
catalogus 
DEuRVIDEo-
INstallatIEs

DEuRVIDEo-INstallatIEs  

DE
uR

VI
DE

o-
IN

st
al

la
tI

Es
ca

ta
lo

g
u

s

BPT S.p.A. single member share company
Via cornia, 1/b
33079 sesto al Reghena (PN) - Italy
tel. +39 0434.698111
Fax +39 0434.698434
www.bpt.it - info@bpt.it



een systeem  
dat ontworpen is om  
een harmonieus  
leven te leiden

algemene index

inleidinG

de Came-Groep 4

FunCties van deurvideo-installaties 6

Gids voor het kiezen van de systemen  12

Gids voor het kiezen van binnenposten  14

Gids voor het kiezen van de appliCaties  17

Gids voor het kiezen van buitenposten  18

deurvideosystemen en -produCten 20

binnenposten 21

buitenposten 32

X1-systeem 66

Xip-systeem 90

kits 132

proJeCtbpt 146

indeX

per artikel 148

per produCtCode 149

32

D
EU

R
VI

D
EO

-
IN

S
TA

LL
AT

IE
S

D
EU

R
VI

D
EO

-
IN

S
TA

LL
AT

IE
S



bpt s.p.a. is al meer dan 60 jaar de marktleider in italië op het gebied van elektronica. het 

bedrijf bekleedt deze vooraanstaande positie dankzij verschillende brands in de sectoren 

van de deurvideo's, thermoregulatie, domotica en veiligheid. 

sinds december 2011 maakt bpt deel uit van de Came Group, een internationaal bedrijf met 

zetel in de italiaanse provincie treviso, dat met succes automatiseringen voor de veiligheid 

en de controle van woningen, gemeenschappelijke en grote openbare ruimten op de markt 

brengt, met efficiënte en vernieuwende oplossingen om onze levenskwaliteit te verhogen.

de integratie tussen deze twee bedrijven is tot stand gekomen om een uitmuntende 

industriële realiteit made in italy te ontwikkelen die een uitgebreid gamma geïntegreerde 

oplossingen kan bieden met spitstechnologie, functionaliteit en design, en met de 

ondersteuning van een professionele, stipte en efficiënte dienstverlening.

de Groep heeft nauwe banden met z'n italiaanse roots en telt 1080 medewerkers en 

480 filialen en verdelers verspreid over 118 verschillende landen, met een continu 

toenemende omzet.

Came-Groep 
het Geheel is meer dan de 
som van de aFzonderliJke 
onderdelen
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AUX
controllo

delle abitazioni
reportistica
di accesso

riconoscimento 
della persona

deuropener van buitenpost

Deze functie is beschikbaar op digitale 
buitenposten of bij het gebruik van modules 
voor toegangscontrole. De deurontgrendeling 
kan geactiveerd worden door een cijfercode, 
RFID TAG/KAART.

automatisCh insChakelen

Als u, terwijl de installatie niet gebruikt 
wordt (als er geen gesprekken aan de gang 
zijn), op de toets "automatisch invoegen" drukt, 
is het mogelijk om een videogesprek met de 
hoofdpost buiten te activeren: de beelden van de 
buitenpost verschijnen op de monitor van de 
binnenpost. Als u ook een audiogesprek wenst, 
volstaat het de microtelefoon op te heffen of op 
de desbetreffende knop te drukken voor 
handenvrije binnenposten.

CyClisChe seleCtie

Wanneer er meerdere deurvideo-buitenposten 
zijn, is het mogelijk alle videobeelden te bekijken 
door vervolgens op de toets "automatisch 
invoegen" op de binnenpost te drukken. Het is ook 
mogelijk om niet alleen de buitenposten van het 
eigen "blok" in beeld te brengen, maar ook die van 
de "hoofdblokken" (gemeenschappelijk met alle 
"blokken") wanneer de installatie speciaal daarvoor 
ingesteld is. Als de installatie in gebruik is en u een 
oproep van de buitenpost ontvangt, druk dan op de 
toets "automatisch invoegen" om de videobeelden 
weer te geven van de andere buitenposten die tot 
de blok behoren vanwaar de oproep afkomstig is. 
Deze handeling onderbreekt de lopende oproep. De 
installatie blijft ingeschakeld totdat de ingestelde 
tijd verstreken is.

biJkomende bedieninGen

Alle binnenposten beschikken over ten minste 
twee bijkomende bedieningen (AUX), die het 
mogeli jk maken om met behulp van 
relaismodules de trapverlichting te activeren, 
automatische poorten te openen en te sluiten 
enz.

de beltoon uitsChakelen/reGelen

Alle binnenposten beschikken over een nieuwe 
versie van de functie om het volume van de 
oproep op 2/3 af te stellen, met de 
mogelijkheid om het uit te schakelen.

FunCties van deurvideo-installaties

standard

GeliJktiJdiGe oproep

De installatie kan geprogrammeerd worden om 
een oproep gelijktijdig naar meerdere posten 
door te geven: in dit geval geven alle posten de 
oproepmededeling weer en wordt de video 
geactiveerd (in het geval van installaties met 
deurvideo). Het is mogelijk om de oproep te 
beantwoorden van elk van de opgeroepen 
posten, terwijl de andere posten in de 
wachtstand overgeschakeld worden.

oproep

Afhankelijk van het soort buitenpost kan deze 
handeling op twee verschillende manieren 
uitgevoerd worden: 
- met knop, door op een van de knoppen te 
drukken;
- met cijfers, door de oproepcode in te toetsen; 
Na de oproep geeft de buitenpost een "oproep 
bevestigd"-mededeling weer en de opgeroepen 
binnenpost een "oproep"-mededeling. Als de 
installatie uitgerust is met een deurvideo, dan 
verschijnt op hetzelfde moment de video die 
afkomstig is van de buitenpost op de monitor 
van de binnenpost. De duur van de "oproep"-
mededeling is programmeerbaar; als de oproep 
niet binnen deze tijd wordt beantwoord, worden 
de installatie en de monitor uitgeschakeld.

