaar in de volgende
uitvoeringen:Wit, Antracietgrijs en
Light Tech met een TFT scherm
van 4’’

PIVOT VIDEOFOONTOESTELLEN
Het gamma PIVOT videofoontoestellen is ook beschikbaar in Antracietgrijs en Light Tech. De toestellen
laten zich perfect integreren met
het gamma schakelaars van BTicino
LIVING, LIGHT en LIGHT TECH
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INHOUD
260

Algemene kenmerken

266

Functiemodules SFERA audio

268

Universele luidspreker

267

MINISFERA audio

269

Audio PIVOT, SWING en SPRINT

270

Toebehoren audio installaties

271

Functiemodules SFERA video

273

MINISFERA video

274

Video PIVOT en SWING

277

Multifunctionele inbouwdozen

278

Toebehoren video installaties

2-DRAADS
SYSTEEM

Overzicht
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2-draads
systeem
2 DRADEN
Het systeem heeft een
eenvoudige bekabeling met twee
niet gepolariseerde draden in de
ganse installatie.

AUDIO EN VIDEO
Deurstation met kleur of zw/w
camera en intern 64 monitoren,
voor video-installaties. Bij
een audio installatie max. 100
deurtelefoons per installatie.

UITTREKBARE AANSLUITKLEMMEN
Alle toestellen SWING en PIVOT
hebben uittrekbare aansluitklemmen,
wat zowel de installatie als de
herstellingen vereenvoudigd. Dit
zorgt ervoor dat de installatietijd
aanzienlijk wordt verminderd, en
bij een herstelling de installatie in
werking blijft omdat de bedrading
niet onderbroken wordt.

Opgelet: voor een video
installatie met meer dan 32
drukknoppen kan men enkel
kiezen voor SFERA en niet
MINISFERA waar er max. 32
drukknopen mogelijk zijn in één
installatie (audio-installaties
tot 66).

2-DRAADS/DIGITAAL SYSTEEM
met de interface ref. 346150 is het
mogelijk om een digitale installatie
met een 2-draads installatie te
combineren.De installatie bestaat
uit één gezamenlijke stamleiding
(digitaal) en stijgleidingen
2-draads.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
Door de beperkte een eenvoudige
bedrading in de installatie wordt
de installatietijd gereduceerd en
fouten uitgesloten. De getwiste of
niet getwiste bedrading kan zowel
voor audio als video worden
gebruikt.
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2-DRAADS SYSTEEM

Het 2-draads systeem laat toe
een installatie met zowel audio
als video uit te voeren.

KLEUR OF ZWART/WIT CAMERA

2-DRAADS
SYSTEEM

De deurstations kunnen worden uitgerust
met een zw/w of een kleurencamera
die voorzien zijn van LEDS voor beelden
bij nacht. Een kleurencamera verhoogt
het comfort van de installatie en kan in
combinatie met de modulator ref.F442
de beelden van het deurstation op het
televisietoestel weergeven.

NIEUWE KLEUREN PIVOT
Audio en video in WIT,
ANTRACIETGRIJS en LIGHT TECH
uitvoeringen die zich perfect laten
integreren met het schakelgamma
van BTicino.
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2-draads
audio
TOT 100 INTERNE
TOESTELLEN
Het audio 2- draadssysteem
bestaat uit een eenvoudige
bedrading, 2 draden verbinden elk
component in de installatie zelfs
indien er meerdere deurstations
aanwezig zijn, het deurslot kan
rechtstreeks worden aangesloten
op het deurstation.
• Maximum 9 deurstations kunnen
in serie of in ster worden
bekabeld, zonder extra verdelers
of componenten te gebruiken.
• De deurstations kunnen worden
samengesteld uit de series:

MINISFERA
- luidsprekermodule voor max. 6
drukknoppen (art.342702)
- uitbreidingsmodule voor max. 10
drukknoppen(art.342704)
Er kunnen maximaal 6 uitbreidingsmodules worden toegevoegd aan
de luidsprekermodule met een
max. van 66 drukknoppen per
installatie.

SFERA
- luidsprekermodule met max. 2
drukknoppen (art.342170)
- uitbreidingsmodule met max. 4
drukknoppen (art.342240)
- numerieke drukknopmodule
(art.342610)
- luidsprekermodule met
alfanumerieke oproep en
display (art. 342630).

• Een Sfera installatie kan
maximaal uit 50 drukknoppen
bestaan, grotere installaties
kunnen gerealiseerd worden
met 2 luidsprekermodules,
een numerieke module of
een luidsprekermodule met
alfanumerieke display.
• Met de interface ref. 346150 is
het mogelijk om een digitale
installatie met een 2-draads
installatie te combineren.
De installatie bestaat uit één
gezamenlijke stamleiding
(digitaal 6 draden) en meerdere
stijgleidingen 2-draads.
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• In het 2-draads audio-systeem
is het mogelijk een keuze te
maken uit de volgende interne
toestellen:

2

PIVOT
- Deurtelefoon kleur Wit
Antracietgrijs en Tech

SWING
- Deurtelefoon kleur lichtgrijs

SPRINT
- Deurtelefoon kleur Wit

2

2-DRAADS
SYSTEEM

• Per appartement kunnen 3
deurtelefoontoestellen worden
geplaatst. Een aansluiting voor
een bijkomende zoemer is
voorzien op de deurtelefoon
(max. 2 per deurtelefoon).
• De opbouw van een audioinstallatie gebeurd enkel door
een stijgleiding te maken
van 2 geleiders waarop
de deurtelefoons worden
aangesloten, de toestellen
kunnen volgens het type van de
deurtelefoon worden uitgebreid
met bepaalde functies en zijn
voorzien van gespreksgeheim.

2

2

De universele luidsprekermodule maakt het
mogelijk om bestaande installaties eenvoudig
aan te passen naar een tweedraads installatie
(art. 346991 en 346992) met max. 56
belknoppen en 100 interne toestellen.
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2-draads video
zwart/wit en kleur
Het 2-draads videosysteem
heeft twee niet
gepolariseerde draden in de
ganse installatie, wat de installatie
duidelijk vereenvoudigd en
de foutenlast verminderd, net
zoals de installatietijd. Het
2-draads systeem leent zich
zowel voor nieuwbouw als
renovatieprojecten.

SYSTEEM EIGENSCHAPPEN:
• 2 draden in de ganse installatie
(stijgleidingen en verbindingen
naar de appartementen).
• geen extra voeding noodzakelijk
per appartement.
• de opbouw van de installatie
kan op verschillende manieren
worden gerealiseerd, van
toestel naar toestel of via een
etageverdeler ref.346840.
• centrale voeding voor de ganse
installatie.
• in een bestaande installatie
is het mogelijk om op de
bestaande bedrading een
installatie te plaatsen zelfs als de
draden niet getwist zijn. Indien
de sectie van de bedrading
2
= 0,28 mm is mag de totale
afstand 50m bedragen, deze
kan eenmalig worden verlengd
mits gebruik te maken van
een versterker ref.346870
tot max. 100m. tussen het
deurstation en het laatste
interne toestel.

• in een nieuwe installatie is het
aan te raden te werken met
BTicino kabel ref.336904, de kabel
is ontwikkeld voor het
2-draads systeem en heeft een
hoogwaardige isolatiewaarde, de
maximale afstand is 200m tussen
het deurstation en het laatste
interne toestel. Een alternatieve
kabel mag worden gebruikt vb:
getwiste kabel met een sectie van
0.28 mm2 met een max. afstand
van 150m. tussen het deurstation
en het laatste interne toestel.
• indien de installatie bestaat
uit 4 deurstations moet men
gebruik maken van de verdeler
audio/video ref. F441.
• gespreksgeheim.
• bediening extern relais.

<

• intercommunicatie tussen de
appartementen (max. 5).
• gezamenlijk oplichten van
meerdere monitoren op
hetzelfde appartement.
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De deurstations kunnen worden
samengesteld uit de series:

MINISFERA
- luidsprekermodule met camera
met max. 4 drukknoppen
(art. 342708)
- uitbreiding module voor max. 10
drukknoppen (art. 342704)

SFERA
- luidsprekermodule met max.
2 drukknoppen (art.342170)
- uitbreidingsmodule met max.
4/8 drukknoppen (art. 342240)
- numerieke oproepmodule
(art. 342610)
- luidsprekermodule met
alfanumerieke oproep en
display (art. 342630)
- modulaire camera kleur
(art. 342550)
- modulaire camera zw/w
(art. 342510)

• Mogelijk om zw/w en kleuren
monitoren te plaatsen in
dezelfde installatie.
• In het 2-draads-videosysteem
is het mogelijk een keuze
te maken uit de volgende
toestellen :

2

PIVOT
- videofoontoestel met zw/w
of kleuren scherm in Wit,
Antracietgrijs en Light Tech.

2

SWING

• Per appartement kunnen
maximaal 3 monitoren,
deurtelefoons of bijkomende
zoemers parallel worden
aangesloten. Een aansluiting
voor een bijkomende zoemer
is voorzien op de monitor
en deurtelefoon, (max.2 per
toestel).

2-DRAADS
SYSTEEM

- videofoontoestel met zw/w
scherm in lichtgrijs.

2

• Met de interface ref. 346150 is
het mogelijk om een digitale
installatie met een 2-draads
installatie te combineren.
De installatie bestaat uit één
gezamenlijke stamleiding
(digitaal 8 draden) en meerdere
stijgleidingen 2 draads.
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Functiemodules
SFERA audio
LUIDSPREKERMODULE

Referentie
342170

Omschrijving
microluidspreker + 2 drukknoppen en 1 functietoets voor 2 draads
installaties met LED verlichting ( max. 64 interne videotoestellen
of max. 100 interne audio toestellen).Inclusief eindweerstand die
geplaatst wordt in de laatste drukknopmodule.

ALFANUMERIEKE LUIDSPREKER MET DISPLAY

342170

342630

Referentie
342630

Omschrijving
microluidspreker met display voor 2-draads installaties.De module
laat toe om op een beperkte plaats een grote hoeveelheid
drukknoppen te vervangen door één enkele module, de luidspreker
is samen met de alfanumerieke display geïntrigeerd in één
behuizing. De module kan 1000 namen en voornamen opslaan die
opgeroepen kunnen worden door te scrollen met de drukknoppen
vooraan op de module.De module kan ook 500 namen samen met
een boodschap opslaan.Indien de bewoners numeriek worden
opgeroepen is de max.capaciteit 5000.
NOTA: de software TICALL om de module via PC te programmeren wordt meegeleverd. De programmatie kabel is afzonderlijk te verkrijgen (referentie 335919) .
NUMERIEKE OPROEPMODULE

Referentie
342640

Omschrijving
bijkomende alfanumerieke oproepmodule te gebruiken met de
referentie 342630.De bewoners kunnen rechtstreeks worden
opgeroepen via het indrukken van een code op het klavier,er zijn
ook code functies voor het openen van het deurslot.De multikabel
om de modules te verbinden wordt meegeleverd.

342640
NUMERIEKE OPROEPMODULE MET DISPLAY

Referentie
342610

342610

DRUKKNOPMODULE

Referentie
342240

342480

342240
342480
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Omschrijving
Module met 4 drukknoppen inclusief multikabel om meerdere
modules te koppelen 12 LEDS (groen) voor verlichting van de
naamplaatjes en drukknoppen in de module
Module met 8 drukknoppen inclusief multikabel om meerdere
modules te koppelen 12 LEDS (groen) voor verlichting van de
naamplaatjes en drukknoppen in de module.

INFOMODULE

Referentie
342200

342200

Omschrijving
numerieke oproepmodule met display te gebruiken met de
referentie 342170 De bewoners kunnen rechtstreeks worden
opgeroepen via het indrukken van een nummer dat overeenstemt
met het toestel van de bewoner.De nummers kunnen worden
teruggevonden op een naamplaat of door gebruik te maken van
een infomodule referentie 342200.

Omschrijving
infomodule met LED verlichting voor huisnummer en algemene
informatie

UNIVERSELE LUIDSPREKERMODULE

De universele luidsprekermodule 2-draads is uitermate geschikt voor nieuwe
of het vervangen van bestaande deurtelefonie systemen. De compacte
grootte van de module en de uitbreidingen kunnen perfect in bestaande
deurplaten en brievenbussen worden geïntegreerd. Op de luidsprekermodule
kunnen 8 drukknoppen worden aangesloten en verder uitgebreid worden
met 6 uitbreidingsmodules referentie 346992 die ook de mogelijkheid
hebben om telkens 8 drukknoppen toe te voegen.(max.56 drukknoppen en
100 deurtelefoons)
OPGELET : indien er een deurslot in de installatie aanwezig is moet men
steeds gebruik maken van de referentie 346230

346991

346992

Referentie
346991
346992

Omschrijving
universele luidsprekermodule voor 2-draads installaties audio,voor
8 aansluitingen met een potentiaal vrij contact.
uitbreidingsmodule voor referentie 346991 met 8 aansluitingen
voor drukknoppen
- max. 6 modules (max. 56 oproepen)

2-DRAADS
SYSTEEM

Voorbeeld van samenstelling met een universele module

TERSYSTEM

BRIEVENBUS
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MINISFERA audio
modulair
LUIDSPREKERMODULE

Referentie
342702

Omschrijving
luidsprekermodule voor 2-draads installatie voor max.6 drukknoppen en LED verlichting (groen).Met micro en luidspreker regelbaar.
Module kleur grijs.

DRUKKNOPMODULE

Referentie
342704

Omschrijving
uitbreidingsmodule voor max.10 drukknoppen en LED verlichting
(groen).

ALGEMENE TOEBEHOREN

342702

Referentie
332711
332721
332712
332713
332714
332715

342704

332712

332713

332714

332711
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332721

2-DRAADS SYSTEEM

332715

Omschrijving
opbouwdoos grijs
afwerkkader – modulehouder aluminium
drukknop 1 module met naamvenster
drukknop 2 modules met naamvenster
infomodule 2 modules
blinde toets 1 module

PIVOT, SWING en SPRINT
deurtelefoon
PIVOT DEURTELEFOON

Referentie
344022

344022

344033

344034

344033
344034

Omschrijving
deurtelefoon PIVOT voor 2-draads audio en video-installaties met
gespreksgeheim en muurbevestiging.Standaard voorzien van een
toets voor deuropener en een drukknop voor de bediening van
een extra relais. Een oproep uitschakeling is eveneens voorzien
met een LED indicatie (een rode led gaat aan/uit en geeft de
status aan van het oproepsignaal). Het toestel kan worden
uitgebreid met 4 extra drukknoppen met multifunctionele functies
(interfonie,directe oproep van het deurstation, ea...)
Er zijn verschillende oproeptonen instelbaar in het toestel (16
vooraf geprogrammeerd) zowel voor de deuroproep, de verdiepingsoproep en interfonie. Het geluidsniveau van de deuroproep is
regelbaar.Mogelijkheid voor inbouw en bureel montage. Kleur wit.
deurtelefoon voor 2-draads audio en video-installaties kleur
Antracietgrijs functies idem als 344022.
deurtelefoon voor 2-draads audio en video installaties kleur
Light Tech functies idem als 344022.

Referentie
344702

344212
344702

Omschrijving
deurtelefoon SWING voor 2-draads installaties met gesprekgeheim
en muurbevestiging. Standaard voorzien van 5 drukknoppen
waarvan 1 voor deuropener en 4 programeerbare drukknoppen
met multifunctionele functies (interfonie, directe oproep van het
deurstation, ea...) Er zijn verschillende oproeptonen programmeerbaar in het toestel (16) zowel voor de deuroproep als voor
de verdiepingsoproep.Het geluidsniveau van de deuroproep kan
worden aangepast met een draaiventiel onderaan van het toestel.
Kleur lichtgrijs

SPRINT DEURTELEFOON

Referentie
344212

Omschrijving
deurtelefoon SPRINT voor 2-draads installaties met gespreksgeheim en muurbevestiging. Standaard voorzien van een toets voor
deuropener en een drukknop voor de bediening van een extra
relais Het oproepsignaal is regelbaar in 3 niveau’s, een oproep
uitschakeling kan worden ingebouwd en heeft een LED indicatie.

