
video-parlofonie 



nieuwigheden 

videokit 

ref. 369711 

•  opbouw buitenpost met badgelezer 

•  handenvrije videofoon met geheugen 

•  8 badges 

2013 

Met geheugen 

en badgelezer 

sprint l2 

parlofoon 

ref. 344242 

•  Modern en 
  sober design 

•  volumeregeling 
  van het belsignaal 

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

polyx 

ref. 350069 

tafelhouder 
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2-draads systeeM 

ééngezinswoning 

basis videokit 

kenMerken 

•  alle aansluitingen: 2-draads 

•  kits uitbreidbaar met zowel binnen-, als buitenposten 

•  Max. afstand 200 m met bticino kabel ref. 336904 of l4669fb (fleX) 

•  voeding deurslot 12 vdc - max. 250 ma 

•  intercom 

•  bijkomende sturingen (bv. 2de deurslot, verlichting,...) 

•  keuze uit 16 beltonen 

•  kits zijn compatibel met alle 2-draads toestellen 

•  design for all 

Bijkomende 
binnenpost 

Video buitenpost Voeding Video adapter Binnenpost 

Deurslot: 
12Vdc - 250 mA voeding 
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2-draads systeeM 

videokits 

VIDeo KIt KLeuR 

•  Robuust opbouw deurstation IK07, 
  Linea Metal met handenvrije Polyx Video. 

•  uitbreidbaar tot: 
       - max. 3 interne toestellen audio of video (344192) 
       - max. 2 deurstations (342991 - 342992) 

368911 Met 1 drukknop 
368921 Met 2 drukknoppen 

VIDeo KIt KLeuR 

•  Robuust inbouw deurstation IK07, 
  Linea Metal met handenvrije Polyx Video. 

•  uitbreidbaar tot: 
     - max. 3 interne toestellen audio of video (344192) 
     - max. 2 deurstations (343001 - 343002) 

368811 Met 1 drukknop 
368821 Met 2 drukknoppen 

VIDeo KIt KLeuR Met geheugen 

•  Robuust opbouw deurstation IK07 Linea Metal, 
  met handenvrije Polyx Memory Display. 
  registratie van 160 oproepen met 1 foto en 16 sec. geluid of 
  18 oproepen met 16 foto’s en 16 seconden geluid per oproep. 
  inclusief antwoordapparaat. 

•  uitbreidbaar tot: 
     - max. 3 interne toestellen audio of video (344192) 
     - max. 2 deurstations (342991 - 342992) 

369411 Met 1 drukknop 
369421 Met 2 drukknoppen 

VIDeo KIt KLeuR Met geheugen en BADgeLezeR 

•  Robuust opbouw deurstation IK07 Linea Metal, 
  met handenvrije Polyx Memory Display. 
  registratie van 160 oproepen met 1 foto en 16 seconden 
  geluid of 18 oproepen met 16 foto’s en 16 seconden geluid 
  per oproep. inclusief antwoordapparaat. 
  geïntegreerde badgelezer + 8 badges. 

•  uitbreidbaar tot: 
     - max. 5 interne toestellen audio of video (344192) 
     - max. 2 deurstations (343021) 

369711 Met 1 drukknop 

nIeuw 
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