GespreksGeheim

Om het gespreksgeheim te garanderen tijdens 
een oproep van een buitenpost naar een 
binnenpost, kunnen de andere posten het 
gesprek niet horen. Evenmin kunnen ze de 
video van de buitenpost zien. Het gesprek 
kan alleen onderbroken worden door een ander 
gesprek met hogere prior i te i t . Het 
gespreksgeheim blijft ook bewaard wanneer 
een oproep van een binnenpost automatisch 
ingevoegd wordt en wanneer er eventueel een 
gelijktijdige oproep plaatsvindt binnen hetzelfde 
appartement.

deuropener van binnenpost

Tijdens het gesprek kunt u op de desbetreffende 
toets op de binnenpost drukken om de 
deurontgrendeling van de buitenpost te 
activeren. De deurontgrendeling kan 
rechtstreeks van de buitenpost bediend worden 
of door relaiseenheden op afstand.

buitenpost deurbel

Het is mogelijk om aan een binnenpost (of 
intercomgroep) een speciale buitenpost te 
verbinden die niet gedeeld wordt met de andere 
posten op dezelfde stijgleiding. De speciale 
buitenpost beschikt over dezelfde functies als 
de hoofdpost buiten (audio-/video-oproep met 
gespreksgeheim en deurontgrendeling). Een 
oproep tussen de speciale buitenpost en de 
binnenpost waaraan deze verbonden is 
blokkeert de hoofdlijn niet. Deze blijft dus vrij 
voor eventuele oproepen van de hoofdpost 
buiten naar andere binnenposten.

deurbel

Deze functie kan gerealiseerd worden door een 
normale knop rechtstreeks te verbinden met de 
klemmen van de binnenposten die voor deze 
functie bestemd zijn. De activering van de knop 
zorgt ervoor dat de binnenpost een andere 
"oproep"-mededeling weergeeft dan die van een 
oproep van een buitenpost. De monitor wordt 
echter niet ingeschakeld. De oproep is alleen 
hoorbaar van de binnenpost waaraan de knop 
verbonden is.
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interCom
alleen beschikbaar voor posten die met deze functies uitgerust zijn

interComFunCtie tussen 
binnenposten van dezelFde woninG

Door op een van de optionele intercomtoetsen 
te drukken (van 2 tot 10, afhankelijk van het 
model van de binnenpost) is het mogelijk om 
een audio-oproep uit te voeren van de ene 
binnenpost naar de andere. Tijdens oproepen 
tussen verschillende posten blijft het 
gespreksgeheim bewaard gedurende 60". De 
oproep kan hoe dan ook onderbroken worden 
door een van beide posten door de 
microtelefoon weer op te hangen (voor 
posten met hoorn) of door de oproep af te 
breken door op de desbetreffende knop te 
drukken (voor handenvrije posten).

interCommunFunCtie tussen binnenposten 
van versChillende woninGen

Door op een van de optionele intercomtoetsen 
te drukken (van 2 tot 10, afhankelijk van het 
model) is het mogelijk om een audio-oproep 
uit te voeren van de ene binnenpost naar de 
andere. Deze oproep houdt de hoofdlijn 
(stijgleiding) bezet, waardoor een andere 
oproep tussen een buitenpost en een andere 
binnenpost onmogelijk wordt.
Tijdens oproepen tussen verschillende 
posten blijft het gespreksgeheim bewaard 
gedurende 60". De oproep kan hoe dan ook 
onderbroken worden door een van beide posten 
door de microtelefoon weer op te hangen (voor 
posten met hoorn) of door de oproep af te 
breken door op de desbetreffende knop te 
drukken (voor handenvrije posten).

oproepmeldinG tiJdens een 
Gesprek tussen binnenposten van 
dezelFde woninG

Wanneer er een oproep uitgevoerd wordt van 
een buitenpost naar een binnenpost die bezig is 
met een intercomoproep met een binnenpost 
van dezelfde woning, dan weerklinkt er een 
geluidssignaal en verschijnt de video van de 
oproepende buitenpost op beide binnenposten 
die in gesprek zijn. Om de binnenkomende 
oproep te beantwoorden dient u de microtelefoon 
op te hangen (of op de knop te drukken bij 
handenvrije posten) en de oproep te 
beantwoorden nadat u de normale beltoon 
hoort. Als u het intercomgesprek niet wilt 
onderbreken, dan is het toch mogelijk om de 
deurontgrendeling te activeren die bediend 
wordt van de buitenpost die de oproep verricht. 
Tijdens de oproepmelding geeft de buitenpost 
de bezettoon weer.

een oproep doorverbinden 

A l s  u  over  e en in ter c omins t a l l a t i e 
beschikt, is het mogelijk om een oproep 
afkomstig van een buitenpost door te verbinden 
naar een andere binnenpost. Om een oproep 
van een binnenpost van dezelfde of van een 
andere woning door te verbinden dient dezelfde 
procedure gevolgd te worden. Als de oproep 
afkomstig is van een buitenpost, dan moet u 
deze beantwoorden, de intercomoproep 
uitvoeren naar de binnenpost waarnaar u de 
oproep wilt doorschakelen, wachten totdat de 
binnenpost de oproep beantwoordt en tot slot 
het gesprek met de buitenpost onderbreken.

oproepmeldinG tiJdens een 
Gesprek tussen binnenposten van 
andere woninGen

Wanneer er een oproep uitgevoerd wordt van 
een buitenpost naar een binnenpost die bezig is 
met een intercomoproep met een binnenpost 
van een ander appartement, dan weerklinkt er 
een geluidssignaal en verschijnt de video van de 
oproepende buitenpost alleen op de opgeroepen 
binnenpost, terwijl het andere appartement 
geen enkele melding kri jgt . Om de 
binnenkomende oproep te beantwoorden dient 
u de microtelefoon op te hangen (of op de knop 
te drukken bij handenvrije systemen) en de 
oproep te beantwoorden nadat u de normale 
beltoon hoort. Als u het intercomgesprek niet 
wilt onderbreken, dan is het toch mogelijk om de 
deurontgrendeling te activeren die bediend 
wordt van de buitenpost die de oproep verricht. 
Tijdens de oproepmelding geeft de buitenpost 
de bezettoon weer.