TOEBEHOREN DEURTELEFOONS PIVOT EN SPRINT

Referentie
336803
336982

336982

337102

346812
346813
346814

336983
336984
337102
337140
337202
337430
337440
346800
346812
346813
346814

336984

Omschrijving
zwart snoer2 m, met stekker voor 8 polig stopcontact
8 polig stopcontact LIGHT voor snoer 336803 voor tafelmontage
SPRINT en PIVOT
idem referentie 336982, LIVING
idem referentie 336982, LIGHT TECH
tafelstandaard voor deurtelefoon PIVOT kleur wit
montageplaat metaal voor deurtelefoon PIVOT
tafelstandaard met kabel van 2m, en stekker voor deurtelefoon
SPRINT
extra drukknop voor deurtelefoon SPRINT
LED voor signalisatie voor deurtelefoon SPRINT
oproepuitschakeling met LED of print voor extra zoemer referentie
336910,336992,336993en 336994
uitbreiding 4 drukknoppen voor deurtelefoon PIVOT, kleur wit
uitbreiding 4 drukknoppen voor deurtelefoon PIVOT, kleur antracietgrijs
uitbreiding 4 drukknoppen voor deurtelefoon PIVOT, kleur Tech

336983
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2-Draads
systeem

SWING DEURTELEFOON

Toebehoren
audio installaties
VOEDING

Referentie
346000

Omschrijving
voeding 2-draads installaties audio max. 100 deurtelefoons.
- 8 modules DIN. Voedingsspanning: 230V. 50-60Hz

346000
RELAIS

Referentie
346200
346230

TOEBEHOREN BEKABELING

346230

346200

Omschrijving
multifunctionele relais voor extra functies (trapverlichting, deuropener, belherhaler, ea...)- 4 modules DIN
relais voor deuropener (in combinatie met referentie 346991. of
gecentraliseerd deurslot)- 2 modules DIN

Referentie
346902
346903

Omschrijving
verbindingskabel drukknopmodules 470mm.
connector voor drukknoppanelen met meer dan 26 drukknoppen

INTERFACES

346902

Referentie
346810

346903

346150

346810

Omschrijving
interface 2-draads /PABX, 3 modules DIN, voor installaties met ref.
335818 en ref. 335828
interface voor audio-video installaties met stijgleidingen in
2-draads verbonden met een gemeenschappelijke digitale stamleiding.De module maakt het mogelijk de meest veeleisende
installaties te realiseren met vereenvoudigde bekabeling
technieken.Alle eigenschappen van het 2-draads systeem blijven
behouden maar kunnen gecombineerd worden met de vele mogelijkheden van het digitaalsysteem.Per interface moet er steeds een
voeding referentie 346000 worden voorzien. - 6 modules DIN.

346150
BIJKOMENDE ZOEMER

Referentie
336910

Omschrijving
bijkomende signaalgever voor rechtstreekse aansluiting op de
deurtelefoon.

BIJKOMENDE ZOEMER LIVING, LIGHT EN LIGHT TECH

Referentie
336992

336910

336993
336994

336992
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336994

Omschrijving
bijkomende signaalgever voor rechtstreekse aansluiting op de
deurtelefoon 2 modules LIGHT
idem referentie 336992, LIVING
idem referentie 336992, LIGHT TECH

Functiemodules
SFERA audio en video
LUIDSPREKERMODULE

Referentie
342170

342170

Omschrijving
microluidspreker + 2 drukknoppen en 1 functietoets voor 2-draads
installaties met LED verlichting t.( max. 64 interne videotoestellen
of max. 100 interne audio toestellen).Inclusief eindweerstand die
geplaatst wordt in de laatste drukknopmodule

ALFANUMERIEKE LUIDSPREKER MET DISPLAY

Referentie
342630

342630

Omschrijving
microluidspreker met display voor 2-draads installaties.De module
laat toe om op een beperkte plaats een grote hoeveelheid
drukknoppen te vervangen door één enkele module, de luidspreker
is samen met de alfanumerieke display geïntrigeerd in één
behuizing. De module kan 1000 namen en voornamen opslaan die
opgeroepen kunnen worden door te scrollen met de drukknoppen
vooraan op de module. De module kan ook 500 namen samen met
een boodschap opslaan. Indien de bewoners numeriek worden
opgeroepen is de max.capaciteit 5000.
NOTA: de software TICALL om de module via PC te programmeren wordt meegeleverd.De programmatie kabel is afzonderlijk te verkrijgen (referentie 335919) .

Referentie
342640

342640

Omschrijving
bijkomende alfanumerieke oproepmodule te gebruiken met de
referentie 342630. De bewoners kunnen rechtstreeks worden
opgeroepen via het indrukken van een code op het klavier,er zijn
ook code functies voor het openen van het deurslot. De multikabel
om de modules te verbinden wordt meegeleverd

INFO MODULE

Referentie
342200

Omschrijving
infomodule met LED verlichting voor huisnummer en algemene
informatie.

DRUKKNOP MODULE

342200

Referentie
342240

Omschrijving
Module met 4 drukknoppen inclusief multikabel om meerdere
modules te koppelen 12 LEDS (groen) voor verlichting van de
naamplaatjes en drukknoppen in de module.

numerieke oproepmodule met display

Referentie
342610
342240

Omschrijving
numerieke oproepmodule met display te gebruiken met de referentie 342170
De bewoners kunnen rechtstreeks worden opgeroepen via het
indrukken van een nummer dat overeenstemt met het toestel
van de bewoner.De nummers kunnen worden teruggevonden op
een naamplaat (legende) of door gebruik te maken van een info
module referentie 342200.

342610
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NUMERIEKE OPROEPMODULE

Functiemodules
SFERA video
MODULAIRE CAMERA ZW/W RICHTBAAR

Referentie
342510

Omschrijving
modulaire camera zw/w voor 2-draads installaties met infrarood
LEDS en manueel richtbare lens van ± 20° horizontaal en ± 15°
verticaal.

MODULAIRE CAMERA KLEUR RICHTBAAR

342510

342550
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Referentie
342550

Omschrijving
modulaire camera kleur voor 2-draads installaties met infrarood
LEDS en manueel richtbare lens van ± 20° horizontal en ± 15°
verticaal.

MINISFERA video
modulair
CAMERA LUIDSPREKERMODULE

Referentie
342708

Omschrijving
luidspreker module met camera met IR LEDS voor 2-draads
installaties 4 drukknoppen en LED verlichting(groen) met
manueel instelbare camera ± 15° horizontal en verticaal, micro en
luidspreker regelbaar. Module kleur grijs

DRUKKOP MODULE

Referentie
342704

Omschrijving
uitbreidingsmodule voor max.10 drukknoppen en LED verlichting
(groen).

ALGEMENE TOEBEHOREN

342708

Referentie
332711
332721
332712
332713
332714
332715

342704

Omschrijving
opbouwdoos grijs
afwerkkader – modulehouder aluminium
drukknop 1 module met naamvenster
drukknop 2 modules met naamvenster
infomodule 2 modules
blinde toets 1 module

2-Draads
systeem

332712

332713

332714

332711

332721

332715
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PIVOT en SWING
videofonie
PIVOT MONITOR KLEUR

Referentie
344122

344122

Omschrijving
monitor PIVOT voor 2-draads audio en video installaties met
gespreksgeheim en muurbevestiging. Kleurenscherm TFT 4’’.
Standaard zijn er drie drukknoppen voorzien op het toestel één
voor de deuropener, de bediening van een extra relais en één
voor het oproepen van het deurstation. Een oproep uitschakeling
is eveneens voorzien met een LED indicatie (een rode led gaat aan
uit en geeft de status aan van het oproepsignaal). Het toestel kan
worden uitgebreid met 4 extra drukknoppen met multifunctionele
functies (interfonie,directe oproep van de deurstations, ea...) Er zijn
verschillende oproeptonen instelbaar in het toestel ( 16 vooraf geprogrammeerd ) zowel voor de deuroproep de verdiepingsoproep
en interfonie. Het geluidsniveau van de deuroproep is regelbaar.
Mogelijkheid voor inbouw en bureel montage. Kleur wit.

PIVOT MONITOR ZW/W

Referentie
344102

Omschrijving
idem als referentie344122, met zw/w scherm 4’’. Kleur wit

PIVOT DEURTELEFOON

Referentie
344022
344102

344022
344033
344034

344033
344034

344123

Omschrijving
deurtelefoon PIVOT voor 2-draads audio en video installaties met
gespreksgeheim en muurbevestiging. Standaard voorzien van een
toets voor deuropener en een drukknop voor de bediening van en
extra relais. Een oproep uitschakeling is eveneens voorzien met
een LED indicatie (een rode led gaat aan uit en geeft de status aan
van het oproepsignaal). Het toestel kan worden uitgebreid met 4
extra drukknoppen met multifunctionele functies (interfonie,directe
oproep van het deurstation, ea...)
Er zijn verschillende oproeptonen instelbaar in het toestel ( 16
vooraf geprogrammeerd) zowel voor de deuroproep, de verdiepingsoproep en interfonie. Het geluidsniveau van de deuroproep is
regelbaar.Mogelijkheid voor inbouw en bureel montage. Kleur wit.
deurtelefoon voor 2-draads audio en video installaties kleur Antracietgrijs functies idem als 344022.
deurtelefoon voor 2-draads audio en video installaties kleur Tech
functies idem als 344022.

PIVOT MONITOR KLEUR

Referentie
344123

Omschrijving
idem als referentie 344122. Kleur Antracietgrijs

PIVOT MONITOR ZW/W

Referentie
344103

344103
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Omschrijving
idem als referentie 344122 met zw/w scherm 4’’. Kleur Antracietgrijs

PIVOT MONITOR KLEUR

Referentie
344124

344124

Omschrijving
monitor PIVOT voor 2-draads audio en video installaties met
gespreksgeheim en muurbevestiging. Kleurenscherm TFT 4’’.
Standaard zijn er drie drukknoppen voorzien op het toestel één
voor de deuropener, de bediening van een extra relais en één
voor het oproepen van het deurstation. Een oproep uitschakeling
is eveneens voorzien met een LED indicatie (een rode led gaat aan
uit en geeft de status aan van het oproepsignaal). Het toestel kan
worden uitgebreid met 4 extra drukknoppen met multifunctionele
functies (interfonie, directe oproep van de deurstations, ea...) Er
zijn verschillende oproeptonen instelbaar in het toestel (16 vooraf
geprogrammeerd) zowel voor de deuroproep de verdiepingsoproep
en interfonie. Het geluidsniveau van de deuroproep is regelbaar.
Mogelijkheid voor inbouw en bureel montage. Kleur Tech.

PIVOT MONITOR ZW/W

Referentie
344104

Omschrijving
idem als referentie 344124. Kleur Tech

2-Draads
systeem

344104

SWING MONITOR ZW/W

Referentie
344802

344802

344702
344702

Omschrijving
videofoon SWING voor 2-draads installaties met gesprekgeheim en
muurbevestiging. Standaard voorzien van 5 drukknoppen waarvan
1 voor deuropener en 4 programeerbare drukknoppen met multifunctionele functies (interfonie, directe oproep van het deurstation,
ea...) Er zijn verschillende oproeptonen programmeerbaar in het
toestel (16) zowel voor de deuroproep de verdiepingsoproep
en interfonie. Het geluidsniveau van de deuroproep kan worden
aangepast met een draaiventiel onderaan van het toestel. Kleur
lichtgrijs
- een bureelfunctie kan worden ingesteld op de SWING toestellen:
het deurslot wordt dan automatisch geactiveerd tijdens het aanbellen op het deurstation (configuratie in het toestel noodzakelijk) de
functie kan door de bewoner eenvoudig worden aan of uitgeschakeld.
deurtelefoon SWING voor 2-draads installaties met gesprekgeheim
en muurbevestiging.Standaard voorzien van 5 drukknoppen
waarvan 1 voor deuropener en 4 programeerbare drukknoppen
met multifunctionele functies (interfonie, directe oproep van het
deurstation, ea...) Er zijn verschillende oproeptonen programmeerbaar in het toestel (16) zowel voor de deuroproep als voor
de verdiepingsoproep. Het geluidsniveau van de deuroproep kan
worden aangepast met een draaiventiel onderaan van het toestel.
Kleur lichtgrijs
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Toebehoren
PIVOT
TOEBEHOREN DEURTELEFOONS PIVOT

Referentie
336982
336983
336984
336803
336982

337122

346812

337102

337102
337103
337104
337122
337123
337140
337160
346812

346813

346814
336983

337123

346813

336984

346814

276

2-DRAADS SYSTEEM

337123

Omschrijving
8 polig stopcontact LIGHT voor snoer 336803
idem referentie 336982, LIVING
idem referentie 336982, LIGHT TECH
zwart snoer 2 m , met stekker voor 8 polig stopcontact. 336982336983-336984,
tafelstandaard voor deurtelefoon PIVOT kleur Wit
tafelstandaard voor deurtelefoon PIVOT kleur Antracietgrijs
tafelstandaard voor deurtelefoon PIVOT kleur Tech
tafelstandaard voor videofoon PIVOT kleur Wit
tafelstandaard voor videofoon PIVOT kleur Antracietgrijs
montageplaat metaal voor deurtelefoon PIVOT
montage plaat metaal voor videofoon PIVOT
uitbreiding 4 drukknoppen voor deurtelefoon PIVOT.
- interfonie
- selectieve oproep deurstations.
- activeren van relaiscontacten. Kleur Wit
uitbreiding 4 drukknoppen voor videofoon PIVOT.
- interfonie
- selectieve oproep deurstations
- activeren van relaiscontacten.
Kleur antracietgrijs
uitbreiding 4 drukknoppen voor videofoon PIVOT.
- interfonie
- selectieve oproep deurstations
- activeren van relaiscontacten.
Kleur Light Tech

Multifunctionele inbouwdozen
MULTIBOX
INSTALLATIE VOOR INBOUW DEURTELEFOON

Deurtelefonie

Installatie voor inbouw van deurtelefoon PIVOT met de multifunctionele
dozen Multibox voor LIVING, LIGHT en LIGHT TECH.

16122

Referentie
16101
16101LT
16101LTG
16101LTH
16122
344022

334022
334033
334034

Wit
Antracietgrijs
Tech
Wit
Wit

INSTALLATIE VOOR INBOUW VIDEOFOON EN TOEBEHOREN

16101LT
16101LTG
16101LTH

Installatie voor inbouw van videofoon PIVOT met de multifunctionele dozen
Multibox voor LIVING, LIGHT en LIGHT TECH.

Videofonie

16121

16103

Kleur

344102
344103
344104
344122
344123
344124

16103LT
16103LTG
16103LTH

Referentie
Omschrijving
Kleur
16103
inbouwdoos
16103LT
installatiekit –kader en afwerking
Wit
16103LTG
installatiekit –kader en afwerking
Antracietgrijs
16103LTH
installatiekit –kader en afwerking
Tech
16121
installatie steuntjes kort
Wit
16122
installatie steuntjes lang
Wit
344102
videofoon PIVOT
Wit
344122
344103
videofoon PIVOT
Antracietgrijs
344123
344104
videofoon PIVOT
Tech
344124
NOTA: voor een installatie van PIVOT toestellen en onderdelen van het schakelgamma LIVING, LIGHT en LIGHT TECH in MULTIBOX, gelieve de cataloog MULTIBOX
te raadplegen blz. 200.

