Alternatívák egymodulos megoldásokra

Kiemelő doboz 1 modulhoz
350 611

Egymodulos süllyesztő doboz
350 110

Kétvezetékes A/V modul
351 200

Esővédő 1 süllyesztett
modulhoz
350 511

Kétvezetékes A/V modul
351 200

Egy nyomógombos előlap
351 211
Két nyomógombos előlap
351221

Egy nyomógombos előlap
351 211
Két nyomógombos előlap
351221

Esővédős kivitel

Süllyesztett kivitel
Rögzítőkeret egy modulhoz
350211

Telepítse Bticino kaputelefon rendszerét a gyári csavart érpárú BUS kábellel, a tökéletes minőség eléréséhez!

Alternatíva kétmodulos kültéri egységre

Klasszikus nyomógombos
kivitel
A kültéri egységen minden lakáshoz
nyomógomb tartozik. A kaputáblán a
nevek feltüntethetőek. A kaputábla
nem csak audió jeleh, hanem kamera
jelet is ad le, így nem csak halljuk,
hanem látjuk is (megfelelő beltéri
egység melett) a kapu előtt álló
becsengető vendéget. A kétmodulos
megoldásra 3 lakásszámtól van
szükség.

Számkódos nyitó kivitel
A kaputábla lakás-hívó gombja
mellett egy számkód modul
helyezkedik el, mely lehetővé
teszi a kívülről való bejutást a
számkombináció
beütésével.
Elérhető
már
1
lakásos
megoldáshoz is, illetve társasházi
rendszerre is integrálható.

Classe 100 beltéri egységek

344 522

344 502

344 602

344 252

Telepítse Bticino kaputelefon rendszerét a gyári csavart érpárú BUS kábellel, a tökéletes minőség eléréséhez!

344 272

344 262

Ismertető a Classe 100 beltéri egységekhez

Nagyobb méretű színes videós
kihangosító beltéri egység.
4,3 "-os színes LCD kijelzővel.
A billentyűk segítségével
irányítható:kapcsolódás a
kültéri egységhez, bejárati
ajtó zár, beszéd funkció
Opcionálisan továbbá
lépcsőház világítás, plusz 4
alternatív lehetőség
Oldalán 4 állítási
lehetőség,:Csengetés
hangerő, beszéd hangereje, a
fényerő és a színek beállítása
a kijelzőn.
16 különböző csengőhang
érhető el , melyhez segédrelé
ajánlott.

Kisebb méretű színes videós
kihangosító beltéri egység.
3,5 "-os színes LCD kijelzővel,
A billentyűk segítségével
irányítható:kapcsolódás a
kültéri egységhez, bejárati ajtó
zár, beszéd funkció
Opcionálisan továbbá
lépcsőház világítás.
Oldalán 4 beállítási
lehetőség:Csengetés
hangereje, beszéd hangereje,
a fényerő és a szín
élénkségének beállítása.
16különböző csengőhang
érhető el , melyhez segédrelé
ajánlott.

2 vezetékes színes videós beltéri
egység
Beszéd és csengőhang hangerő
állítható ( +hívás kizárás ) ,
valamint a kijelző színe , a
fényerő és a kontraszt beállítása,
a megfelelő gyorsbillentyűkkel .
A menü a piktogrammal ellátott
gombok segítségével irányítható
. 16 különböző csengőhang
lehetőség .
My Home rendszerre
integrálható

2 vezetékes audio beltéri
egység
Nyomógombok által
hozzáférhető az ajtó nyitás,
beszéd, kapcsolódás a kültéri
egységhez.
A lépcsőházi világítás
vezérlés opcionális. Állítható
a csengő hangerő (némítás)
és a hangszóró/beszéd
hangereje.
16 különböző csengőhang
elérhető

2 vezetékes beltéri egység
kézibeszélővel
A12 C: Billentyűkkel
vezérelhető funkciók:
csengetés fogadás/eldobás,
ajtó zár , opcionálisan pedig
lépcsőház világítás .
A12M további 4 konfigurálható
billentyű(például az Intercom,
kiegészítő zár aktiválás).
Csengési hangerő állítható
16 különböző csengőhang
segédrelé használata mellett.

Telepítse Bticino kaputelefon rendszerét a gyári csavart érpárú BUS kábellel, a tökéletes minőség eléréséhez!

Classe 100 kiegészítő tartozékai/szerelési módok
Kézibeszélő konzol (344582):
Classe 100V12E ( 344522 ) és
Classe 100X12B ( 344602 ) beltéri egységekhez.
Nem csak falon kívüli szerelést tesz lehetővé,
hanem kombinálható az asztali tartókonzollal is
(344552)
Asztali tartókonzol (344552):
Valamennyi Classe 100 beltéri egységgel
használható.
8-irányú kábel csatlakozó (336803)
szükséges.

Süllyesztődoboz (344572):
A Classe 100V12E ( 344522 )
és Classe 100X12B ( 344602 ) videós beltéri
egységekhez falba süllyesztett szerelés esetén

Dönthető-süllyesztődoboz (344562), Döntő-konzol (344592)
A Classe 100V12E ( 344522 )
és Classe 100X12B ( 344602 ) videós beltéri
egységekhez falba süllyesztett dönthető, és falon kívüli dönthető
szerelés esetén.Használatával a beltéri egység kényelmesen
Használható alacsony felszerelés esetén. Különösen ajánlott
mozgáskorlátozott emberek részére.