FunCties van deurvideo-installaties

buildinG
alleen beschikbaar voor posten die met deze functies uitgerust zijn

paniektoets

Dankzij deze functie is het mogelijk om zonder 
een geluidssignaal op de binnenpost een gevaar 
te signaleren of om een alarm door te geven aan 
de portiercentrale. Het alarm verschijnt op de 
portiercentrale met behulp van een licht- en 
geluidssignaal, dat ook in het geheugen wordt 
opgeslagen. De oproep krijgt voorrang op alle 
andere oproepen.

niet storen

Dankzij deze functie wordt u niet gestoord als 
u geen oproepen wenst te ontvangen. De 
functie wordt ingeschakeld door op de 
desbetreffende toets te drukken; als de 
binnenpost een oproep ontvangt, geeft hij 
geen geluidssignaal weer. 

noodsituatie

Deze functie is alleen beschikbaar voor 
binnenposten die uitgerust zijn met daarvoor 
bestemde klemmen. Ze staat toe een knop aan 
te sluiten op een algemene "impulsgever" die, 
als hij geactiveerd wordt, een waarschuwings- 
of  gevaarsignaal  doorgeeft  aan de 
portiercentrale en activeert een speciaal 
geluidssignaal op de binnenpost dat 10 
seconden duurt. Het alarm verschijnt op het 
portiercentrale met behulp van een licht- en 
geluidssignaal, dat ook in het geheugen wordt 
opgeslagen. De oproep krijgt voorrang op alle 
andere oproepen.
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ip-FunCties
alleen beschikbaar voor het systeem Xip

oproep naar een mobiel toestel 

Installaties die hiervoor uitgerust zijn kunnen 
dankzij deze functie een audio/video-oproep 
van een buitenpost rechtstreeks ontvangen op 
een mobiel toestel (iPhone®, smartphone, iPad®, 
tablet, Android-toestel, waarop eerst de 
desbetreffende app XIP Mobile werd 
gedownload) en deze bedienen met behulp van 
een eenvoudige grafische interface. Verder kunt 
u deuren openen, de trapverlichting bedienen, 
de lijst met favoriete contactpersonen beheren, 
alsook ontvangen, gemiste en geweigerde 
oproepen beheren.

interComFunCtie audio/video in 
twee riChtinGen

Dankzij deze functie kunt u met een iPhone® of 
een Android smartphone audio/video-
intercomoproepen uitvoeren naar andere 
mobiele toestellen die aangesloten zijn op de 
installatie. Beide toestellen kunnen hun eigen 
videobeelden blokkeren (video privacy) of de 
camera wijzigen (de camera aan de voorkant en 
de camera aan de achterkant van het mobiele 
toestel).

oproepen naar analoGe oF Gsm-
teleFoontoestellen

Met behulp van geschikte netwerktoestellen die 
geïntegreerd kunnen worden in het 
deurvideosysteem van BPT (SIP Gateway en SIP 
ATA) is het mogelijk om een oproep van een 
buitenpost door te geven naar een analoge 
telefoon (klassiek model of draadloos) of naar 
een GSM-telefoon. Deze functie is bijzonder 
nuttig bij installaties met een portiercentrale of 
wanneer men het deurvideosysteem wil 
combineren met een bestaand telefoonsysteem 
dat door een PBX-centrale wordt bestuurd (bv. 
dienstensector).

inteGratie met ip-
teleFoontoestellen

Grote bedrijven gebruiken alsmaar vaker IP-
centrales om het telefoonverkeer via het 
telematische netwerk van het bedrijf te laten 
plaatsvinden. Wanneer de server van het 
deurvideosysteem van de IP-centrale correct is 
afgesteld, kan een oproep van een buitenpost 
een intern IP-toestel bereiken of een PSTN/GSM 
die geregistreerd is op de centrale.

inteGratie met ip-terminals van 
andere merken

Dankzij de ondersteuning van het SIP-protocol, 
kan het XIP-systeem IP-terminals van andere 
merken integreren die vervolgens video-
oproepen kunnen ontvangen en beheren.

speCiale FunCties

toeGanGsControle

Controle van de woninGen

Nadat het toegangsverzoek heeft ontvangen, 
controleert het systeem het niveau van de 
toestemmingen die verbonden zijn aan de 
identiteit van de persoon (toestemming) en 
bepaalt het of er al dan niet toegang verleend 
mag worden.

toeGanGsrapport

Het systeem slaat de toestemming of de 
weigering wordt op. Deze gegevens kunnen 
onder de vorm van een rapport geëxporteerd 
worden. Zo kunt u controleren welke 
toegangsdeur gebruikt worden, het tijdstip en 
de identiteit van de persoon die toegang heeft 
gekregen.
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kenmerken van de deurvideosystemen

2000 100 2000 onbeperkt*

10/80 3/0 64/256 onbeperkt*

500 650
800 800

750 750

- - 750 onbeperkt

- 4 geleiders + coaxiale kabel + n (oproepen)
- VCM/60 + n (oproepen)

- getwist paar 
- UTP Cat 5 
- VCM/1D

- getwist paar 
- UTP Cat 5 
- VCM/1D

- getwist paar 
- UTP Cat 5 
- VCM/1D

- 10 geleiders + coaxiale kabel + n (oproepen) 
- VCM/130 + n (oproepen)

- Getwist paar + voeding
- UTP Cat 5
- VCM/2D

- 3 getwiste paren + voeding
- UTP Cat 5
- VCM/4D

- 3 getwiste paren + voeding
- UTP Cat 5
- VCM/4D

✓ - ✓ ✓
- ✓ - ✓
✓ ✓ ✓ ✓
- ✓ ✓ ✓
- ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
- - - ✓
- - - ✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

* afhankelijk van de kenmerken van het netwerk

Gids voor het kiezen van de systemen
G

EB
R

U
IK

- Installaties met een beperkt aantal gebruikers
- Installaties voor één/meerdere woningen
- Installaties met één meervoudige ingang
- Installaties met één stijgleiding

- Installaties met meerdere stijgleidingen
- Installaties met stijgleiding met vereenvoudigde bekabeling
- Installaties met stand alone toegangscontrole
- Installaties met portier

η - Installaties met een groot aantal gebruikers en grote afstanden
- Installaties met portier 
- Installaties met verschillende residentiële blokken
-  Installaties met een beperkt aantal gelijktijdige gesprekken
- Installaties die compatibel zijn met het gebruik van glaskabels
- OSD en antwoordapparaat op traditionele posten