2-DraaDs
systeem

16101

Omschrijving
inbouwdoos
installatiekit –kader en afwerking
installatiekit –kader en afwerking
installatiekit –kader en afwerking
installatie steuntjes lang
deurtelefoon PIVOT

16122

Videofonie en onderdelen LIGHT
16102
16100GO

16121

16102LT
16102LTG
16102LTH
16102LT/16102LTG
/16102LTH + 16135
+ 16136F/0/0G/0TH
16136F/6/6G/6TH

16103
16103LT
16103LTG
16103LTH

344102
344103
344104
344122
344123
344124

16100FI
16100FIG
16100FITH
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Toebehoren
video installaties
VOEDING

Referentie
346000

Omschrijving
voeding 2-draads installaties audio max. 100 deurtelefoons en 26
videofoons.-8 modules DIN. Voedingsspanning: 230V. 50-60Hz

346000
RELAIS

Referentie
346200
346230

346200

346230

346902

TOEBEHOREN BEKABELING

Referentie
346902
346840
346870

346870

346840

Omschrijving
multifunctionele relais voor extra functies (trapverlichting,
deuropener, belherhaler, ea...)- 4 modules DIN
relais voor deuropener (in combinatie met referentie 346991. of
gecentraliseerd deurslot)- 2 modules DIN

Omschrijving
verbindingskabel drukknopmodules 470mm
verdiepingsverdeler 2-draads 4- uitgangen
video versterker 2-draads installaties met niet getwiste bedrading
met meer dan 50 meter tussen het deurstation en het laatste
interne toestel.het gebruik van de versterker laat toe de afstand te
verlengen tot max.100m. (50m + 50m)

INTERFACES

Referentie
346810
347400

Omschrijving
interface 2-draads /PABX, voor installaties met ref. 335818 en
ref.335828. - 3 modules DIN.
signaalconverter om coax signaal naar 2-draads bus installaties om
te vormen uitgang 12 vdc (voor modulaire camera)

INTERFACE 8/2 DRAADS

346810

347400

Referentie
346150

Omschrijving
interface voor audio-video installaties met stijgleidingen in
2-draads techniek verbonden met een gemeenschappelijke digitale
stamleiding. De module maakt het mogelijk de meest veeleisende
installaties te realiseren met vereenvoudigde bekabeling
technieken. Alle eigenschappen van het 2-draads systeem blijven
behouden maar kunnen gecombineerd worden met de vele mogelijkheden van het digitaalsysteem. Per interface moet er steeds
een voeding referentie 346000 worden voorzien. - 6 modules DIN.

VERDELER AUDIO/VIDEO - MENGTOESTEL

346150

Referentie
F441

346830

F441
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346830

Omschrijving
audio-video mengtoestel met 4 ingangen en 4 uitgangen voor DIN
rail bevestiging. Mogelijkheid om 4 deurstations 2-draads aan te
sluiten op de ingangen en 4 stijgleidingen voor 26 videofoontoestellen en 6 verdieping verdelers per stijgleiding aan te sluiten.
4 modules DIN.
NOTA: alternatief voor referentie 346830.
interface voor video in 2-draads installaties - 2 modules DIN

BIJKOMENDE ZOEMER

Referentie
336910

Omschrijving
bijkomende signaalgever voor rechtstreekse aansluiting op de
deurtelefoon.

BIJKOMENDE ZOEMER LIVING, LIGHT EN LIGHT TECH

Referentie
336992

336910

336993
336994

336992

336993

Omschrijving
bijkomende signaalgever voor rechtstreekse aansluiting op de
deurtelefoon 2 modules LIGHT
idem referentie 336992, LIVING
idem referentie 336992, LIGHT TECH

336994
CONFIGURATIE ELEMENTEN (VERPAKKING 10 STUKS)

Omschrijving
configuratie element nr. 0
configuratie element nr. 1
configuratie element nr. 2
configuratie element nr. 3
configuratie element nr. 4
configuratie element nr. 5
configuratie element nr. 6
configuratie element nr. 7
configuratie element nr. 8
configuratie element nr. 9

2-Draads
systeem

Referentie
3501/0
3501/1
3501/2
3501/3
3501/4
3501/5
3501/6
3501/7
3501/8
3501/9

CONFIGURATIE SET

Referentie
3501K
3501K

Omschrijving
configuratie set bestaande uit:
- 10 stuks configuratie elementen van 0 tot 9
- 2 aansluitklemmen blauw met 8 aansluitklemmen
- 2 aansluitklemmen groen met 2 aansluitklemmen
- 1 configuratie gereedschap
- 1 plastiek verzameldoos

INSTALLATIE KABEL

Referentie
336904

Omschrijving
kabel voor 2-draads installaties met 2 getwiste aders niet afgeschermd, geïsoleerd tot 300/500V. Beschikbaar in rollen van 200
meter.
Voor de beste condities in video 2-draads installaties (grotere
afstanden tussen deurstations en interne toestellen).

336904
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systeem

VIDEOFONIE SPRINT,
SWING EN PIVOT

DEURTELEFOON SPRINT,
SWING EN PIVOT

280

INHOUD

286

Functiemodules SFERA audio-video

288

PIVOT audio-video

290

Toebehoren PIVOT

291

Multifunctionele inbouwdozen

292

SWING audio-video

293

SPRINT audio-video en toebehoren

294

Handenvrij audio

295

Toebehoren audio-video installaties

DIGITAAL
SYSTEEM

282 Algemene eigenschappen
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Digitaal
systeem
VIDeOCONtROle
In een digitale installatie
met meerdere deurstations met
camera en intern een videofoon,
is het mogelijk de aangesloten
deurstations te bekijken, ook
kunnen externe camera’s aan de
installatie worden toegevoegd
die eveneens via de videofoon
te bekijken zijn. Voor informatie
van deze functie raadpleeg het
onderdeel‘’VIDEOCONTROLE’’in de
cataloog.
De typologie van de installatie
kan zowel in ster als serie
worden bekabeld, (digitale kabel
ref 336900 en ref.336901) voor
audio 6 draden en video 8 draden.
Onbeperkt:
- aantal bewoners
- de grote van het systeem
- de mogelijkheden

geeN COaX-KaBel VOOR
VIDeO-sIgNaal
Voor het videosignaal worden
2 getwiste geleiders in de kabel
gebruikt. Om de installatie te
vereenvoudigen en geen gebruik
te maken van ingewikkelde
bekabeling is er een speciale kabel
ontwikkeld met 8 geleiders voor
digitale installaties.

PUNt-PUNt VeRBINDINgeN
De verbindingen op alle
toestellen zijn bijna identiek. Alle
aansluitingen van bekabeling
zijn in de ganse installatie
dezelfde, wat de kansen op
fouten reduceerd en de installatie
vereenvoudigd.

282
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SFERA Monoblok

SFERA Modulair

• In het DIGITAAL systeem is het mogelijk een keuze
te maken uit de volgende interne toestellen:

DIGITAAL
SYSTEEM

- PIVOt, audio en videotoestellen, met druktoetsen
voor deuropener, trapverlichting, automatische
oplichting of oproep van de aangesloten
deurstations en camera’s.
- sWINg, audio en videotoestellen, met druktoetsen
voor deuropener, trapverlichting, automatische
oplichting en 3 druktoetsen met potentiele vrij
contacten.
- sPRINt, audio en videotoestellen, met druktoetsen
voor deuropener, trapverlichting, automatische
oplichting of oproep van de aangesloten
deurstations en camera’s.

PIVOT monitor
(met scherm kleur 4’’TFT).
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Digitaal
systeem
aFNeemBaRe
aaNslUItKlemmeN
Alle verbindigen tussen de
onderdelen van de installatie
worden gerealiseerd met
afneembare klemmen, wat vooraf
bekabelen mogelijk maakt en
de tijd van de installatie duidelijk
verminderd. Indien er wijzigingen
of herstellingen aan de installatie
vereist zijn, kan men eenvoudig
de interventie uitvoeren, nieuwe
onderdelen toevoegen zonder de
bekabeling te onderbreken. Dit
zorgt ervoor dat de installatie in
werking blijft.

Camera
module

Conﬁguratie
poorten

CONFIgURatIe VaN De
INstallatIe
Het conﬁgureren van de
installatie is het adresseren van
de onderdelen. Conﬁgureren is
eenvoudig, het kan zowel
door een gespecialiseerde als door
een niet geschoolde installateur/
leerjongen worden uitgevoerd.

5 6 7 8
1 2 3 4

3

Blauw Rood +
Oranje

4

Wit-Oranje

5

Bruin
Wit-Bruin
Groen
Wit-Groen

1
2

6
7
8

Spanning
Audio
Bus
Video

Kabel: door toekennen van functies aan kleuren is er
duidelijkheid op alle verbindingen in de installatie.
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Blauwe afneembare aansluitklem

2a

2

INteRNe tOestelleN sWINg, sPRINt

3
2
1

1a
3b

3a

8 draads
230V

1
3
2
1

5

4

1
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deurtelefoon SWING
videofoon SWING

2
2a
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deurtelefoon SPRINT interfonie
deurtelefoon SPRINT
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-

voeding audio
relais voor intercom

4

-
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5

-

verdiepingsverdeler video

2
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230V

1
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0

3
2
1

5

1
1a

-

deurtelefoon SWING
videofoon PIVOT

2

-

telefoontoestel PIVOT

3

-

telefooncentrale

4

-

handenvrije deurtelefoon

5

-

verdiepingsverdeler video
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DIGITAAL
SYSTEEM

8 draads

1

-

voeding

2

-

portiercentrale

2

230V

8 draads

DeURstatIONs

1

-

inbouwdoos en modulehouder

2

-

functiemodules digitaal

3a
3b

-

drukknoppen SFERA modulair
drukknoppen SFERA monoblok

1
3b

2
3a
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Functiemodules
SFERA
LUIDSPREKERMODULE

Referentie
342160

Omschrijving
microluidspreker + 2 drukknoppen en 1 functietoets voor digitale
installaties met LED verlichting.Inclusief eindweerstand die
geplaatst wordt in de laatste drukknopmodule.

342160

ALFANUMERIEKE LUIDSPREKER MET DISPLAY

Referentie
342620

342620

Omschrijving
microluidspreker met display voor digitale installaties. De module
laat toe om op een beperkte plaats een grote hoeveelheid
drukknoppen te vervangen door één enkele module, de luidspreker
is samen met de alfanumerieke display geïntegreerd in één
behuizing. De module kan 1000 namen en voornamen opslaan die
opgeroepen kunnen worden door te scrollen met de drukknoppen
vooraan op de module. De module kan ook 500 namen samen met
een boodschap opslaan. Indien de bewoners numeriek worden
opgeroepen is de max.capaciteit 5000.
NOTA: de software TICALL om de module via PC te programmeren wordt meegeleverd.De programmatie kabel is afzonderlijk te verkrijgen (referentie 335919).
NUMERIEKE OPROEPMODULE

342640

Referentie
342640

Omschrijving
bijkomende alfanumerieke oproepmodule te gebruiken met de
referentie 342630. De bewoners kunnen rechtstreeks worden
opgeroepen via het indrukken van een code op het klavier, er zijn
ook code functies voor het openen van het deurslot. De multikabel
om de modules te verbinden wordt meegeleverd.

INFOMODULE

Referentie
342200
342200

Omschrijving
infomodule met LED verlichting voor huisnummer en algemene
informatie.

DRUKKNOPMODULE

Referentie
342240

342240
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Omschrijving
module met 4 drukknoppen inclusief multikabel om meerdere
modules te koppelen 12 LEDS (groen) voor verlichting van de
naamplaatjes en drukknoppen in de module.

NUMERIEKE OPROEPMODULE MET DISPLAY

Referentie
342610

Omschrijving
numerieke oproepmodule met display te gebruiken met de
referentie 342170. De bewoners kunnen rechtstreeks worden
opgeroepen via het indrukken van een nummer dat overeenstemt
met het toestel van de bewoner. De nummers kunnen worden
teruggevonden op een naamplaat of door gebruik te maken van
een infomodule referentie 342200.

342610
CODE-LOCK MODULE

Referentie
332650

Omschrijving
code-lock module voor analoge en digitale installaties. De module
heeft twee open en gesloten contacten die geactiveerd worden
door twee codes.

MODULAIRE CAMERA ZW/W RICHTBAAR

Referentie
332510

332650

Omschrijving
modulaire camera zw/w voor analoge - en digitale installaties
(analoog met ref.336320) infrarood LEDS en manueel richtbare
lens van ±20° horizontaal en ±15° verticaal.

MODULAIRE CAMERA KLEUR RICHTBAAR

Referentie
332550

332550

TOEBEHOREN VOOR CAMERA MODULE

Referentie
346220

Omschrijving
toebehoren voor meerdere deurstations met camera in serie.

MODULE VOOR EXTERNE CAMERA

346220

Referentie
332540

Omschrijving
camera-interface module voor externe camera’s voor analoge en
digitale installaties. De module heeft een relais dat gebruikt kan
worden om verlichting te sturen tijdens de activatie van de camera.

332540
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332510

Omschrijving
modulaire camera kleur voor analoge - en digitale installaties
(analoog met ref.336320) infrarood LEDS en manueel richtbare
lens van ±20° horizontaal en ±15° verticaal.

PIVOT
audio-video
PIVOT DEURTELEFOON

Referentie
334002

334003

Omschrijving
deurtelefoon PIVOT voor analoge en digitale audio en video
installaties met gespreksgeheim en muurbevestiging. Standaard
voorzien van een toets voor het deurslot, drukknop voor de bediening van een extra relais en een drukknop voor zelfoproep van het
deurstation. Het toestel is uitbreidbaar met extra drukknoppen voor
meerdere functies. Geluid regelbaar in drie standen. Mogelijk voor
inbouw en bureel montage. Kleur Wit.
deurtelefoon voor analoge en digitale audio en video installaties.
Kleur Antracietgrijs functies idem als 334002.

334102
PIVOT MONITOR ZW/W

Referentie
334102
334002

334103
334104

334103

334003

334104
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Omschrijving
monitor PIVOT voor analoge en digitale video installaties met gespreksgeheim en muurbevestiging. Zwart-wit scherm 4’’. Standaard
zijn er drie drukknoppen voorzien op het toestel, één voor de
deuropener, de bediening van een extra relais en voor het oproepen van het deurstation. Het toestel kan worden uitgebreid met 4
extra drukknoppen voor meerdere functies. Het geluidsniveau van
de deuroproep is regelbaar. Mogelijkheid voor inbouw en bureel
montage. Kleur Wit.
monitor voor analoge en digitale video installaties. Kleur Antracietgrijs functies idem als 334102.
monitor voor analoge en digitale video installaties. Kleur Tech
functies idem als 334102.

PIVOT
audio-video en portiercentrale
PIVOT MONITOR KLEUR

Referentie
334122

Omschrijving
monitor PIVOT voor analoge en digitale video installaties met
gespreksgeheim en muurbevestiging. Scherm kleur LCD 4’’.
Standaard zijn er drie drukknoppen voorzien op het toestel, één
voor de deuropener, de bediening van een extra relais en voor het
oproepen van het deurstation. Het toestel kan worden uitgebreid
met 4 extra drukknoppen voor meerdere functies. Het geluids
niveau van de deuroproep is regelbaar. Mogelijkheid voor inbouw
en bureel montage. Kleur wit.

PORTIER CENTRALE

334122

Referentie
344002

Omschrijving
portiercentrale voor digitale installaties. Video installaties met
zw/w camera ref. 332510 of met 332550 met kleurencamera. Voor
gebruik bij installaties om deuroproepen van het deurstation te
centraliseren en door te sturen naar de gewenste bewoner. Mogelijkheid voor inbouw en bureel montage. Kleur wit.

ZW/W MONITORGEDEELTE VOOR PORTIERCENTRALE

Referentie
334402
335122

Omschrijving
zw/w monitor gedeelte voor portiercentrale met 4’’scherm.
monitor gedeelte voor portiercentrale met 4’’TFT kleurenscherm

DIGITAAL
SYSTEEM

344002

335122

334402
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Toebehoren
PIVOT
TOEBEHOREN AUDIO VIDEO PIVOT

336982

336983

337102

337122

336984

Referentie
336982
336983
336984
337102
337122
337123
337500
337503
337512
337513
337514
337542
337543
336803
337140
337160

Omschrijving
8 polig stopcontact LIGHT
idem referentie 336982, LIVING.
idem referentie 336982, LIGHT TECH.
tafelstandaard voor deurtelefoon PIVOT Wit
tafelstandaard voor videofoon PIVOT Wit
tafelstandaard voor videofoon PIVOT Antracietgrijs
oproepuitschakelaar met LED indicatie Wit
oproepuitschakelaar Antracietgrijs
blokje 4 extra drukknoppen Wit
blokje 4 extra drukknoppen Antracietgrijs
blokje 4 extra drukknoppen Light Tech
blokje 2 extra drukknoppen + led. Wit
blokje 2 extra drukknoppen + led Antraciet
zwart snoer 2 m , met stekker voor 8 polig stopcontact. 336982336983-336984
montageplaat metaal voor deurtelefoon PIVOT.
montageplaat metaal voor deurtelefoon PIVOT.