Classe 300 beltéri egységek

Ismertető a Classe 300 beltéri egységekhez

CLASSE 300 V13E kétvezetékes beltéri monitor 7
"színes érintőképernyős LCD kijelzővel.

CLASSE 300 V13M kétvezetékes beltéri monitor 7
"színes érintőképernyős LCD kijelzővel, memóriával.

Világos metál és sötétszürke (antracit) metál kivitelben is
elérhető.
Fő videó kaputelefon funkciók: ajtó zár, kihangosító/beszéd,
kitekintés (gombnyomásra a kamera segítségével kitekinthet a
kerítés elé)
ezen felül opcionálisan kedvencek létrehozása (beállíthatja a
leggyakrabban használt menüpontokat/funkciókat- például:
lépcsőház világítás vezérlés, Intercom, további alternatív
lehetőségek) segéd relé segítségével. Könnyű piktogramos
menüpontok. 16 különböző csengőhang áll rendelkezésre
megfelelő háttér mellett.
My Home kompatibilis

Fő videó kaputelefon funkciók: ajtó zár, kihangosító/beszéd,
kedvencek létrehozása (beállíthatja a leggyakrabban használt
menüpontokat/funkciókat- például: lépcsőház világítás
vezérlés, Intercom, további alternatív lehetőségek). Könnyű
piktogramos menüpontok. Hangüzeneteket küldhet a
becsengető számára (pl: kérem később keressen) és
fogadhat(a becsengető üzenhet Önnek)
Jegyzetek funkció : üzenetet írhat a billentyűzeten, vagy
hangfelvétel üzenetet hagyhat családtagjainak, lakótársainak.
Kitekintő funkció: gombnyomásra a kamera segítségével
kitekinthet a kerítés elé.
16 különböző csengőhang áll rendelkezésre.
My Home kompatibilis

Classe 300 wifi-s beltéri egység
Kétvezetékes / Wi-fi kihangosítható beltéri készülék 7 "színes érintőképernyős LCD kijelzővel
- kapható világos metál és antracit metál kivitelben.
fő videó kaputelefon funkciók: ajtó zár, kihangosító kapcsolat bejárati egységgel, kedvenc gomb
(beállítható a leggyakrabban használt funkció - például: lépcsőház világítás vezérlés, Intercom,
további alternatív lehetőségek). Érintésre aktiválódó ikonok könnyű hozzáférést biztosítanak az
ajtózár nyitásához, a beszélgetés kezeléséhez. Hangüzeneteket küldhet a becsengető számára (pl:
kérem később keressen) és fogadhat(a becsengető üzenhet Önnek)
Jegyzetek funkció : üzenetet írhat a billentyűzeten, vagy hangfelvétel üzenetet hagyhat
családtagjainak, lakótársainak.
Kitekintő funkció: gombnyomásra a kamera segítségével kitekinthet a kerítés elé.
16 különböző csengőhang áll rendelkezésre.
My Home kompatibilis. Telepítéshez a Bticino csavart érpárt ajánljuk, a tökéletes minőség
eléréséhez.
A Classe 300-as wifi készülék lehetővé teszi, hogy okostelefonunk segítségével elérjük és kezeljük
kaputelefon hívásainkat, illetve attól függően, hogy a rendszerre mely funkciók vannak integrálva,
kapcsolhatunk kertvilágítást, öntözőrendszert, és számos más funkciót is. Kényelem, és biztonság ötvözete,
hiszen Ön a világ bármely pontján van, és rendelkezik internet hozzáféréssel, el tudja érni otthonát. Ehhez
nincs másra szüksége, mint a vásárlást követően letölti az ingyenes alkalmazást, (IOS,Android
rendszertámogatás) alkalmazást telefonjára, majd konfigurálja a beltéri egység segítségével. Teljesen
felhasználó barát megoldással gyerekjáték akár egy új funkció hozzáadása is. Egy készülékhez 10
hozzárendelt okostelefon/alkalmazás konfigurálható. Az alkalmazáshoz nincs meghatározva, hány beltéri
egység rendelhető hozzá.

Kaputáblák lakosság részére

A Linea 3000 videós kaputáblák kamerái széles látószöggel rendelkeznek, a
nagyobb biztonság érdekében.
A hívógomb könnyedén konfigurálható
egy- illetve kétlakásos változatra is.
LED háttérvilágításának fénye állítható.
IK10-es cinkötvözet előlapjának köszönhetően tartós, ütésálló készülék!
Állítható LED-világítás fényerő mellett led-jelzőfények mutatják az aktuális
állapotot.(beszéd közben/ajtónyitás)

Falon kívüli, esővédős kivitelben

Falba süllyesztett kivitelben

Audió
Videó

Videó
+chip-beléptető

Lakossági szettek
Audió szettek
361 311 szett
Linea 3000 audio
kaputábla
+
Classe 100 A12M
audió kézibeszélős
beltéri egység

361 511 szett
Linea 3000 audio
kaputábla
+
Classe 100 A12B
audió kihangosító
beltéri egység

363 911 szett
Linea 3000 videós
kaputábla
+
Classe 300 X13E
WIFI beltéri egység
(antracit metál színben is!)

363 611 szett
Linea 3000 videós
Chip-beléptetős
kaputábla
+
Classe 300 V13M
beltéri egység
363 411 szett
Linea 3000 videós
kaputábla
+
Classe 100 V12E
Nagy méretű színes videós
beltéri egység

Videó szettek