∞
-  Integratie met geavanceerde functies (domotica, CCTV, anti-inbraaksystemen enz.)
-  Groot aantal gelijktijdige audio-/videogesprekken 
- Controle/beheer van op afstand via IP-protocol
- OSD en antwoordapparaat op traditionele posten
- Hiërarchisch portiersysteem
- Integratie met VoIP-telefooncentrales
- Installaties met gecentraliseerde toegangscontrole

k
en

m
er
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en

 v
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Aantal gebruikers

Aantal hoofd-/secundaire posten buiten

Afstand buitenposten/voedingsbord (m)

Afstand voedingsbord/binnenposten (m)

Max. afstand tussen "blokken" (m)

Kabels voor aansluiting stijgleiding

Kabels voor aansluiting buitenposten

Portiercentrale

Toegangscontrole

Integratie met telefooncentrales

Integratie met BPT-domotica

Integratie met Brahms-CCTV

Kleuren - zwart-wit

Integratie met SIP-toestellen

Apps op smartphones en tablets

s
ys
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Fu
n
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Oproep

Gelijktijdige oproep

Gespreksgeheim

Deurbel van lokale buitenpost

Automatisch inschakelen

Niet storen

Paniek- en noodsituatietoets

Intercomfunctie tussen binnenposten van dezelfde woning 

Intercommunfunctie tussen binnenposten van verschillende woningen

Oproepmelding tijdens een gesprek tussen binnenposten van dezelfde woning 

Oproepmelding tijdens een gesprek tussen binnenposten van verschillende woningen

Een oproep doorverbinden
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Gids voor het kiezen van de binnenposten
B

es
c

h
r

ij
vi

n
g

DeUrviDeO’s DeUrviDeO’s

aGata buildinG aGata basiC opale perla mitho vC nova nvmkit/..

Deurvideo met kleurenmonitor en 
handset, 4:3 LCD-display van 3,5". 
Beschikbaar in wit.

Deurvideo met kleuren- of ZWART-
WITMONITOR en handset, 4:3 LCD-
display van 3,5".
Beschikbaar in wit.

Handenvrije deurvideo met 
kleurenmonitor, 16:9 LCD-display 
van 4,3” (Opale Wide) en 4:3 van 3,5” 
(Opale). Beschikbaar in de kleuren 
Ice-wit en Fusion-zwart.

Handenvrije deurvideo met kleurenmonitor, 
4:3 LCD-display van 3,5”. 
Beschikbaar in de kleuren Ice-wit en Fusion-
zwart.

Deurvideo met handset en handenvrije functie 
met kleurenscherm, 16:9 LCD-display van 4,3”, 
touch screen.
Beschikbaar in de kleuren Ice-wit en Fusion-
zwart.

Portier vidéo couleur avec audio mains libres, 
afficheur LCD 4:3 de 2".
Disponible en gris anthracite, blanc, silver.

in
st

al
la

ti
e Wand ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Inbouw - - ✓ - - ✓

Tafel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

aC
Ce

ss
oi

re
s WAARSCHUWINGSLAMPjE, regelen 

van het volume van de oproep 
(inclusief). 

Steun voor tafelmontage beschikbaar.
Beschikbaar in de kleuren Ice-wit en Fusion-
zwart.

Adapters voor inbouwdozen met standaard 6 
modules per serie voor woningen (inclusief).
Steun voor tafelmontage beschikbaar.

sy
st

em
en

b
ed

ie
n

in
G Deuropener ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Automatische deuropener - - ✓ (Opale Wide) - - -

Cyclische selectie ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓

Bijkomende bedieningen ✓ 2 ✓ 2 ✓ 10 ✓ 2 ✓ 2 ✓ 2

Fu
n

Ct
ie

s

Beltoonmelodieën ✓ (niet voor versie 200) ✓ (niet voor versie 200) ✓ ✓ ✓ -

Intercom ✓ 5 (voor 200)
✓ 8 (voor X1, 300, XIP)

- ✓ 8 ✓ 8 ✓ 10 -

Building ✓ - ✓ ✓ ✓ -

Mute tijdens het gesprek - - ✓ ✓ ✓ -

Uitschakeling beltoon ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Automatische beantwoording - - ✓ (Opale Wide) - ✓ -

Zoom - - ✓ - ✓ -

Audio/video-
antwoordapparaat - - ✓ (Opale Wide) - ✓ -

aF
st

el
li

n
Ge

n Volumeregeling beltonen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Regeling van de helderheid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Regeling van het contrast ✓ ✓ (alleen voor de zwart-witversie) ) - - - -

Regeling van de kleuren ✓ ✓ (alleen voor de gekleurde versie) ✓ ✓ ✓ ✓

De deurvideoposten Agata, Opale en Perla zijn ook beschikbaar met aansluitingsmogelijkheden voor apparaten met magnetische inductie (voor 
mensen met een hoorapparaat )

Alle deurvideoposten zijn uitgerust met een ingang voor de deurbel 
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S
yS

te
m

en

Soft receiver XiP mobile-aPP

Xip Xip

be
di

en
in

G

Deuropener ✓ ✓

Binnenkomende oproep weigeren ✓ ✓

Cyclische selectie ✓ ✓

Bijkomende bedieningen ✓ 2 ✓ 10

Fu
n

Ct
ie

s

Intercom audio/video ✓ ✓

Mute tijdens het gesprek - ✓

Oproep in de wachtstand ✓ ✓

Draaibeweging camera - ✓

Beheer dubbele lijn ✓ -

Doorverbinden oproep ✓ -

Binnenkomende oproep blokkeren ✓ -

pa
n

ee
l

Lijst contacten ✓ ✓

Lijst favorieten ✓ ✓

Lijst verrichte oproepen - ✓

Lijst gemiste oproepen ✓ ✓

Lijst ontvangen oproepen - ✓

Gids voor het kiezen van de appliCatiesGids voor het kiezen van de binnenposten
B

es
c

h
r

ij
vi

n
g

PArLOFOOns

AgAtA BuiLding AgAtA  
BAsic PerLA nOvA  

nvMKit/..
Parlofoon met handset.
Beschikbaar in wit.

Parlofoon met handset.
Beschikbaar in wit.

Parlofoon met handenvrije 
audio.
Beschikbaar in de kleuren Ice-
wit en Fusion-zwart.