TOEBEHOREN VOOR PORTIER CENTRALE

337103

337123

Referentie
336982
336983
336984
337132
337150
337170
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Omschrijving
8 polig stopcontact LIGHT voor tafelmontage
idem referentie 336982, LIVING.
idem referentie 336982, LIGHT TECH.
tafelstandaard voor portiercentrale met monitorgedeelte PIVOT
kleur wit
metalen muurplaat voor portiercentrale
metalen muurplaat voor portiercentrale met monitorgedeelte
PIVOT

multifunctionele inbouwdozen
mUltiBOX
iNstallatie VOOR iNBOUW deURteleFOON

Deurtelefonie

Installatie voor inbouw van deurtelefoon PIVOT met de multifunctionele
dozen Multibox voor LIVING, LIGHT en LIGHT TECH.
16122

Referentie
16101
16101LT
16101LTG
16101LTH
16122
334002

334002
334003
16101LT
16101LTG

Kleur
Wit
Antracietgrijs
Tech
Wit
Wit

iNstallatie VOOR iNBOUW VideOFOON eN tOeBeHOReN

Installatie voor inbouw van videofoon PIVOT met de multifunctionele dozen
Multibox voor LIVING, LIGHT en LIGHT TECH.

Videofonie
334102
334103
334104
344122
16121

16103
16103LT
16103LTG
16103LTH

16122

Referentie
Omschrijving
Kleur
16103
inbouwdoos
16103LT
installatiekit –kader en afwerking
Wit
16103LTG
installatiekit –kader en afwerking
Antracietgrijs
16103LTH
installatiekit –kader en afwerking
Tech
16121
installatie steuntjes kort
Wit
16122
installatie steuntjes lang
Wit
334102
videofoon PIVOT
Wit
334122
334103
videofoon PIVOT
Antracietgrijs
NOTA: voor een installatie van PIVOT toestellen en onderdelen van het
schakelgamma LIVING, LIGHT en LIGHT TECH in MULTIBOX, gelieve het hoofdstuk
MULTIBOX te raadplegen blz. 200.
iNstallatie VOOR iNBOUW PORtieRCeNtRale

Portiercentrale

Referentie
16102
16102LT
16122
344002

16122

Omschrijving
inbouwdoos
installatiekit - kader en afwerking
installatie steuntjes lang
portiercentrale

Kleur
DIGITAAL
SYSTEEM

16101

Omschrijving
inbouwdoos
installatiekit –kader en afwerking
installatiekit –kader en afwerking
installatiekit –kader en afwerking
installatie steuntjes lang
deurtelefoon PIVOT

Wit
Wit
Wit

iNstallatie VOOR iNBOUW PORtieRCeNtRale

Installatie voor inbouw van portiercentrale met monitor.
344002

16102

Referentie
16104
16104LT
16122
344002
334402

16102LT
Portiercentrale + monitorgedeelte

344002
16121

Omschrijving
Kleur
inbouwdoos
installatiekit - kader en afwerking
Wit
installatie steuntjes lang
Wit
portiercentrale
Wit
monitor gedeelte voor portiercentrale
Wit
met zw/w scherm
335122
monitor gedeelte voor portiercentrale
Wit
met scherm kleur 4” TFT
NOTA: voor een installatie van PIVOT toestellen en onderdelen van het
schakelgamma LIVING, LIGHT en LIGHT TECH in MULTIBOX, gelieve het hoofdstuk
MULTIBOX te raadplegen blz. 200.

16104
16104LT
16122

334402
335122
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SWING en SPRINT
audio-video
SWING MONITOR ZW/W

Referentie
334802

Omschrijving
videofoon SWING voor analoge en digitale video installaties met
gesprekgeheim en muurbevestiging. Zw/w scherm 4’’. Standaard
voorzien van 5 drukknoppen waarvan 1 voor de deuropener,
zelfactivatie van het deurstation en 3 drukknoppen met potentiele
vrij contacten (max.24V w.s./g.s. 1A) Het geluidsniveau van de
deuroproep is regelbaar met een draaiventiel onderaan het toestel.
Kleur lichtgrijs

SWING DEURTELEFOON

334702

334802

Referentie
334702

Omschrijving
deurtelefoon SWING voor analoge en digitale audio en video
installaties met gesprekgeheim en muurbevestiging. Standaard
voorzien van 5 drukknoppen waarvan 1 voor de deuropener,
zelfactivatie van het deurstation en 3 drukknoppen met potentiele
vrij contacten (max.24V w.s./g.s. 1A) Het geluidsniveau van de
deuroproep is regelbaar met een draaiventiel onderaan het toestel.
Kleur lichtgrijs

SPRINT DEURTELEFOON

Referentie
334202

304212

334202
304212

334342

Omschrijving
deurtelefoon SPRINT voor analoge en digitale installaties zonder
gespreksgeheim en muurbevestiging. Standaard voorzien van een
toets voor deuropener en een drukknop voor de activatie van een
extra relais. Het oproepsignaal is regelbaar in 3 niveau’s, kleur Wit
deurtelefoon SPRINT voor analoge en digitale installaties met
gespreksgeheim en muurbevestiging. Standaard voorzien van een
toets voor deuropener en een drukknop voor de activatie van een
extra relais. Het oproepsignaal is regelbaar in 3 niveau’s, kleur Wit

SPRINT MONITOR ZW/W

Referentie
334342

Omschrijving
videofoon SPRINT voor analoge en digitale video installaties met
gespreksgeheim en muurbevestiging. Standaard voorzien van een
toets voor deuropener en een drukknop voor de activatie van
een extra relais. Met zw/w scherm 4’’. Meerdere monitoren per
appartement mogelijk (max.3). Het oproepsignaal is regelbaar in
3 niveau’s, kleur wit.

Toebehoren deurtelefoon SPRINT

Referentie
336982
336982

336983

336984

336983
336984
337202
337400
337411
337430
337440

337202
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Omschrijving
8 polig stopcontact LIGHT voor snoer 336803 voor tafelmontage
SPRINT en PIVOT
idem referentie 336982, LIVING
idem referentie 336982, LIGHT TECH
tafelstandaard met kabel van 2m, en stekker voor deurtelefoon
SPRINT.
oproepuitschakelaar + verklikker-LED
print voor intercom samen met ref. 337430 per intern toestel in de
installatie.
extra drukknop voor deurtelefoon SPRINT
LED voor signalisatie voor deurtelefoon SPRINT 337202

Handenvrije deurtelefoon
audio
HANDENVRIJE DEURTELEFOON

Referentie
334512

334512
334513
334514

Omschrijving
handenvrije deurtelefoon voor analoge en digitale audio en video
installaties. Drukknop voor opname met LED indicatie gedurende
het gesprek met het deurstation. Extra drukknoppen voor deuropener en activatie van een relais (trapverlichting). Het toestel is
integreerbaar met het gamma schakelaars van Bticino. 4 modules
Light kleur Wit.
deurtelefoon voor analoge en digitale audio en video installaties.
Kleur Antracietgrijs functies idem als 334512
deurtelefoon voor analoge en digitale audio en video installaties.
Kleur Light Tech functies idem als 334512

TOEBEHOREN HANDENVRIJE DEURTELEFOON

Referentie
337600

334513

336330

Omschrijving
oproepmodule voor portiercentrale in combinatie met handenvrije
deurtelefoon.
relais voor deurslot met handenvrije deurtelefoon.

334514

336330
DIGITAAL
SYSTEEM

337600
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Toebehoren
audio-video installaties
VOEDINGEN AUDIO EN VIDEO

Referentie
336010

Omschrijving
voeding voor analoge en digitale audio en video installaties.
Voedingsspanning: 230V w.s. - 50/60 Hz - 10 modules DIN.

336010

TOEBEHOREN INSTALLATIE

Referentie
346100

346120
346100

346120

346190
346180

346960

346980
346190
346200
346230

346180

346960

346980

346200
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Omschrijving
stijgkolomverdeler voor digitale installaties met 1 ingang en 2
uitgangen, meerdere verdelers kunnen in serie geplaatst worden.
- 6 modules DIN.
verdiepings verdeler voor digitale installaties met 4 uitgangen voor
interne toestellen audio. - 6 modules DIN.
verdiepings verdeler voor digitale installaties met 4 uitgangen voor
interne toestellen audio en video. - 6 modules DIN.
stijgkolomverdeler voor digitale installaties voor grote installaties met meer dan 40 stijgleidingen. Heeft de zelfde functies als
ref.346980, maar bij een fout blijft de stijgleiding van de verdeler
onafhankelijk verder werken. - 6 modules DIN.
videomengtoestel voor digitale installaties voor meerdere deurstations in sterbekabeling(max 5). Mogelijkheid van videocontrole,
cyclisch oproepen van de deurstations via de videofoon.
- 6 modules DIN.
aftakdoos audio video voor meerdere onafhankelijke hoofdleidingen met deurstation. - 6 modules DIN.
multi functioneel relais voor 2-draads en digitale installaties.
- 4 modules DIN.
relais voor 2-draads en digitale installaties voor deuropener.
- 2 modules DIN.

TOEBEHOREN INSTALLATIES

Referentie
346150

346150

346000
346000
336820
336850
391469

391469
346820

Omschrijving
interface voor audio-video installaties met stijgleidingen in 2draads techniek verbonden met een gemeenschappelijke digitale
stamleiding. De module maakt het mogelijk de meest veeleisende installaties te realiseren met vereenvoudigde bekabelings
technieken. Alle eigenschappen van het 2 draads systeem blijven
behouden maar kunnen gecombineerd worden met de vele mogelijkheden van het digitaalsysteem. Per interface moet er steeds
een voeding referentie 346000 worden voorzien.- 6 modules DIN.
voeding 2-draads te gebruiken met ref.346150. 8 modules DIN.
Voedingsspanning: 230V. 50-60Hz
etage verdeler audio video voor installaties met interfonie in een
digitale installatie. - 6 Modules DIN.
verdeler voor gelijktijdige oplichting van 2-4 monitoren (met extra
voeding ref.336010). - 6 Modules DIN.
interface om beelden van een video deurstation te bekijken via
een Tv-toestel na een oproep van het deurstation. Het verbind
de installatie zoals een normale monitor met de ref.336982.
De scartmodule en het Tv.-toestel worden verbonden met een
scartkabel, waardoor er bij elke oproep de beelden optomatisch
oplichten op het scherm indien het Tv.toestel voorzien is van een
standby functie. In een digitale en een installatie met pabx. kan
men de beelden cyclisch bekijken op het scherm, dit na oproep
via de monitor of een draadloze telefoon. - 6 modules DIN. Enkel
bruikbaar met Tv-toestellen met PAL.
interface voor digitale installaties om een interne of externe camera aan de installatie toe te voegen. De beelden van de camera
kunnen worden bekeken door alle aangesloten monitoren in de
installatie. - 6 Modules DIN.

DIGITAAL
SYSTEEM

346820
VOEDING EN RELAIS VOOR INTERFONIE

Referentie
336000
336200

336000

Omschrijving
voeding voor installaties met ref.336200 (per relais 1 voeding)
Voedingsspanning: 230V w.s. - 50/60Hz. - 6 modules DIN.
relais voor interfonie voor audio en video installaties (met
ref.336000) - 6 modules DIN.

336200
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Toebehoren
digitale installaties
BIJKOMENDE ZOEMER

Referentie
336910

Omschrijving
bijkomende signaalgever voor rechtstreekse aansluiting op de
deurtelefoon of videofoon. Opbouw kleur Wit.

BIJKOMENDE ZOEMER LIVING, LIGHT EN LIGHT TECH

336910

Referentie
336992
336993
336994

Omschrijving
bijkomende signaalgever voor rechtstreekse aansluiting op de
deurtelefoon - 2 modules LIGHT
idem referentie 336992, LIVING
idem referentie 336992, LIGHT TECH

336992

336993

336994
TESTER BEKABELING

Referentie
336950

336950
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Omschrijving
tester voor analoge en digitale installaties. De set bestaat uit 3
onderdelen een zender, een ontvanger en een verdeler. De tester
geeft informatie van onderbroken geleiders, kortsluitingen en
foutieve verbindingen in de installatie.

CONFIGURATIE-ELEMENTEN (VERPAKKING 10 STUKS)

Referentie
3501/0
3501/1
3501/2
3501/3
3501/4
3501/5
3501/6
3501/7
3501/8
3501/9

Omschrijving
configuratie-element nr. 0
configuratie-element nr. 1
configuratie-element nr. 2
configuratie-element nr. 3
configuratie-element nr. 4
configuratie-element nr. 5
configuratie-element nr. 6
configuratie-element nr. 7
configuratie-element nr. 8
configuratie-element nr. 9

CONFIGURATIE SET

Referentie
3501K

Omschrijving
configuratie set bestaande uit:
- 10 stuks configuratie-elementen van 0 tot 9
- 2 aansluitklemmen blauw met 8 aansluitklemmen
- 2 aansluitklemmen groen met 2 aansluitklemmen
- 1 configuratiegereedschap
- 1 plastiek verzameldoos

INSTALLATIEKABEL

Referentie
336900
336901

Omschrijving
achtaderige kabel voor digitale installaties (100m)
achtaderige kabel voor digitale installaties (500m)

DIGITAAL
SYSTEEM

3501K

336900
336901

INSTALLATIETOEBEHOREN

Referentie
336810
336810

336964

336968

336964
336968

Omschrijving
video signaal verdeler voor inbouw achter de monitor met één
uitgang naar de monitor en eén uitgang naar het volgende toestel.
uittrekbare connectoren met 4 niet genummerde klemmen.
uittrekbare connectoren met 8 niet genummerde klemmen.

297
Algemene Professionele Catalogus 2006/2007

ANALO0G
SySTEEm

SWING DEURTELEFOON EN VIDEOFOON
Audio en video.
Kleur lightgrijs

MODULAIR EN MONOBLOK
Beschikbaar in diverse kleuren en uitvoeringen

298
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Algemene eigenschappen
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Functiemodules SFERA audio-video

304

PIVOT audio-video

305

Toebehoren PIVOT

306

Multifunctionele inbouwdozen

307

SWING en SPRINT audio-video

308

Handenvrij audio

309

Toebehoren audio-video installaties

ANALOOG
systeem

INHOUD
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Analoog
Systeem
Het analoog systeem is
het meest economische
systeem voor het realiseren van
audio- en videoinstallaties van
middelgrote omvang (van 1 tot en
met 20 interne toestellen).
Er zijn 4 gemeenschappelijke
draden plus ‘’n’’ (aantal
drukknoppen) voor audioinstallaties, en 7 plus ‘’n’’ voor
video-installaties

VEBINDINGSKLEmmEN
mET DE ZELFDE NUmmERING
Alle verbindingsklemmen en
connectoren behouden dezelfde
nummering in de installatie, zowel
voor audio en video-installaties.

AFNEEmBARE CONNECTOREN
De modules worden verbonden
met afneembare connectoren, wat
vooraf bekabelen en herstellingen
vereenvoudigt.

Videofoon SWING

EENVOUDIGE BEKABELING
Voor een analoge installatie is
het niet vereist te werken met
getwiste of coaxiale kabel.
Met de meeste types van
bedrading( type multikabel) Is
het mogelijk een audio en/of een
video-installatie te realiseren.

Videofoon PIVOT
met LCD kleurenscherm 4” TFT

SFERA modulair en
monoblok

300

ANALOOG SySTEEm

INTERNE TOESTELLEN
PIVOT, SWING en SPRINT
• In het ANALOOG systeem is het mogelijk een keuze
te maken uit de volgende interne toestellen:
- PIVOT, audio en videotoestellen, met druktoetsen
voor deuropener, trapverlichting, automatische
oplichting of oproep van de aangesloten
deurstations en camera’s.
- SWING,audio en videotoestellen, met druktoetsen
voor deuropener, trapverlichting, automatische
oplichting en 3 druktoetsen met potentialevrije
contacten.
- SPRINT, audio en video toestellen,met druktoetsen
voor deuropener, trapverlichting, automatische
oplichting of oproep van de aangesloten
deurstations en camera’s.
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INTERNE TOESTELLEN PIVOT

1
3b

2
3a

VOEDINGEN

1

-

VOEDING

DEURSTATIONS

1

-

inbouwdoos en modulehouder

2

-

functie module digitaal

3a
3b

-

drukknoppen SFERA modulair
drukknoppen SFERA monoblok
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Functiemodules
SFERA
LUIDSPREKERMODULE

Refentie
332120

Omschrijving
microluidspreker + 2 drukknoppen en een functietoets, voor
analoge installaties met verlichting.