Parlofoon met handenvrije 
audio.
Beschikbaar in de kleuren 
antracietgrijs, wit en silver.

in
st

AL
LA

ti
e Wand ✓ ✓ ✓ -

Inbouw - - - ✓

Tafel - - - -

sY
st

eM
en

b
ed

ie
n

in
G

Deuropener ✓ ✓ ✓ ✓
Automatische 
deuropener - - - -

Cyclische selectie - - - -

Bijkomende 
bedieningen ✓ 1

✓ 1 (met Agata P1 voor het 
systeem 200) 

1 (bijgevoegd voor X1, 300, XIP)
✓ 2 ✓ 1

Fu
n

Ct
ie

s

Beltoonmelodieën ✓ (niet voor versie 200) ✓ (niet voor versie 200) ✓ -

Intercom ✓ 6 (voor 200)
✓ 10 (voor X1, 300, XIP)

- ✓ 2 (met behulp van de 
toetsen AUX1/2)

-

Building ✓ - ✓ -

Mute tijdens het 
gesprek - - - -

Uitschakeling 
beltoon ✓ - ✓ -

Automatische 
beantwoording - - - -

aF
st

el
li

nG
en

Volumeregeling 
beltonen ✓ - ✓ ✓

De deurvideoposten Agata, Opale en Perla zijn ook beschikbaar met aansluitingsmogelijkheden voor apparaten met magnetische inductie (voor 
mensen met een hoorapparaat )

Alle X1-deurvideoposten zijn uitgerust met een ingang voor de deurbel
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N

G

mEt kNoppEN dIGItaal

lithos thanGram tarGha moduli thanGram diGitha tarGha

Buitenpost uit één stuk, 
parlofoon en deurvideo met 
kleurenmonitor, ontworpen voor 
het 2-draadssysteem X1.
Beschikbaar in geborsteld 
roestvrij stalen afwerking. 

Modulaire buitenpost met 
parlofoon of deurvideo met 
kleurenmonitor; standaard 
wandmontage of inbouwmontage 
met inbouwdoos en optioneel 
frame waar de buitenposten 
horizontaal en/of verticaal naast 
elkaar opgesteld kunnen worden.
Beschikbaar met centraal deel in 
Greyhound- of Metal-grijs en 
platen in diverse kleuren. 
Akoestische en visuele 
statusmeldingen.

Modulaire buitenpost met 
parlofoon of deurvideo met 
kleuren- of ZWART-
WITMONITOR. Met standaard 
inbouw- of wandmontage met 
optionele inbouwdoos met 
horizontale en/of verticale 
opstelling.
Beschikbaar met afwerkingen 
in Greyhound- grijs en plaat in 
mat grijs of antracietgrijs 
aluminium en plaat in 
glanzend grijs aluminium.

Parlofoon- en deurvideomodules met 
kleurenscherm voor X1 en XIP-systemen. Deze 
toestellen zijn uiterst gemakkelijk 
installeerbaar, aangezien er metalen 
frontplaten van andere merken gebruikt 
kunnen worden.
Akoestische en visuele statusmeldingen.

Antivandalisme-buitenpost uit één stuk in roestvrij 
staal met parlofoon of deurvideo met 
kleurenmonitor, digitale oproep met alfanumeriek 
toetsenbord en contactpersonenlijst voor het 
opzoek van namen, met LCD-display van 128x128 
pixel - 6 rijen; inbouw- of wandmontage met 
optionele accessoires.
Akoestische en visuele statusmeldingen.

Modulaire buitenpost met parlofoon of deurvideo 
met kleuren- of zwart-witmonitor, digitale oproep 
met alfanumeriek toetsenbord en 
contactpersonenlijst voor het opzoek van namen, 
met grafisch display van 122x32 pixel - 2 rijen; 
standaard inbouw- of wandmontage met optionele 
inbouwdoos.
Beschikbaar met afwerkingen in Greyhound- grijs 
en plaat in mat grijs of antracietgrijs aluminium en 
plaat in glanzend grijs aluminium.

in
s

ta
ll

at
ie Wand ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Inbouw ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

aC
Ce

ss
oi

re
s Enkele en dubbele knoppen, 

knoppen met dubbele hoogte, 
wandkast.

Enkele en dubbele knoppen, 
knoppen met dubbele hoogte en 
modules voor toegangscontrole 
met toetsenbord of RFID-lezer.

Modules met enkele 
en dubbele knoppen.

Vocale begeleiding bij het gebruik van de buitenpost.

s
ys

te
m

en
k

en
m

er
k

en

Alfanumeriek toetsenbord - ✓ (optioneel) - ✓ (optioneel)
3400 oproepen

2000 openingscodes
2000 oproepen

2000 openingscodes

Grafisch display - - - - Statusmeldingen en meldingen van geactiveerde 
functies

Statusmeldingen en meldingen van geactiveerde 
functies

Regeling van het geluidsvolume ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Achtergrondverlichting toetsen BLAUWE LAMPjES    BLAUWE LAMPjES    GROENE LAMPjES    - WITTE LAMPjES    VAN RFID-LEZER GROENE LAMPjES    

Verbinding, bediening en afstelling klok 
deurontgrendeling ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Toegangscontrole - ✓ (optioneel) - ✓ (optioneel) ✓ ✓

Functies voor andersvaliden - ✓ - ✓ (alleen LAMPjES) ✓ -

Afstellen van de ractiveringstijd ✓ (van SW PCS XIP) ✓ (van SW PCS XIP) ✓ (van SW PCS 300) ✓ (van SW PCS XIP) ✓ (van SW PCS XIP) ✓ (van SW PCS 300)

Gids voor het kiezen van buitenposten
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index producten en deurvideosystemen

binnenposten

aGata 22

opale 24

perla 26

mitho 28

nova 30

buitenposten

lithos 32

thanGram 38

modules voor buitenposten met platen van andere merken 56

diGitha 58

deurvideosystemen

X1 66

Xip 90

XIP MOBILE - APP 104

TOEGANGSCONTROLE 108

deurvideokits 

Gids voor het kiezen van de kits 134

lithos kit 136 

kit thanGram 140

APP KIT 144

ontworpen  
om de kwaliteit  
van uw leven  
te verbeteren
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Artikels en codes
DeurviDeo's

AGATA v 62100460 Deurvideo met handset, LCD-display in zwart-wit van 3,5", wit.