INFOMODULE

Refentie
332200

332120

Omschrijving
infomodule voor huisnummer en algemene informatie. Wacht
functie bij 2 deurstations.

DRUKKNOPMODULE

Refentie
332240

CODE-LOCK MODULE

332200

Refentie
332650

332240

Omschrijving
drukknopmodule voor analoge installaties met 4 drukknoppen.
Uittrekbare connector voor bekabeling, afneembare naamplaatjes
en verlichting.

Omschrijving
code-lock module voor analoge en digitale installaties. De module
heeft twee open en gesloten contacten die geactiveerd worden
door twee codes.

332650

MODULAIRE CAMERA ZW/W RICHTBAAR

Refentie
332510

Omschrijving
modulaire camera zw/w voor analoge en digitale-installaties
(analoog met ref.336320) infrarood LEDS en  manueel richtbare
lens van ±20° horizontaal en ±15° verticaal.

MODULAIRE CAMERA KLEUR RICHTBAAR

332510

332550

Refentie
332550

Omschrijving
modulaire camera kleur voor analoge en digitale-installaties (analoog met ref.336320) infrarood LEDS en  manueel richtbare lens
van ±20° horizontaal en ±15° verticaal.

MODULE VOOR EXTERNE CAMERA

Refentie
332540

332540
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Omschrijving
camera-interface module voor externe camera’s voor analoge en
digitale installaties. De module heeft een relais dat gebruikt kan
worden om verlichting te sturen tijdens de activatie van de camera.

Functiemodules en
toebehoren SFERA
TOEBEHOREN

Kan geïnstalleerd worden op de luidspreker of camera
336300

336310

336330

332930

Refentie
336300
336310
336320
336330
332930

336320

Omschrijving
connector voor analoge installaties met gespreksgeheim, uitgezonderd voor installaties uitgevoerd met PIVOT toestellen.
relais voor analoge installaties waarbij een potential vrij contact of
een externe transformater wordt gebruikt voor het deurslot .
toebehoren camera voor analoge installaties. Montage voorzien op
de luidsprekermodule.
relais voor analoge installaties met deurslot in combinatie met
handenvrije deurtelefoon.
toongenerator voor analoge installaties, montage op de deurluidspreker (verschillend signaal bij 2 deurstations).

Voorbeeld van bevestiging van de toebehoren

Camera
module

ANALOOG
systeem

Toebehoren noodzakelijk
bij installatie video

Afneembare
aansluitklem

Luidspreker
module
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PIVOT
audio-video
PIVOT DEURTELEFOON

Referentie
334002

334003
334002
334102

PIVOT MONITOR ZW/W

Referentie
334102

334103
334104

Omschrijving
monitor PIVOT voor analoge en digitale video installaties met gespreksgeheim en muurbevestiging. Zwart-wit scherm 4’’. Standaard
zijn er drie drukknoppen voorzien op het toestel, één voor de
deuropener, de bediening van een extra relais en voor het oproepen van het deurstation. Het toestel kan worden uitgebreid met 4
extra drukknoppen voor meerdere functies. Het geluidsniveau van
de deuroproep is regelbaar. Mogelijkheid voor inbouw en bureel
montage. Kleur Wit.
monitor voor analoge en digitale video installaties. Kleur Antracietgrijs functies idem als 334102
monitor voor analoge en digitale video installaties. Kleur Light Tech
functies idem als 334102

PIVOT MONITOR KLEUR

334003
334103

334104
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Omschrijving
deurtelefoon PIVOT voor analoge en digitale audio en video
installaties met gespreksgeheim en muurbevestiging. Standaard
voorzien van een toets voor het deurslot, drukknop voor de bediening van een extra relais en een drukknop voor zelfoproep van het
deurstation. Het toestel is uitbreidbaar met extra drukknoppen voor
meerdere functies. Geluid regelbaar in drie standen. Mogelijk voor
inbouw en bureel montage. Kleur Wit.
deurtelefoon voor analoge en digitale audio en video installaties.
Kleur Antracietgrijs functies idem als 334002.

ANALOOG systeem

334122

Referentie
334122

Omschrijving
monitor PIVOT voor analoge en digitale video installaties met gespreksgeheim en muurbevestiging. Scherm kleur LCD 4’’. Standaard
zijn er drie drukknoppen voorzien op het toestel, één voor de
deuropener, de bediening van een extra relais en voor het oproepen van het deurstation. Het toestel kan worden uitgebreid met 4
extra drukknoppen voor meerdere functies. Het geluidsniveau van
de deuroproep is regelbaar. Mogelijkheid voor inbouw en bureel
montage. Kleur Wit.

PIVOT
toebehoren
TOEBEHOREN AUDIO VIDEO PIVOT

Referentie
336803

337102

337103

336983

337122

336984

337123

ANALOOG
systeem

336982

336982
336983
336984
337102
337122
337123
337500
337503
337512
337513
337514
337542
337543
337140
337160
337530

Omschrijving
zwart snoer 2 m , met stekker voor 8 polig stopcontact.
336982-336983-336984
8 polig stopcontact LIGHT
idem referentie 336982, LIVING.
idem referentie 336982, LIGHT TECH.
tafelstandaard voor deurtelefoon PIVOT Wit
tafelstandaard voor videofoon PIVOT Wit
tafelstandaard voor videofoon PIVOT  Antracietgrijs
oproepuitschakelaar met LED indicatie Wit
oproepuitschakelaar  Antracietgrijs
blokje 4 extra drukknoppen Wit
blokje 4 extra drukknoppen Antracietgrijs
blokje 4 extra drukknoppen Light Tech
blokje 2 extra drukknoppen + led. Wit
blokje 2 extra drukknoppen + led Antraciet
montageplaat metaal voor deurtelefoon PIVOT.
montageplaat metaal voor videofoon  PIVOT.
print 3 tonig oproepsignaal voor PIVOT met ref. 336830
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multifunctionele inbouwdozen
mULTIBOX
INSTALLATIE VOOR INBOUW DEURTELEFOON

Deurtelefonie

Installatie voor inbouw van deurtelefoon PIVOT met de multifunctionele
dozen Multibox voor LIVING, LIGHT en LIGHT TECH.
16122

Referentie
16101
16101LT
16101LTG
16101LTH
16122
334002
334003

334002
334003
16101
16101LT
16101LTG

Omschrijving
inbouwdoos
installatiekit –kader en afwerking
installatiekit –kader en afwerking
installatiekit –kader en afwerking
installatie steuntjes lang
deurtelefoon PIVOT
deurtelefoon PIVOT

Kleur
Wit
Antracietgrijs
Tech
Wit
Wit
Antracietgrijs

INSTALLATIE VOOR INBOUW VIDEOFOON EN TOEBEHOREN

Installatie voor inbouw van videofoon PIVOT met de multifunctionele dozen
Multibox voor LIVING, LIGHT en LIGHT TECH.
Referentie
Omschrijving
Kleur
16103
inbouwdoos
16103LT
installatiekit –kader en afwerking
Wit
16103LTG
installatiekit –kader en afwerking
Antracietgrijs
16103LTH
installatiekit –kader en afwerking
Tech
16121
installatie steuntjes kort
Wit
16122
installatie steuntjes lang
Wit
334102
videofoon PIVOT
Wit
334122
334103
videofoon PIVOT
Antracietgrijs
334104
videofoon PIVOT
Tech
NOTA: voor een installatie van PIVOT toestellen en onderdelen van het
schakelgamma LIVING, LIGHT en LIGHT TECH in MULTIBOX, gelieve het hoofdstuk
MULTIBOX te raadplegen blz. 200.

Videofonie

16121

16103

334102
334103
334104
334122

16103LT
16103LTG
16103LTH
16122

Videofonie en schakelmateriaal LIGHT
16100GO

16102
16121

16102LT
16102LTG
16102LTH
16102LT / 16102LTG
/ 16102LTH + 16135
+ 16136F/0/0G/0TH
16136F/6/6G/6TH

16103
16103LT
16103LTG
16103LTH
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334102
334103
334104

16100FI
16100FIG
16100FITH

SWING en SPRINT
audio-video
SWING MONITOR ZW/W

Referentie
334802

Omschrijving
videofoon SWING voor analoge en digitale video installaties met
gesprekgeheim en muurbevestiging. Zw/w scherm 4’’. Standaard
voorzien van 5 drukknoppen waarvan 1 voor de deuropener,
zelfactivatie van het deurstation en 3 drukknoppen met potentiele
vrij contacten (max.24V w.s./g.s. 1A) Het geluidsniveau van de
deuroproep is regelbaar met een draaiventiel onderaan het toestel.
Kleur Lichtgrijs.

SWING DEURTELEFOON

334802

334702

Referentie
334702

Omschrijving
deurtelefoon SWING voor analoge en digitale audio en video
installaties met gesprekgeheim en muurbevestiging.Standaard
voorzien van 5 drukknoppen waarvan 1 voor de deuropener,
zelfactivatie van het deurstation en 3 drukknoppen met potentiele
vrij contacten (max.24V w.s./g.s. 1A) Het geluidsniveau van de
deuroproep is regelbaar met een draaiventiel onderaan het toestel.
Kleur Lichtgrijs.

SPRINT DEURTELEFOON

Referentie
334202

304212

Omschrijving
deurtelefoon SPRINT voor analoge en digitale installaties zonder
gespreksgeheim en muurbevestiging. Standaard voorzien van een
toets voor deuropener en een drukknop voor de activatie van een
extra relais. Het oproepsignaal is regelbaar in 3 niveau’s, kleur Wit.
deurtelefoon SPRINT voor analoge en digitale installaties met
gespreksgeheim en muurbevestiging. Standaard voorzien van een
toets voor deuropener en een drukknop voor de activatie van een
extra relais. Het oproepsignaal is regelbaar in 3 niveau’s, kleur Wit.

SPRINT MONITOR ZW/W

334342

Referentie
334342

Omschrijving
videofoon SPRINT voor analoge en digitale video installaties met
gespreksgeheim en muurbevestiging. Standaard voorzien van een
toets voor deuropener en een drukknop voor de activatie van een
extra relais. Meerdere monitoren per appartement (max.3) met
zw/w scherm 4’’. Het oproepsignaal is regelbaar in 3 niveau’s,
kleur Wit.

TOEBEHOREN VOOR AUDIO VIDEO SPRINT

Referentie
336982
336982

336983

336984

336983
336984
337202
337400
337411
337430
337440

Omschrijving
8 polig stopcontact LIGHT voor snoer 336803 voor tafelmontage
SPRINT en PIVOT
idem referentie 336982, LIVING
idem referentie 336982, LIGHT TECH
tafelstandaard met kabel van 2m, en stekker voor deurtelefoon
SPRINT.
oproepuitschakelaar + verklikker-LED
print voor intercom samen met ref. 337430 per intern toestel in de
installatie.
extra drukknop voor deurtelefoon SPRINT
LED voor signalisatie voor deurtelefoon SPRINT 337202

337202
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334202
304212

Handenvrije
deurtelefoon
HANDENVRIJE DEURTELEFOON

Referentie
334512

334512
334513
334514

Omschrijving
handenvrije deurtelefoon voor analoge en digitale audio en video
installaties. Drukknop voor opname met LED indicatie gedurende
het gesprek met het deurstation. Extra drukknoppen voor deuropener en activatie van een relais (trapverlichting). Het toestel
is integreerbaar met het gamma schakelaars van BTicino Light.
- 4 modules. kleur Wit.
deurtelefoon voor analoge en digitale audio en video installaties.
Kleur Antracietgrijs functies idem als 334512
deurtelefoon voor analoge en digitale audio en video installaties.
Kleur Light Tech functies idem als 334512

TOEBEHOREN HANDEVRIJE DEURTELEFOON

334513

334514

336330
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Referentie
336330

Omschrijving
relais voor analoge installaties met deurslot in combinatie met
handenvrije deurtelefoon.

Toebehoren
audio-video installaties
TOEBEHOREN INSTALLATIE

Refentie
336200
336210
336220
336230
336200

336210

336802
336820
336830
336850

336220

336830

336230

Omschrijving
relais voor interfonie met audio en video installaties (met
ref.336000) 6 moduli DIN.
omsckakelrelais voor analoge installatie met 2 deurstations alle
verbindingen met afneembare conectoren.- 6 Modules DIN.
relais voor analoge installaties met 2 vrije en 1 gesloten contact.
Contacten 5A 230V w.s. - 3 Modules DIN.
tijdrelais voor analoge installaties (vanaf 15 seconden tot 10
minuten). Mogelijkheid voor sturing trapverlichting via functietoets
van de deurtelefoon. 12 ÷ 30V w.s./g.s. Contacten 10A 230V w.s.
- 3 Modules DIN.
ontstoringsfilter - 2 Modules DIN.
verdiepingsverdeler voor analoge installaties, audio video
(5 appartementen of stijgleidingen) - 6 Modules DIN
drietonige toongenerator voor analoge installaties voor verschillend
oproepsignaal bij meerdere deurstations - 3 Modulies DIN.
video verdeler voor analoge installaties met gelijktijdige oplichting
van 2 of 4 monitoren - 6 Modules DIN. (met ref. 336010)

336802

336820
UNIVERSELE LUIDSPREKERMODULE

Refentie
336920

ANALOOG
systeem

336920

Omschrijving
universele-luidsprekermodule voor analoge insallaties met  
bestaande drukknoppen, brievenbussen en nieuwe analoge installaties Sfera.

Tersystem

T500

BRIEVENBUS
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Toebehoren
audio-video installaties
BIJKOMENDE ZOEMER

Refentie
336910

Omschrijving
bijkomende signaalgever voor rechtstreekse aansluiting op de
deurtelefoon en videofoon. De zoemer volgt het geluidsniveau van
de deurtelefoon of monitor.

BIJKOMENDE ZOEMER LIVING, LIGHT EN LIGHT TECH

336910

Refentie
336992
336993
336994

Omschrijving
bijkomende signaalgever voor rechtstreekse aansluiting op de
deurtelefoon 2 modules LIGHT
idem referentie 336992, LIVING
idem referentie 336992, LIGHT TECH

INSTALLATIE TOEBEHOREN

336992

336993

336994

Refentie
336810
336964
336968
391469

336810

336968

336964

Omschrijving
video signaal verdeler voor inbouw achter de monitor met één
uitgang naar de monitor en eén uitgang naar het volgende toestel.
uittrekbare connectoren met 4 niet genummerde klemmen.
uittrekbare connectoren met 8 niet genummerde klemmen.
interface om beelden van een video deurstation te bekijken via
een Tv-toestel na een oproep van het deurstation. Het verbind de
installatie zoals een normale monitor met de ref.336982. De scartmodule en het Tv-toestel worden verbonden met een scartkabel,
waardoor er bij elke oproep de beelden optomatisch oplichten
op het scherm indien het Tv-toestel voorzien is van een standby
functie. Enkel bruibaar met Tv-toestellen met PAL. - 6 Modules DIN.

391469
TESTER BEKABELING

Refentie
336950

336950
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Omschrijving
tester voor analoge en digitale installaties. De set bestaat uit 3
onderdelen een zender ,een ontvanger en een verdeler. De tester
geeft informatie van onderbroken geleiders, kortsluitingen en
foutieve verbindingen in de installatie.

Voedingen
en transformator
VOEDINGEN AUDIO VIDEO

Refentie
336000
336010

Omschrijving
voeding voor audio installaties Voedingsspanning:
230V w.s. - 50/60Hz. 6 modules DIN.
voeding voor analoge en digitale audio en video installaties.
voeding: 230V w.s. - 50/60 Hz - 10 modules DIN.

336000

336010
TRAnSFORMATOR

Refentie
336842

Omschrijving
transformator  230V – 12V, 18VA - 3 modulies DIN.

ANALOOG
systeem

336842
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TELEFONIE
SYSTEEM

NIEUWIGHEDEN

MONITORGEDEELTE KLEUR
het telefonie-systeem
integreert een monitorgedeelte met 4’’
kleurenscherm met de
telefoon. Beschikbaar in
Wit, Antracietgrijs en Tech.

312

INHOUD
Algemene eigenschappen

318

Telefoontoestellen PIVOT

320

Monitorgedeelte PIVOT

321

Toebehoren PIVOT

322

Multifunctionele inbouwdozen MULTIBOX

323

Telefooncentrales en relais

324

Toebehoren voor telefooncentrales

325

Installatietoebehoren

TELEFONIE
SYSTEEM

314
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Telefonie
systeem
Het telefonie-systeem
bied alle mogelijkheden
van een installatie met een
telefooncentrale PABX, maar
integreert deurtelefonie en videodeurtelefonie in de installatie.
(uitgevoerd in analoge, digitale
of 2-draads technologie met de
daarvoor bestemde luidspreker
ref.335902.