AGATA vC 62100370 Deurvideo met handset met kleurendisplay, LCD-scherm van 3,5", wit.

AGATA vC/B 62100380 Deurvideo met handset met kleurendisplay, LCD-scherm van 3,5", wit, versie Building.

AGATA v BF 62100480 Deurvideo met handset, LCD-display in zwart-wit van 3,5", wit. Speciale versie voor mensen met 
een hoorapparaat.

AGATA vC BF 62100430 Deurvideo met handset met kleurendisplay, LCD-scherm van 3,5", wit. Speciale versie voor mensen 
met een hoorapparaat.

AGATA vC/B BF 62100440 Deurvideo met handset met kleurendisplay, LCD-scherm van 3,5", wit, Building. Speciale versie voor 
mensen met een hoorapparaat.

PArloFoons

AGATA C 60240050 Parlofoon met handset, wit.

AGATA C/B 60240060 Parlofoon met handset, wit, versie Building.

technische kenmerken

Functies
 deuropener 

 automatisch invoegen van de video van buitenposten met cyclische weergave

 uitschakeling beltoon met lichtsignaal

 doorgeeffunctie video (versie met deurvideo)

 regeling van de kleurverzadiging (versie met deurvideo met kleurenscherm)

 regeling van het contrast (zwart-witversie)

 regeling van de helderheid (versie met deurvideo)

 volumeregeling beltonen

 twee bedieningen voor het inschakelen van bijkomende functies.

 Functie master/slave

biJkomende FunCties in de versie buildinG:

 8 oproepen voor intercomsystemen

 "paniek"-toets voor het verzoek tot hulp aan de portier 

in geval van gelijktijdige oproepen wordt de audio-videofunctie geactiveerd op de 
binnenpost die de oproep beantwoordt, of dit nu de hoofdpost (master) is of de 
secundaire post (slave), zonder het behulp van bijkomende voeding of kabels. 

afmetingen
(lxhxd) 170x190x30,9 mm versie met deurvideo

(lxhxd) 102x190x30,9 mm versie met parlofoon

aGata 
parlofoon- en deurvideosysteem 
met handset voor wandmontage

agata is een lijn parlofoon- en deurvideosystemen van de nieuwe 
generatie met handset, kleuren- of zwart-witscherm, met functies 
basic of building. ze worden allemaal gekenmerkt door een 
groot gebruiksgemak, functionaliteit, een strak design en de 
continuïteit met de andere modellen van de nieuwe generatie 
van bpt. een blik volstaat om te zien dat agata over alle kwaliteiten 
beschikt om u te verleiden. 

 lCd-display van 3,5” (kleuren of zwart-wit) 

 wand of tafelmontage met speciale steun

Uitvoeringen

agata basic

agata building

Compatibele systemen

2 draden

internet protocol
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Artikels en codes
DeurviDeo's

oPALe W WHiTe 62100250 Handenvrije deurvideo voor inbouw met 16:9 kleurenmonitor van 4,3”, touch screen, Ice-wit.

oPALe W BLACK 62100260 Handenvrije deurvideo voor inbouw met 16:9 kleurenmonitor van 4,3”, touch screen, Fusion-zwart.

oPALe WHiTe 62100270 Handenvrije deurvideo voor inbouw met 4:3 kleurenmonitor van 3,5”, “Touch Sensitive”-knoppen, Ice-wit.

oPALe BLACK 62100280 Handenvrije deurvideo voor inbouw met 4:3 kleurenmonitor van 3,5”, “Touch Sensitive”-knoppen, 
Fusion-zwart.

ACCessoires

oPALeKP WHiTe 62800360 Wandsteun, kleur Ice-wit. 

oPALeKP BLACK 62800370 Wandsteun, kleur Fusion-zwart. 

oPALesi 62800380 Inbouwdoos.

oPALe KP WH BF 62800390 Wandsteun, kleur Ice-wit, versie voor mensen met een hoorapparaat.

Bijkomend geleverd
Witte lijst voor de versie Ice-wit, zwart voor de versie Fusion-zwart (Opale Wide)

Installatie
De deurvideo's van de lijn Opale zijn bestudeerd om ingebouwd te worden met behulp van de daarvoor bestemde 
doos OPALESI. Dankzij de compacte afmetingen en het feit dat de montagekit gemakkelijk kan worden aangepast 
aan de meest gebruikte inbouwdozen (503, 506E of inbouwdoos Ophera PHI), kan de deurvideo ook aan de wand 
worden geïnstalleerd met behulp van de steun OPALEKP.

technische kenmerken

Functies
 16:9 lCd-display van 4,3" (opale wide) of 4:3 display van 3,5” (opale)

 handenvrije audio Full-duplex (opale wide) of half duplex (opale)

 deuropener

 mute tijdens het gesprek

 automatisch invoegen van buitenposten met cyclische weergave

 twee bedieningen voor het inschakelen van bijkomende functies

 uitschakeling beltoon met lichtsignaal

 8 oproepen voor intercomsystemen

 “paniek”-toets voor het verzoek tot hulp aan de portier

 programmeerbare melodieën

 regeling van de helderheid, het contrast en de kleurverzadiging

 beantwoorder beeld-deurtelefoon met 10 audioberichten + snapshot  
(opale wide)

 zoomfunctie

 Functie automatische deuropenere met wekelijkse programmering 
(opale wide)

 Functie automatische beantwoording (opale wide)

 oproep voor de portier (aux2)

 doorgeeffunctie video master/slave tussen posten in geval van een 
gelijktijdige oproep (opale)

afmetingen
(lxhxd) 158x138x9 mm inbouwversie

(lxhxd) 158x138x32 mm wandmontage

opale
handenvrije deurvideo met 
intercom voor inbouw

met de lijn opale verrijkt bpt zijn gamma deurvideo's en stelt een 
elegant inbouwmodel voor dat discreet in elke omgeving past. 
de nieuwe lijn, die gebaseerd is op de stijl en het design van de 
nieuwste deurvideo's, bestaat uit twee verschillende modellen: 
opale en opale wide, die onderling verschillen omwille van de 
afmetingen van het scherm van 4,3’’ 16:9 of 3,5’’ 4:3, de “touch 
sensitive”-knoppen die plaats maken voor het touch screen 
met ingebouwde toetsen in geval van het model wide en enkele 
bijkomende functies die uitsluitend in het meest geavanceerde 
model voorzien zijn, zoals de beantwoorder van de beeld-
deurtelefoon en de oproeplijst van de portier.