TELEFONIE AUDIO

De beschikbare mogelijkheden
van de telefooncentrale zijn :
- Telefonie
- Deurtelefonie
- Video deurtelefonie zw/w
of kleur, telefoon Pivot met
monitorgedeelte Pivot
- Onderling gesprek tussen alle
interne toestellen (interfonie)
- Akoestische bewaking
(babyfoonfunctie)
- Bediening van max. 9
afstandsrelais, lokaal of via
afstand met een externe lijn
bv. gsm
- Videocontrole

Een telefonie-audio-installatie
kan worden gerealiseerd met
een speciale luidspreker die
rechtstreeks op de centrale
wordt aangesloten. Een analoge
of digitale Sfera-installatie
wordt met een deurluidspreker
uitgevoerd van het gekozen
systeem, de koppeling met de
telefooncentrale gebeurd met de
interface ref.335910.

INTERNE TOESTELLEN

2

DEURSTATIONS

2
2

2
2

(max 3)

2

2

2
2 Telefoonlijnen

2

314
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TELEFONIE MET VIDEO ZW/W EN
KLEUR
In een telefonie-installatie
wordt video geïntegreerd met
de videoverdeler ref.335918
waar rechtstreeks 2 deurstations
op aangesloten worden dit in
combinatie met de luidspreker
ref. 335902 en camera ref. 332510
zw/w of ref. 332550 kleur.
Er kunnen max.2 deurstations
en twee monitoren worden
aangesloten op de videoverdeler
ref.335918, met een extra
verdeler ref.335925 is het mogelijk

om een derde deurstation, en
één externe camera samen met 6
monitoren aan de installatie toe te
voegen.
De functie videcontrole is
standaard voorzien op de
videoverdeler, waarbij alle
aangesloten deurstations
en camera’s via de monitor
opgeroepen kunnen worden.
Door het gebruik van de
videoverdeler wordt de
bekabeling vereenvoudigt en de
installatietijd verminderd:

- 8 geleiders tussen het
deurstations en de videoverdeler
(met luidsprekermodule 335902)
- 6 geleiders tussen de
videoverdeler en een telefoon
met monitorgedeelte
- 2 geleiders tussen de
telefooncentrale PABX en de
interne telefoontoestellen
(telefoon, fax, antwoordapparaat
of draadloos toestel)

INTERNE TOESTELLEN

2

6

6
TELEFONIE
SYSTEEM

2
2

DEURSTATION (B)

DEURSTATION (A)

8

8
2 Telefoonlijnen
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Mogelijkheden telefooncentrale
ref. 335818 en ref. 335828
De telefooncentrales PABX
van BTicino behouden
de functies van deurtelefonie en
video deurtelefonie, zowel voor
2-draads, digitaal en analoge
installaties.
Dankzij deze integratie hebt u de
mogelijkheid om alle functies met
de interne toestellen te benutten.
Voorbeeld:
Gesprek met het deurstation,
bediening van het deurslot en
de oproep van de aangesloten
deurstations, en nog vele
andere. Het gebruik van een
telefooncentrale pabx in een
deurtelefooninstallatie laat
toe de deuroproep door te
schakelen naar alle aangesloten
telefoontoestellen, de akoestische

bewaking en plaatsen te bekijken
waar een camera’s zijn voorzien.
Bediening van het afstandsrelais
op de centrale of met de
uitbreiding max.9 afstandrelais
te bedienen lokaal of van afstand
(verwarming activeren door een
bediening op de telefoon)
De centrale ref.335818 heeft
1netlijn en max. 8 interne lijnen.
De centrale ref.335828 heeft
standaard 2 netlijnen en 8 interne
lijnen en is uitbreidbaar tot max. 4
netlijnen en max.16 interne lijnen.
Standaard zijn beide centrales
voorzien van een basis
programmatie met 5 scenario’s,
die volgens de behoefte van
de gebruiker kunnen worden
aangepast.

De centrale kan zowel manueel
als met een PC worden
geprogrammeerd (PC met
ref.335919 programmatie kabel).
Al deze kenmerken maken van
deze modulaire telefooncentrale
een ideale oplossing voor
kleine kantoren of residentiële
toepassingen.

In de tabel hiernaast worden de
voornaamste functies omschreven
van de telefooncentrales.

Telefooncentrale
Relais module

Uitbreidingsmodule
externe lijn

Interface audio
(analoog,digitaal)
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Uitbreidingsmodule
interne lijnen

Luidsprekermodule
art. 335902

Voornaamste beschikbare functies
335818
335828
Inkomende en uitgaande oproepen
■
■
Onderling gesprek : alle aangesloten toestellen
■
■
kunnen inkomende en uitgaande oproepen ontvangen
zelfoproep:
oproep van het deurstation via de telefoon
■
■
(bij video de beelden van het deurstation
met telefoon en monitorgedeelte)
bediening van het deurslot met de telefoon
■
■
bij oproep van het deurstation het gesprek
■
■
in wacht plaatsen en terugnemen
automatisch doorschakeling van een oproep van
■
■
het deurstation naar geprogrammeerd nummer
antwoord bij afwezigheid:
indien het toestel van de oproep onbemand is,
■
■
is het mogelijk de oproep te beantwoorden
met alle aangesloten toestellen
verkorte nummers (50 nummers)
■
■
kies 30XX (XX is gelijk 01 tot 50 )
algemene oproep van alle telefoontoestellen:
kies 400: alle telefoontoestellen rinkelen,
■
■
bij opname van een toestel worden de
andere toestellen onderbroken
groepsverdelingen en blokkade’s:
■
■
telefoonlijn/nationaal/internationaal
automatische faxherkenning
■
■
wachtmuziek bij activatie van fax-herkenning
■
■
“ een ogenblik aub “
verdeling van de telefoontoestellen in 2 groepen:			
in een installatie met 2 telefoonlijnen is het mogelijk
■
■
bepaalde interne lijnen toe te kennen aan
één telefoonlijn
wachtmuziek en/of boodschap:
■
■
keuze van muziek en boodschap of enkel muziek
room-monotoring bidirectioneel:
laat de akoestische bewaking toe van een ruimte
door de hoorn af te haken en een code in te geven
■
■
op het telefoontoestel, het desbetreffend toestel
kan dan worden opgeroepen via alle aangesloten
telefoontoestellen
scenario’s:
(5 beschikbaar) in elk scenario is het mogelijk
bepaalde toestellen te blokkeren of functies toe
■
■
te kennen: bv. Dag/nacht fuctie, doorschakelen van
deuroproep naar extern nummer e.a.
nummerherkenning:			
laat de weergave toe van het nummer van de
inkomende lijn. Enkel op interne lijn 401 met
■
■
1 aangesloten telefoonlijn en op 402 indien 2 lijnen,
met toestellen voorzien van een display.

OVERZICHTSTABEL VAN FUNCTIE REF. 335818 EN REF. 335828

Voornaamste beschikbare functies
335818
335828
doorschakeling van deuroproep naar een
extern nummer(DOSA):
bij een oproep van het deurstation kiest de
■
■
telefooncentrale automatisch het geprogrammeerde
nummer. Indien de DOSA functie geactiveerd is
in een scenario.
afstandsrelais:
op de centrale is één afstandsrelais voorzien
voor schakelingen, met de ref.335916 is het
mogelijk om 2 modules van 4 relais bij aan de
■
■
centrale te voegen, die zowel intern als extern
geactiveerd kunnen worden .
Vb.activeren van verbruikers via GSM door ingave van
een code (activatie van verwarming, verlichting,e.a.).
luidsprekermodule
■
■
programmering via PC
■
■
verdeling in partities:
de binnenposten kunnen in twee groepen verdeeld
worden, die elk aan een bepaalde beldrukknop
■
van het deurstation of een bepaalde telefoonlijn
zijn toegekend. vb. deel van de “woning” of deel
van een “bureel”
rechstreekse toegang tot de netlijn
■
■
interface deurtelefonie
systeem 		
interface
koppelen aan
2-draads audio 		
346810
335818-335828
2-draads video 		
346810*
335818-335828
analoog/digitaal audio 		
335910
335818-335828
analoog/digitaal video 		
335918
335818-335828
luidsprekermodule 335902 		
335818-335828
luidsprekermodule en camera
module zw/w( ref.332510),		
335918**
335818-335828
en kleur (ref.332550)
* enkel voor het audio gedeelte
** voor installatie met 3 deurstations video ref.335925 aan ref. 335918
toevoegen

TELEFONIE
SYSTEEM

OVERZICHTSTABEL VAN FUNCTIE REF. 335818 EN REF. 335828
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Telefoontoestellen
PIVOT
Het gamma telefoontoestellen Pivot bestaat in
compacte en standaard versie met verschillende
functies:
- geprogrammerde toets voor alarm nummer
- 10 direct op te roepen nummers door het
indrukken van een code
- legende plaatje voor oproep van directe nummers
- regeling van het geluidsniveau, melodie en
geluidsniveau van de hoorn
- directe oproep van de buitenlijn mogelijk
- tijd ﬂash toets programmeerbaar
De basis eigenschappen van de telefoontoestellen
Pivot, en de mogelijkheden met de combinatie van
de telefooncentrale PABX garanderen een optimale
werking van de installatie, waarbij verschillende
functies mogelijk zijn bv. activeren traphalverlichting, oproep van het deurstation met de voorziene
toetsen op het toestel.

De compacte en standaard telefoontoestellen zijn
verkrijgbaar in de kleuren:
- Wit
- Antracietgrijs
- Tech
Bij de indienststelling van de installatie zijn de
toestellen voorzien van een basis programmatie:
Niveau van het belsignaal
Geluidsniveau van de hoorn
Modaliteit bij keuze
Werking modaliteit
Duur van de FLASH toets (R)
Telefoonboek
Alarm nummer

= max.
= max.
= DTMF
= DER
= 100 ms
= leeg
= leeg

Alle telefooontoestellen zijn 1999/05/CE conform.

Activatie
van het deurstation

Activatie
trapverlichting

Deurslot
bediening

KLEUREN GAMMA

Antracietgrijs
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Deze toetsten van de telefoontoestellen PIVOT werken
enkel met een BTicino PABX. installatie

Wit

Tech

Telefoontoestellen
PIVOT
PIVOT TELEFOONTOESTELLEN

De telefoontoestellen Pivot van BTicino zijn ontwikkeld om
eenvoudig te koppelen met de telefooncentrale PABX, bepaalde
functies zijn toegekend aan toetsen op het toestel die verlichting
en het deurslot activeren.
Beschikbaar in compacte en standaard versie in de kleuren Wit,
Antraciet en Tech. Opbouw, bureelmontage en inbouw met serie
MULTIBOX.
335022

335023

335024

COMPACTE TELEFOON PIVOT

Mogelijkheid voor inbouw, opbouw en met bureelhouder
Geleverd met: aansluitkabel RJ-RJ voor bureelmontage (lengte 2m),
aansluitkabel met 1 RJ connector (lengte 20cm.) bij inbouw van het
toestel en tafelhouder.
Referentie
335022
335023
335024

Omschrijving
wit
antracietgrijs
tech

STANDAARD TELEFFOON PIVOT

Mogelijkheid voor inbouw, opbouw en me tbureelhouder
Geleverd met: aansluitkabel RJ-RJ voor bureelmontage (lengte 2m),
aansluitkabel met 1 RJ conector (lengte 20cm.) voor inbouw van
het toestel, en tafelhouder
335032

335033

Referentie
335032
335033
335034

Omschrijving
wit
antracietgrijs
tech

TELEFONIE
SYSTEEM

335034
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Monitorgedeelte
Telefoongedeelte PIVOT
MONITORGEDEELTE KLEUR

Monitorgedeelte met kleurenscherm TFT 4” voor telefoontoestellen
Pivot en portiercentrale (ref.344002)
Referentie

335122

335123

Kleur
Referentie
monitorgedeelte
combineerbaar met
335122
wit
335022-335032
335123
antracietgrijs
335023-335033
335124
tech
335024-335034
NOTA: bij gebruik van het monitorgedeelte en een telefoontoestel met bureelmontage moet men werken met het 8 polig stopcontact beschikbaar in LIVING,LIGHT of
LIGHT TECH, en de daarvoor voorziene kabel.
MONITORGEDEELTE ZW/W

Monitorgedeelte met zw/w TFT 4” voor telefoontoestellen Pivot en
portiercentrale (ref.344002)
Referentie

Kleur
Referentie
monitorgedeelte
combineerbaar met
334402
wit
335022-335032
334403
antracietgrijs
335023-335033
334404
tech
335024-335034
NOTA: bij gebruik van het monitorgedeelte en een telefoontoestel met bureelmontage moet men werken met het 8 polig stopcontact beschikbaar in LIVING,LIGHT of
LIGHT TECH, en de daarvoor voorziene kabel

335124

334402

334404
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334403

Toebehoren
telefoontoestellen PIVOT
STOPCONTACTEN EN AANSLUITKABEL

Voor bureelmontage met monitorgedeelte

336982

336983

336984

Referentie
336982
336983
336984
336813

Omschrijving
8 polig stopcontact LIGHT
idem referentie 336982, LIVING.
idem referentie 336982, LIGHT TECH.
kabel met 8 polige connector voor ref.336982,336983 en 336984

BUREELHOUDER

Voor bureelmontage met monitorgedeelte
Referentie
Kleur
Telefoon
Monitorgedeelte
337122
wit
335022
334402-335122
337123
antracietgrijs
335023
334403-335123
337123
antracietgrijs
335024
334404-335124
337132
wit
335032
334402-335122
337133
antracietgrijs
335033
334403-335123
337133
antracietgrijs
335034
334404-335124
NOTA: de bureelhouders zijn enkel nodig in installaties met monitorgedeelte.