  zacht en modern design

  beelden afkomstig van de buitenpost in het formaat 16:9, 

wijzigbaar in 4:3 (model wide)

  Gemakkelijk te gebruiken

Modellen en versies kleuren

Fusion-zwart

opale wide

opale

Fusion-zwart

Compatibele systemen

2 draden

internet protocol

Ice-wit

Ice-wit
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Artikels en codes
DeurviDeo's

Pev Bi 62100180 Handenvrije deurvideo met kleuren-LCD-display van 3,5", wandmontage. Inclusief bevestigingskit. Kleur: Ice-wit.

Pev NF 62100190 Handenvrije deurvideo met kleuren-LCD-display van 3,5", wandmontage. Inclusief bevestigingskit. Kleur: Fusion-
zwart.

Pev Bi BF 62100230 Handenvrije deurvideo met kleuren-LCD-display van 3,5", wandmontage, Ice-wit, versie voor mensen met een 
hoorapparaat. Inclusief bevestigingskit.

Pev NF BF 62100240 Handenvrije deurvideo met LCD-kleurenmonitor van 3,5", wandmontage, Fusion-zwart, versie voor mensen met 
een hoorapparaat. Inclusief bevestigingskit.

PArloFooNs

PeC Bi 60540010 Handenvrije parlofoon. Regeling van het volume van de beltoon op drie standen, wandmontage. Inclusief 
bevestigingskit. Kleur: Ice-wit.

PeC NF 60540020 Handenvrije parlofoon. Regeling van het volume van de beltoon op drie standen, wandmontage. Inclusief 
bevestigingskit. Kleur: Fusion-zwart.

technische kenmerken

Functies
  kleuren-lCd-display van 3,5" (alleen de versie met deurvideo)

  handenvrije audio

  deuropener 

  inschakeling/uitschakeling audio tijdens het gesprek (uitschakeling 
van de oproep bij de versie met parlofoon)

  automatisch invoegen van de video van buitenposten met cyclische weergave

 twee bedieningen voor het inschakelen van bijkomende functies

 acht oproepen per intercomtoestel (twee bij de versie met parlofoon)

  "paniek"-toets voor het verzoek tot hulp aan de portier (versie met video)

  uitschakeling beltoon met lichtsignaal

  regeling van het volume van de beltoon op drie standen (laag, 
gemiddeld, hoog of "uitgeschakeld" bij de versie met parlofoon)

  regeling van de helderheid (alleen versie met deurvideo)

  regeling van de kleurverzadiging (alleen versie met deurvideo)

  programmeerbare melodieën voor oproepen van buitenposten en deurbel

  verschillende melodieën voor oproepen van intercom of portier

  programmering van het aantal keer dat de bel overgaat voor oproepen 
van buitenposten

  video-doorverbindfunctie ("doorgeven") tussen posten in geval van 
een gelijktijdige oproep

afmetingen
(lxhxp) 145x170x31 mm versie met deurvideo

(lxhxp) 110x170x31 mm versie met parlofoon

perla
parlofoon en deurvideo voor 
wandmontage

perla is de lijn handenvrije parlofoon- en deurvideo-installaties 
voor wandmontage van bpt, een heus juweel van geraffineerd 
made in italy design en geavanceerde technologie. perla drukt 
persoonlijkheid en elegantie uit, dankzij de zachte en ronde lijnen de 
centrale controle-ring die de functies in een perfecte cirkel bevat. 
en dit alles in een dikte van slechts 31 mm.
in de versie met deurvideo biedt het kleuren-lCd-display van 
3,5" en handenvrije audio een uitstekende audio-videokwaliteit 
met uiterst beperkt verbruik.
perla is beschikbaar in de kleuren ice-wit en Fusion-zwart, twee 
kleuren waardoor het toestel aan om het even welk interieur 
aangepast kan worden.

  zacht en modern design

  uitstekende audio-videokwaliteit

  blauwe achtergrondverlichting van de centrale ring

Modellen en versies kleur

Compatibele systemen

2 draden

internet protocol

Deurvideo met kleurenmonitor

Ice-wit

Fusion-zwart

Fusion-zwart

Ice-wit

Parlofoon
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Artikels en codes
deurvideo's

MiTHo Bi 62117500 Deurvideo met 16:9 kleurenmonitor van 4,3", touch screen, geïntegreerde handenvrije audio en handset, Ice-wit

MiTHo NF 62117600 Deurvideo met 16:9 kleurenmonitor van 4,3", touch screen, geïntegreerde handenvrije audio en handset, 
Fusion-zwart

MiTHo sB Bi 62940010 Portiercentrale voor tafelmontage met 16:9 monitor van 4,3", touch screen, handenvrije audio en handset, 
Ice-wit, inclusief tafelsteun 

MiTHo sB NF 62940020 Portiercentrale voor tafelmontage met 16:9 monitor van 4,3", touch screen, handenvrije audio en handset, 
Fusion-zwart, inclusief tafelsteun 

ACCessoires

vAs/100MH 67000700 Voeding Mitho-terminal

MHKT Bi 62800250 Tafelkit Mitho-serie, Ice-wit

MHKT NF 62800260 Tafelkit Mitho-serie, Fusion-zwart

technische kenmerken

Functies
  16:9 wide screen lCd-display van 4,3" 480x272 pixel

  touch screen

  handenvrije functie met geïntegreerde audio met twee kanalen

  zoomfunctie

  antwoordapparaat deurvideo-oproepen/berichten portier

  9 polyfonische melodieën

  ingebouwde navigatiepen

  Functie building

  wand- of tafelmontage

  beschikbaar in de kleuren ice-wit en Fusion-zwart

 10 oproepen voor intercomsystemen

afmetingen
(lxhxd) 203,5x108,4x30,8 mm 

accessoires
mitho is ook beschikbaar in de tafelversie dankzij de steun mhkt.   
de tafelsteun bestaat uit een 3 mm dikke, stevige stalen basis met ranke en geraffineerde vorm, en een 
plastic adapter in de kleuren ice-wit en Fusion-zwart, zodat hij zich kan aanpassen aan de twee versies 
van de deurvideo-installatie.