337122

MUURPLATEN

Metalen houder voor muurmontage met of zonder monitorgedeelte
Referentie
Telefoon
337140
335022-335023-335024
337150
335032-335033-335034
337160
335022-335023-335024
		
337170
335032-335033-335034
		

337123

Monitorgedeelte

334402-334403-334404
335122-335123-335124
334402-334403-334404
335122-335123-335124

337160

TELEFONIE
SYSTEEM

TELEFOON STOPCONTACTEN

Voor de verbinding van de telefoontoestellen met de telefoonlijn
Referentie
L4258/11N
L4258/11N
L4258/12

N4258/11N
N4258/12

NT4258/11N
NT4258/12

Omschrijving
aansluiting telefoon RJ11 - 2 paar
LIVING
N4258/11N idem - LIGHT
NT4258/11N idem- LIGHT TECH
L4258/12
aansluiting telefoon RJ12 - 3 paar
LIVING
N4258/12
idem - LIGHT
NT4258/12 idem -LIGHT TECH

Type van aansluiting
K10
K10
K10
K10
K10
K10
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Multifunctionele inbouwdozen
MULTIBOX
INSTALLATIE VOOR INBOUW COMPACTE TELEFOON

Compacte telefoon

Installatie voor inbouw van telefoon PIVOT met de multifunctionele dozen
MULTIBOX voor LIVING, LIGHT en LIGHT TECH. Wit, Antracietgrijs en Tech.
Referentie
16101
16101LT
16101LTG
16101LTH
16122
335022
335023
335024

16122

335022
335023
335024
16101

16101LT
16101LTG
16101LTH

Omschrijving
inbouwdoos
installatiekit –kader en afwerking
installatiekit –kader en afwerking
installatiekit –kader en afwerking
installatie steuntjes lang
compacte telefoon
compacte telefoon
compacte telefoon

Kleur
Wit
Antracietgrijs
Tech
Wit
Wit
Antracietgrijs
Tech

INSTALLATIE VOOR INBOUW STANDAARD TELEFOON

Referentie
16102
16102LT
16102LTG
16102LTH
16122
335032
335033
335034

Standaard telefoon
335032
335033
335034
16122

Omschrijving
inbouwdoos
installatiekit –kader en afwerking
installatiekit –kader en afwerking
installatiekit –kader en afwerking
installatie steuntjes lang
standaard telefoon
standaard telefoon
standaard telefoon

Kleur
Wit
Antracietgrijs
Tech
Wit
Wit
Antracietgrijs
Tech

INSTALLATIE INBOUW MONITOR MET COMPACTE TELEFOON

16102
16102LT
16102LTG
16102LTH
Compacte telefoon met monitorgedeelte
335022
335023
335024
16121

16103
16103LT
16103LTG
16103LTH

334402
334403
334404
335122
335123
335124

16122

Standaard telefoon met monitorgedeelte
335032
335033
335034
16121

16122

16104
16104LT
16104LTG
16104LTH
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334402
334403
334404
335122
335123
335124

Referentie
16103
16103LT
16103LTG
16103LTH
16121
16122
335022
335023
335024
334402
334403
334404
335122
335123
335124

Omschrijving
inbouwdoos
installatiekit –kader en afwerking
installatiekit –kader en afwerking
installatiekit –kader en afwerking
installatie steuntjes kort
installatie steuntjes lang
compacte telefoon
compacte telefoon
compacte telefoon
monitorgedeelte zw/w met verbindingen
monitorgedeelte zw/w met verbindingen
monitorgedeelte zw/w met verbindingen
monitorgedeelte kleur met verbindingen
monitorgedeelte kleur met verbindingen
monitorgedeelte kleur met verbindingen

Kleur
Wit
Antracietgrijs
Tech
Wit
Wit
Wit
Antracietgrijs
Tech
Wit
Antracietgrijs
Tech
Wit
Antracietgrijs
Tech

INSTALLATIE INBOUW MONITOR MET STANDAARD TELEFOON

Referentie
Omschrijving
Kleur
16104
inbouwdoos
16104LT
installatiekit –kader en afwerking
Wit
16104LTG
installatiekit –kader en afwerking
Antracietgrijs
16104LTH
installatiekit –kader en afwerking
Tech
16121
installatie steuntjes kort
Wit
16122
installatie steuntjes lang
Wit
335032
standaard telefoon
Wit
335033
standaard telefoon
Antracietgrijs
335034
standaard telefoon
Tech
334402
monitorgedeelte zw/w met verbindingen
Wit
334403
monitorgedeelte zw/w met verbindingen
Antracietgrijs
334404
monitorgedeelte zw/w met verbindingen
Tech
335122
monitorgedeelte kleur met verbindingen
Wit
335123
monitorgedeelte kleur met verbindingen
Antracietgrijs
335124
monitorgedeelte kleur met verbindingen
Tech
NOTA: voor een installatie van PIVOT toestellen en onderdelen van het
schakelgamma LIVING, LIGHT en LIGHT TECH in MULTIBOX, gelieve het hoofdstuk
MULTIBOX te raadplegen blz. 200.

Telefooncentrale
en uitbreidingen
TELEFOONCENTRALE

De centrales (PABX) van BTicino, zijn verkrijgbaar in 2 versies.
Te gebruiken in een of twee gezinswoningen, appartement
systemen en de residentiële sector.
TELEFOONCENTRALES MET DIN MONTAGE

Referentie

335828

Aantal
externe
lijnen
335828
2 + (2)*
335818
1
* maximum aansluitingen

Aantal
interne
lijnen
8 + (8)*
8

Aantal
relais
contacten
1 + (8)*
1 + (8)*

Aantal
modules
DIN
10
10

afstandrelais

Referentie
F461/2

Omschrijving
onafhankelijke tele-activatie module
met 2 afzonderlijke relais
voedingsspanning 230 V w.s.

Aantal modules DIN
3

335818

TELEFONIE
SYSTEEM

F461/2
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Toebehoren en uitbreidingen
voor telefoon-installaties
INSTALLATIE-TOEBEHOREN

Voor de centrale ref.335818 en ref.335828
Referentie
335918

335918

335925

346810
335925

335910

335919
3359

Omschrijving
videoverdeler in combinatie met telefooncentrale ref 335818 of
ref.335828, met camera ref.332510 en ref.332550. De verschillende telefoon-monitoren worden in ster aangesloten op deze
module, max. 2 deurstations met luidspreker ref.335902 en een
aansluiting voor een analoog of een digitaal deurstation, wat een
snelle en overzichtelijke aansluiting tot gevolg heeft. De module is
voorzien voor videocontrole en de aansluiting van een scartmodule
ref.391469 - 10 modules DIN
Videoverdeler enkel en alleen te gebruiken in combinatie met
ref.335918 voor de uitbreiding van video installaties. De verschillende telefoon-monitoren max. 8 worden in ster aangesloten op
deze module,die een snelle en overzichtelijke aansluiting heeft.
Ook is er de mogelijkheid om een derde deurstation en één externe camera toe te voegen. De module is voorzien voor videocontrole en scartaansluiting - 10 modules DIN.
Interface om BTicino 2-draads installaties aan te sluiten op de
telefooncentrale PABX - 3 modules DIN.
telefooninterface om bestaande analoge of digitale Sfera audio
installaties te koppelen met de telefooncentrale PABX - 3 modules
DIN.
PC-PABX Interface voor programmatie van de telefooncentrales
PABX.
PC-PABX Interface voor programmatie van de telefooncentrales
PABX met USB connector.

UITBREIDINGSMODULES VOOR REF. 335818 EN REF. 335828

346810

335910

335919

Referentie
335916

Omschrijving
Uitbreidingsmodule met 4 extra relais van via afstand te sturen - 3
modules DIN.

UITBREIDINGSMODULES VOOR REF. 335818 EN REF. 335828

Referentie
335912

335913
335916

335912

335913

335921

Omschrijving
Uitbreidingsmodule voor 4 extra telefoontoestellen in combinatie
met telefooncentrale ref.335828. Maximaal uit te breiden tot 16
telefoontoestellen - 3 modules DIN.
Uitbreidingsmodule voor 1 extra telefoonlijn in combinatie met
telefooncentrale ref.335828. Maximaal uit te breiden tot 4 lijnen
- 3modules DIN.
verbindingskabel tussen videoverdeler ref.335919 en ref.335925.

SCART INTERFACE

Referentie
391469

391469
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Omschrijving
interface om beelden van een video deurstation te bekijken via
een Tv.toestel na een oproep van het deurstation. Het verbind de
installatie zoals een normale monitor met de ref.336982. De scartmodule en het TV-toestel worden verbonden met een scartkabel,
waardoor er bij elke oproep de beelden automatisch oplichten op
het scherm, indien het TV-toestel voorzien is van een stand-by
functie. In een digitale en een installatie met PABX. Kan men de
beelden cyclisch bekijken op het scherm, dit na oproep via de
monitor of een draadloze telefoon - 6 modules DIN.

Installatietoebehoren
INSTALLATIEMODULES VOOR VIDEODEURTELEFONIE

Referentie
335902

332510
335902

342200
332550

342200

332510

Omschrijving
luidsprekermodule voorzien voor de aansluiting op de PABX
telefooncentrales. In audio installaties rechtstreeks 2-draads. In video-installaties met camera ref.332510 ref.332550 met de module
ref.335918. (rechtstreekse bediening deurslot impulsief 18V/4A)
cameramodule voor installaties telefonie en videofonie, wordt
aangesloten op de luidsprekermodule ref. 335902 en videoverdeler
ref.335918
cameramodule voor installaties telefonie en videofonie, wordt
aangesloten op de luidsprekermodule ref. 335902 en videoverdeler
ref.335918
infomodule enkel voor audio installaties en luidsprekermodule ref.
335902

332550
VERDELER

Referentie
C9412/5

Omschrijving
verdeler voor telefoonlijnen en data transmissie RJ45 - 6 modules
DIN – categorie 5E

TELEFOONLIJN BEVEILIGING

C9412/5

Referentie
PLT1

Omschrijving
beveiliging voor 1 telefoonlijn - 2 modules DIN

TOEBEHOREN VOOR REF.335918 EN REF.335925

Referentie
337320

Omschrijving
signaalconvertor van coax naar 2-draads voor aansluiting van
75 Ohm camera’s met videoverdeler ref.335918 - 2 modules DIN.

TELEFONIE
SYSTEEM

PLT1

337320
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VIDEOCONTROLE

NIEUWIGHEDEN

BUISCAMERA
kleur

SIGNAAL CONVERTOR COAX / 2-DRAADS BUS SYSYTEEM
voor camera’s inclusief 12v g.s.

AUDIO/VIDEO VERDELER 2-DRAADS
Verdeler met 4 ingangen en 4 uitgangen voor
2-draads installaties
F441

326

INHOUD
328

Algemene eigenschappen
Videocontrole 2-draads systeem

1
2

330

PIVOT en SWING

331

Toebehoren videocontrole 2-draads systeem

3
4

Videocontrole digitaal systeem
PIVOT

337

SWING en SPRINT

338

Toebehoren videocontrole digitaal systeem

341

Camera’s en toebehoren voor 2-draads en digitaal systeem

343

Objectieven

VIDEOCONTROLE

336
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Videocontrole
2-draads systeem
BTicino presenteert een
innoverend en uniek
systeem van videocontrole
met de technologie van
het het 2-draads bus-systeem.
In een eengezinswoning is het
mogelijk om vier aangesloten
deurstations of camera’s te
bekijken met de monitoren in de
installatie. Daardoor wordt het
mogelijk de woning te bekijken

NOTA: een overzicht van camera’s
voor het 2-draads systeem
worden besproken in het deel
videocontrole digitaal.

met camera’s die zowel intern
als extern geplaatst zijn (intern
modulaire camera’s ,extern dome,
tube of standaard camera’s)
in combinatie met de coax /
2-draads bus-convertor en de
audio/videoverdeler ref.F441. De
eenvoud van de bedrading laat
toe op eender welke plaats in
de installatie een camera toe te
voegen.

VIDEOFOON

3
4
TUIN

CAMERA
KINDERKAMER

1
2
DEURSTATION
VIDEO

328

VIDEOCONTROLE

DOME CAMERA

TOEPASSINGEN EN FUNCTIES
Een innoverende applicatie
van het 2-draads videocontrole
systeem is dat met de audio/
videoverdeler ref. F441 het
mogelijk is om 4 stijgleidingen
te realiseren voor aansluiting
van de monitoren.

Ook kunnen externe camera’s op
de verdeler worden aangesloten
met de ref.347400 (spanning
voorzien voor de camera 12V w.s.
op de interface). Met de audio/
videoverdeler is het mogelijk
de aangesloten deurstations of
camera’s cyclisch te bekijken (voor
directe oproep met ref.346 812).

NOTA: de ref.F441 kan vervangen
worden door ref.346830 indien
er maar 2 deurstations en
2 stijgleidingen aangesloten
worden in de installatie.

VIDEOFOON

stijgleiding 4

2

stijgleiding 3

stijgleiding 2

BUS

VOEDING

AUDIO/VIDEO
VERDELER
REF.F441

BUS

BUS

2

2
2
BUS

2

2
BUS

BUS
INTERFACE
COAX/2-DRAADS BUS
REF.347400

DEURSTATION
VIDEO

4

4
VIDEOCONTROLE

4

TUIN

CAMERA
KINDERKAMER

DOME CAMERA
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PIVOT en SWING
video
PIVOT MONITOR KLEUR

Referentie
344122

344122

344102

344123
344124

Omschrijving
monitor PIVOT voor 2-draads audio en video installaties met
gespreksgeheim en muurbevestiging. Kleurenscherm TFT 4’’.
Standaard zijn er drie drukknoppen voorzien op het toestel één
voor de deuropener, de bediening van een extra relais en één
voor het oproepen van het deurstation. Een oproep uitschakeling
is eveneens voorzien met een LED indicatie (een rode led gaat aan
uit en geeft de status aan van het oproepsignaal). Het toestel kan
worden uitgebreid met 4 extra drukknoppen met multifunctionele
functies (interfonie, directe oproep van de deurstations, ea...) Er
zijn verschillende oproeptonen instelbaar in het toestel (16 vooraf
geprogrammeerd) zowel voor de deuroproep de verdiepingsoproep
en interfonie. Het geluidsniveau van de deuroproep is regelbaar.
Mogelijkheid voor inbouw en bureel montage. Monitor wordt
rechtstreeks aangesloten op de BUS van de audio/video verdeler
ref.F441. Kleur Wit.
monitor idem kleur Antracietgrijs
monitor idem kleur Tech

PIVOT MONITOR ZW/W

Referentie
344102
344103
344104

Omschrijving
idem als referentie 344122, met zw/w scherm 4’’.Kleur Wit
monitor idem kleur Antracietgrijs
monitor idem kleur Tech

SWING MONITOR ZW/W

344123
344124

344802
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344103
344104

Referentie
344802

Omschrijving
videofoon SWING voor 2-draads installaties met gesprekgeheim
en muurbevestiging. Standaard voorzien van 5 drukknoppen
waarvan 1 voor deuropener en 4 programeerbare drukknoppen
met multifunctionele functies (interfonie, directe oproep van het
deurstation, ea...) Er zijn verschillende oproeptonen programmeerbaar in het toestel (16) zowel voor de deuroproep de verdiepingsoproep en interfonie. Het geluidsniveau van de deuroproep kan
worden aangepast met een draaiventiel onderaan van het toestel.
Kleur lichtgrijs - een bureel functie kan worden ingesteld op de
SWING toestellen: het deurslot wordt dan automatisch geactiveerd
tijdens het aanbellen op het deurstation (configuratie in het toestel
noodzakelijk) de functie kan door de bewoner eenvoudig worden
aan of uitgeschakeld.

Toebehoren
videocontrole 2-draads
CONVERTER COAX-BUS

Referentie
347400

Omschrijving
signaalconverter om coax signaal naar 2-draads bus installaties om
te vormen 12 Vg.s.

347400
VERDELER AUDIO/VIDEO - MENGTOESTEL

Referentie
F441

Omschrijving
audio-video mengtoestel met 4 ingangen en 4 uitgangen voor DIN
rail bevestiging. Mogelijkheid om 4 deurstations 2-draads aan te sluiten op de ingangen en 4 stijgleidingen voor 26 videofoontoestellen
en 6 verdieping verdelers per stijgleiding aan te sluiten - 4 modules
DIN.
NOTA: voor gebruik als alternatief voor referentie 346830.
F441

346812

DRUKKNOPMODULE VOOR DIRECTE OPROEP

Referentie
346812

Omschrijving
drukknopmodule met 4 drukknoppen voor PIVOT, voor directe oproep
van de deurstations.Kleur Wit.

TV MODULATOR 2 DRAADS SYSTEEM

Referentie
F442

Omschrijving
modulator om oproepen van het 2-draads deurstation weer te geven
op één of meerdere TV-toestellen. Installatie samen met de TV HUB.
Voeding 10 - 35 Vd.c. omvang 6 DIN modules. Heeft één F-connector
ingang voor het antennesignaal, één F-connector uitgang en een
schroefaansluiting voor de 2-draads bus - 4 modules DIN.

F442

VOEDING EN INTERFACE VIDEO

Referentie
346000
346830

346830

VIDEOCONTROLE

346000

Omschrijving
voeding 2-draads installaties audio max.100 deurtelefoons en 26
videofoons. - 8 modules DIN. Voedingsspanning: 230V. 50-60Hz
interface voor video in 2-draads installaties - 2 modules DIN
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Installatie
toebehoren
CONFIGURATIE ELEMENTEN (VERPAKKING 10 STUKS)

Referentie
3501/0
3501/1
3501/2
3501/3
3501/4
3501/5
3501/6
3501/7
3501/8
3501/9

Omschrijving
configuratie-element nr. 0
configuratie-element nr. 1
configuratie-element nr. 2
configuratie-element nr. 3
configuratie-element nr. 4
configuratie-element nr. 5
configuratie-element nr. 6
configuratie-element nr. 7
configuratie-element nr. 8
configuratie-element nr. 9

CONFIGURATIE SET

Referentie
3501K
3501K

Omschrijving
configuratie set bestaande uit:
- 10 stuks configuratie elementen van 0 tot 9
- 2 aansluitklemmen blauw met 8 aansluitklemmen
- 2 aansluitklemmen groen met 2 aansluitklemmen
- 1 configuratie gereedschap
- 1 plastiek verzameldoos

INSTALLATIEKABEL

Referentie
336904

336904

332
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Omschrijving
kabel voor 2-draads installaties met 2 getwiste aders niet
afgeschermd, geïsoleerd tot 300/500V . Beschikbaar in rollen van
200 meter. Voor de beste condities in video installaties (grotere
afstanden tussen deurstations en interne toestellen).

Interface coax – 2-draads – montage in inbouwdoos 503E

Interface coax
– 2-draads
montage in
inbouwdoos 503E

Inbouwdoos
3 modules
503E

1

Inbouwcamera
met coax signaal

2

Module houder
2 modules
centraal

VIDEOCONTROLE

Afwerkplaat
2 modules
centraal

3
4

NOTA: voor de keuze van interne of externe camera’s raadpleeg deze catalogus op blz.341
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Videocontrole
digitaal systeem
Het digitaal videocontrole
systeem heeft de
oplossing voor de meest
veeleisende installaties
in de markt met een max.van
89 deurstations of camera’s).
De aangesloten deurstations
of camera’s kunnen volgens
de opbouw van de installatie
algemeen of individueel worden
bekijken via de monitoren van de
installatie.

De mogelijkheid om:
- het toevoegen van deurstations
of camera’s met de benodigde
modules
- het toevoegen van individuele
deurstations of camera’s aan een
appartement
- het toevoegen van een
telefooncentrale PABX en
externe camera’s of deurstation
per appartement met behoud

van de functies van de
videocontrole
NOTA: een overzicht van de
camera’s voor het systeem
worden besproken op blz. 341.

VIDEOFOON

1

2

3

4

door de knop
meermaals in te
drukken worden de deurstations cyclisch
opgeroepen

DEURSTATION
SFERA
CAMERA
MET BEHUIZING

2
3
CAMERA
MET BEHUIZING

4
334

VIDEOCONTROLE

DEURSTATION
SFERA

1

TOEPASSINGEN EN FUNCTIES
Met het digitaal systeem is het
mogelijk per appartement een
deurstation of camera aan de
installatie toe te voegen, die enkel
door de bewoner opgeroepen kan
worden. De algemene camera’s
kunnen wel door alle bewoners
opgeroepen en bekeken worden.
Ook kan er aan een camera een
alarm functie worden toegekend
die melding geeft op de monitor

(beeld en belsignaal).
De beelden van het deurstation
en camera’s kunnen via een scart
module op het TV-toestel bekeken
worden zelfs in combinatie
met een telefooncentrale PABX
(BTicino). Indien het videokanaal
op het TV-toestel geactiveerd
wordt, worden automatisch
alle algemene camera’s cyclisch
opgeroepen.
Met de modulaire camera’s heeft

men de mogelijkheid om zowel
het beeld als het geluid van de
camera via de monitor te bekijken
en te beluisteren.
NOTA: het INTERNET is een
belangrijk media, de integratie
met MY HOME maakt dit mogelijk
en wordt besproken in het deel
MY HOME van de cataloog.

B
APPARTEMENT
CAMERA
INDIVIDUEEL
(PRIVAAT)

A

CAMERA
INDIVIDUEEL
(PRIVAAT)

VIDEOFOON

2

A

B

2

3

VIDEOCONTROLE

CAMERA
ALGEMEEN

3

1
4
1

4

door de knop
meermaals in te drukken worden de algemene
deurstations of camera’s cyclisch opgeroepen (zichtbaar voor alle
bewoners), met de knop
roept men de individuele camera’s
van het appartement op.
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PIVOT
video
VIDEOFONIE EN PORTIERSCENTRALE

Referentie
334102
334103
334104
334122
334402
335122
334102

Omschrijving
zw/w monitor voor analoge en digitale video installaties. Kleur Wit
zw/w monitor voor analoge en digitale video installaties. Kleur
Antracietgrijs functies idem als 334102
zw/w monitor voor analoge en digitale video installaties. Kleur
Light Tech functies idem als 334102
monitor met kleuren scherm 4” TFT voor analoge en digitale video
installaties. Kleur Wit
zw/w monitor gedeelte voor portiercentrale met 4’’scherm.
monitor gedeelte voor portiercentrale met 4’’TFT kleurenscherm

334103
TOEBEHOREN AUDIO VIDEO PIVOT

Referentie
336803
337132
337500
337503
337512
337513
337514
337542
337543

334104

334122

Omschrijving
zwart snoer 2 m, met stekker voor 8 polig stopcontact. 336982336983-336984
tafelstandaard voor portiercentrale met monitorgedeelte PIVOT
kleur wit
oproep uitschakelaar met LED indicatie Wit
oproep uitschakelaar Antracietgrijs
blokje 4 extra drukknoppen Wit
blokje 4 extra drukknoppen Antracietgrijs
blokje 4 extra drukknoppen Light Tech
blokje 2 extra drukknoppen + led. Wit
blokje 2 extra drukknoppen + led Antracietgrijs

BUREELHOUDER

Bureelhouder voor installatie met videfoon PIVOT
Referentie
337122
337123
337124

Kleur
wit
antracietgrijs
tech

Videofoon
334102 - 334122
334103
334104

ALGEMENE TOEBEHOREN

Voor installaties in combinatie met bureelhouder en videofoon PIVOT
Referentie
336982
336983
336984
344002

335122

336

VIDEOCONTROLE

334402

Omschrijving
8 polig stopcontact LIGHT voor gebruik bij bureelhouder met snoer
336803
idem referentie 336982, LIVING.
idem referentie 336982, LIGHT TECH.

SWING en SPRINT
videofonie
SWING MONITOR ZW/W

Referentie
334802

Omschrijving
videofoon SWING voor analoge en digitale video installaties met
gesprekgeheim en muurbevestiging. Zw/w scherm 4’’.Standaard
voorzien van 5 drukknoppen waarvan 1 voor de deuropener,
zelfactivatie van het deurstation en 3 drukknoppen met potentiaal
vrije contacten (max.24V a.c./d.c. 1A) Het geluidsniveau van de
deuroproep is regelbaar met een draaiventiel onderaan het toestel.
Kleur lichtgrijs.

334802

SPRINT MONITOR ZW/W

Referentie
334342

Omschrijving
videofoon SPRINT voor analoge en digitale video installaties met
gespreksgeheim en muurbevestiging. Standaard voorzien van een
toets voor deuropener en een drukknop voor de activatie van een
extra relais. Meerdere monitoren per appartement (max.3) met
zw/w scherm 4’’. Het oproepsignaal is regelbaar in 3 niveau’s,
kleur wit.

VIDEOCONTROLE

334342
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Toebehoren
installatie
INSTALLATIE TOEBEHOREN VOOR DIGITALE INSTALLATIES

Referentie
346820

337320
337320

346820

Omschrijving
interface voor digitale installaties om een interne of externe camera aan de installatie toe te voegen. De beelden van de camera zijn
te bekijken door alle aangesloten monitoren van de installatie.
- 6 Modules DIN.
signaalconvertor van coax naar 2-draads voor analoge of digitale
installaties - 2 modules DIN

INSTALLATIE TOEBEHOREN VOOR ANALOGE INSTALLATIES

Referentie
391467

391468

391467

INSTALLATIE TOEBEHOREN VOOR ANALOGE EN DIGITALE INSTALLATIES

Referentie
391468

1
2
3

391470

4

391470

391473

Omschrijving
cyclische verdeler voor aansluiting van max.4 deurstations of
camera’s in analoge installaties Sfera. De aangesloten camera’s en
deurstations kunnen door alle interne toestellen worden opgeroepen. - 6 modules DIN.

391471
391473

Omschrijving
cyclische verdeler voor aansluiting van max.2 deurstations of
camera’s in analoge en digitale installaties Sfera. De aangesloten
camera’s en deurstations kunnen enkel worden bekeken door het
betreffende appartement. - 6 modules DIN.
drukknopmodule voor montage in Pivot toestellen voor directe
oproep van de aangesloten deurstations en camera’s of 4 bedie
ningen met gebruik van ref.346200 kleur Wit
drukknopmodule voor montage in Pivot toestellen voor uitschakelen van het alarmsignaal van de geactiveerde camera.Kleur Wit.
idem als ref. 391471 kleur Antracietgrijs.

VOEDING 12V g.s. VOOR EXTERNE CAMERA’S

Referentie
392100
392100
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Omschrijving
voeding 12V 1,2A DIN 6 modules. Voedingsspanning:
230V w.s. - 50/60Hz

TOEBEHOREN VOOR ANALOGE INSTALLATIES

336830

336220

336230

Referentie
336830
336220
336230
336820
336210
336802
336810
336850

Omschrijving
aantal modules DIN
generator 3 tonen
3
extra relais
3
tijds relais
3
verdiepingsverdeler video
6
intercom relais voor audio/video met deurstation 6
ontstoringsfilter
2
signaal verdeler
verdeler parallel oplichting monitoren 6

TOEBEHOREN VOOR ANALOGE MODULES

336810

336850

336320

Referentie
336300
336310
332930
336320
336330

Omschrijving
module voor installaties zonder gespreksgeheim.
relais voor deurslot.
toongenerator voor etage oproep.
timer voor cameramodule.
relais voor deurslot bij handenvrije deurtelefoon.

332930
336300
336310
336330
TOEBEHOREN VOOR DIGITALE INSTALLATIES

346100

346120

346200
346220
391469

346190

346220

Omschrijving
aantal modules DIN
stijgkolom verdeler
6
verdiepingsverdeler audio
6
verdiepingsverdeler video
6
verdeler voor 5 deurstations
6
verdeler audio/video voor
onafhankelijk deurstation
6
multifunctionele relais
4
(230V w.s.)
relais voor deurstations in serie
interface om beelden van een video deurstation te bekijken via
een Tv toestel na een oproep van het deurstation. Het verbind
de installatie zoals een normale monitor met de ref.336982.
De scartmodule en het TV-toestel worden verbonden met een
scart-kabel, waardoor er bij elke oproep de beelden automatisch
oplichten op het scherm indien het TV-toestel voorzien is van een
stand-by functie. In een digital en een installatie met PABX. Kan
men de beelden cyclisch bekijken op het scherm, dit na oproep via
de monitor of een draadloze telefoon. - 6 modules DIN.

VIDEOCONTROLE

Referentie
346100
346120
346190
346960
346980

391469
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Toebehoren
installatie
CONFIGURATIE ELEMENTEN (VERPAKKING 10 STUKS)

Referentie
3501/0
3501/1
3501/2
3501/3
3501/4
3501/5
3501/6
3501/7
3501/8
3501/9

3501K

Omschrijving
configuratie-element nr. 0
configuratie-element nr. 1
configuratie-element nr. 2
configuratie-element nr. 3
configuratie-element nr. 4
configuratie-element nr. 5
configuratie-element nr. 6
configuratie-element nr. 7
configuratie-element nr. 8
configuratie-element nr. 9

CONFIGURATIE SET

Referentie
3501K

Omschrijving
configuratie set bestaande uit:
- 10 stuks configuratie elementen van 0 tot 9
- 2 aansluitklemmen blauw met 8 aansluitklemmen
- 2 aansluitklemmen groen met 2 aansluitklemmen
- 1 configuratie gereedschap
- 1 plastiek verzameldoos

VOEDING

Referentie
336010

Omschrijving
voeding voor analoge en digitale installaties

aantal modules DIN
10

336010

TOEBEHOREN VOOR ACTIVEREN VAN CAMERA’S

Bewegingsmelder voor activatie van het interne relaiscontact

L4432

N4432

NT4432

Referentie
Omschrijving
Detectiehoek van het toestel
L4432
bewegingsmelder, LIVING
105°
N4432
bewegingsmelder, LIGHT
105°
NT4432
bewegingsmelder, LIGHT TECH
105°
25550/180 bewegingsmelder IDROBOX
180°
25550/270 bewegingsmelder IDROBOX
270°
NOTA: het relais contact mag niet rechtstreeks worden aangesloten op de cyclische verdeler maar met relais ref. L4330/230 of ref.N4330/230.
Relais monostabiel 230V w.s. wordt verbonden met C en NO op de cyclische
verdeler

25550/180
25550/270

N4330/230

Referentie
L4330/230
N4330/230

Omschrijving
relais LIVING
relais LIGHT

INSTALLATIE-KABEL

336900
336901
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Referentie
336900
336901

Omschrijving
acht-aderige kabel voor digitale installaties (100m)
acht-aderige kabel voor digitale installaties (500m)

Camera’s en toebehoren voor
2-draads en digitale installaties
CAMERA’S

De camera’s hebben een coax video uitgang en zijn integreerbaar
zowel in 2-draads als digitale videocontrole systemen. Standaard
camera’s kunnen intern met muursteun of extern met een behuizing
worden geplaatst. Op bepaalde camera’s moet er een objectief
worden geplaatst, dit gebeurt in functie van de plaatsing van de
camera.
Referentie
391601

391616

391601

391615

391616

391621
391621

391622
391637

Omschrijving
camera zw/w.basis
Voedingsspanning: 230V w.s. - 50Hz.
dome camera zw/w.
Voedingsspanning: 12V g.s. – in combinatie met voeding
ref. 392100
camera zw/w..
Voedingsspanning: 12V g.s. – in combinatie met voeding
ref. 392100
camera zw/w.met ingebouwd objectief 4 a 9mm.
Voedingsspanning: 230V w.s. - 50Hz.
camera kleur basis.
Voedingsspanning: 230V w.s. - 50Hz.
buis camera kleur
Voedingsspanning: 12V g.s. – in combinatie met voeding
ref. 392100

CAMERA VOOR INTERN GEBRUIK MET SCHAKELGAMMA BTICINO

Camera’s voor analoge of digitale installaties
391615

Referentie
391612
391613
391614

391637

Omschrijving
camera in uitvoering LIGHT
camera in uitvoering LIVING
camera in uitvoering LIGHT TECH

CAMERA VOOR INTERN GEBRUIK MET SCHAKELGAMMA BTICINO

Camera’s met coax uitgang voor 2 draads installaties met ref.347400
391613
391617

391614
391619

Referentie
391618

391617

391619

Omschrijving
camera in uitvoering LIGHT.
Voedingsspanning: 12V g.s. - in combinatie met voeding
ref. 392100
camera in uitvoering LIVING.
Voedingsspanning: 12V g.s. - in combinatie met voeding
ref. 392100
camera in uitvoering LIGHT TECH.
Voedingsspanning: 12V g.s. - in combinatie met voeding
ref. 392100

VIDEOCONTROLE

391612
391618
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Toebehoren
camera’s
TOEBEHOREN CAMERA’S

Referentie
391808
391803
391704
391803

Omschrijving
regelbare wand- en plafondbevestiging
camera behuizing voor buiten
regelbare wandhouder voor ref.391803

VOEDING VOOR CAMERA’S 12V d.c.

391704

Referentie
392100

Omschrijving
Voeding 12V g.s. - 1,2A - 6 modules DIN
Voedingsspanning: 230V w.s. - 50/60Hz

MONITOR

391808

Referentie
391410

Omschrijving
Kleurenmonitor LCD 17”
Voedingsspanning: 230V w.s. - 50/60Hz

392100

391410

Integratie met het schakelgamma BTicino

LIGHT

342

LIVING

VIDEOCONTROLE

LIGHT TECH

Objectieven
OBJECTIEVEN VOOR INTERNE EN EXTERNE CAMERA’S

Objectieven met manuele lens
Manueel instelbare lens in functie van de afstand van de camera op
het object.

391624

391625

Objectief auto iris
De regeling van het diafragma van het objectief past zich
automatisch aan de lichtsterkte .
Objectief met manuele auto iris
Zelfde specificaties maar met regeling van afstand.
Objectief met manuele auto iris en semi-asferische lens
Zelfde specificaties maar met asferische lens voor optimale
prestaties bij minimale lichtsterkte.
Objectief met gemotoriseerde zoom
De zoom van de lens kan geactiveerd worden met de daarbij
horende bediening.

391626

OBJECTIEVEN

Referentie
391624
391625
391626
391627
391628
391629
391630
391631
391632
391633

391627

391629

391630

Omschrijving
objectief met manuele auto iris 3,3:8mm
objectief manuele zoom 3,3:8mm
objectief manuele auto iris 6:60mm
objectief manuele auto iris semi-asferische lens 3,3:8mm
objectief met gemotoriseerde zoom 6:60mm
objectief manueel 2,8mm
objectief manueel 8mm
objectief manueel 4mm
objectief auto iris 4mm
objectief auto iris 8mm

391631

VIDEOCONTROLE

391632

391633
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