Mitho SB: schakelpaneel deurvideo-installatie
Mitho SB is de centrale van de deurvideo-installatie voor tafelmontage met een 16:9 LCD-
kleurenscherm van 4,3" met touch screen, beschikbaar in de kleuren Ice-wit en Fusion-zwart. 
Nel als alle terminals van de "Mitho"-familie biedt ook deze versie een eenvoudige navigatie, 
gebaseerd op kleurcodes, waarbij functies met kleuren geassocieerd worden. Ze beschikt over 
de volgende functies: zoom/pan van het beeld, deurvideo-antwoordapparaat en audio op de 
handset of handenvrij. Mitho SB wordt geleverd met een elegante en praktische tafelsteun die 
bestaat uit een 3 mm dikke, stevige stalen basis, waarvan het design zich perfect integreert 
met de terminal, en een adapter beschikbaar in de kleuren Ice-wit en Fusion-zwart.

mitho
deurvideo met touch 
screen kleurenmonitor voor 
wandmontage

mitho is een innovatieve deurvideo met touch screen kleurenmonitor 
die ontworpen is voor een geavanceerd gebruik. de terminal is 
uitgerust met een 16:9 wide screen lCd-display van 4,3" met 
touch screen, waarbij het hele scherm gebruikt wordt voor de 
menunavigatie zonder het gebruik van zichtbare toetsen. de 
menu's zijn gemakkelijk te gebruiken, vooral omdat het gebruik 
ervan gebaseerd is op kleurcodes, waarbij functies met kleuren 
geassocieerd worden. mitho is veel meer dan een gewone deurvideo: 
hij is aangesloten op het 2-draadssysteem X1 van bpt en beschikt 
over een reeks innovatieve functies, zoals zoomfunctie, deurvideo-
antwoordapparaten en berichten (bijvoorbeeld van het portierhuis) 
met handenvrije audiofuncties en geïntegreerde handset.

  de eerste deurvideo met touch screen

  deurvideo-antwoordapparaat

  zoomfunctie

  portiercentrale

Versies kleur

Compatibele systemen

2 draden

internet protocol

Ice-witFusion-zwart
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Artikels en codes
deurvideo's

NvMKiT/X1 BB 62151900 Handenvrije deurvideo met kleurenmonitor van 2", wit, frames en plastic inbouwdozen van 3 en 6 
modules in het pakket inbegrepen.

NvMKiT/X1 Gr 62152000 Handenvrije deurvideo met kleurenmonitor van 2", antracietgrijs, frames en plastic inbouwdozen van 3 
en 6 modules in het pakket inbegrepen.

NvMKiT/X1 sv 62152100 Handenvrije deurvideo met kleurenmonitor van 2", Silver, frames en plastic inbouwdozen van 3 en 6 
modules in het pakket inbegrepen.

ACCessoires

NsT/61 62828310 Steun voor tafelmontage voor NVMKIT/.., antracietgrijs

technische kenmerken

Functies
  kleurenmonitor van 2" 

  kleurverzadiging

  regeling van de helderheid

  microfoon 

  activering audio

  invoegen buitenpost

  activering/selectie buitenpost

  deuropener

  melding werking 

  auX1-knop voor bijkomende gecentraliseerde 
bediening trapverlichting 

  auX2 oproep portier

  inbouw- / tafelmontage

afmetingen
(lxhxd) 174x59x49,8 mm versie met deurvideo - inbouwdoos 6 standaardmodules

(lxhxd) 96x59x49,8 mm versie met deurvideo - inbouwdoos 3 standaardmodules

Compatibiliteit platen
nova is compatibel met frontplaten van de meest gekende merken (vimar, ave, bticino, Gewiss, abb, legrand).

opmerking: de platen op de afbeeldingen zijn niet inbegrepen in de pakketten.

accessoires 
de kit nst/61 bestaat uit een tafelhouder om de grootst mogelijke veelzijdigheid van de binnenpost 
te garanderen. de kit is beschikbaar in antracietgrijs en zorgt ervoor dat nova op tafel geïnstalleerd 
kan worden. kabel met rJ45-stekker meegeleverd.

Parlofoonmodule

nova
handenvrije deurvideo  
voor inbouw

de exclusieve handenvrije deurvideo met kleurenmonitor voor 
inbouw van bpt. dankzij zijn beperkte afmetingen past nova in 
de dozen voor 6 modules en kan hij bekleed worden met de meest 
gebruikte standaard platen. nova is compatibel met alle andere 
elementen van het systeem en biedt de mogelijkheid om gemengde 
installaties te ontwerpen met handsets en handenvrije of "praat-
en-luister"-functie. dankzij de veelzijdigheid van nova kan de 
versie ook op tafel gemonteerd worden dankzij de kit nst/61.

  de kleinste deurvideo met kleurenmonitor

  Compatibel met de frontplaten van de meest   

voorkomende merken

Versies kleur

Compatibele systemen

2 draden

internet protocol

wit

silver
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technische kenmerken

afmetingen
(lxhxd) 99x207x30 mm wandmontage

(lxhxd) 135x243x6,5* mm inbouw

*  Inbouwdoos: diepte 54,5 mm; steekt 3,5 mm buiten de muur uit.

Wandmontage

Jan Smit

Anna De Groot
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Inbouw

lithos
buitenpost uit één stuk

lithos is de buitenpost voor een parlofoon en een deurvideo met 
kleurenmonitor, ontworpen voor het 2-draadssysteem X1. lithos 
is compact en dun (30 mm dikte aan de wand) en past zich aan 
elke omgeving aan dankzij een zacht design en een elegante 
afwerking in geborsteld roestvrij staal. 
lithos kan zowel aan de wand gemonteerd worden of ingebouwd 
worden, alsook uitgerust worden met enkelvoudige of dubbele 
knoppen, afhankelijk van het feit of het om een een- of 
tweegezinswoning gaat. ze beschikken standaard over een 
intercomfunctie zonder bijkomende voedingen. er kunnen tot 4 
knoppen geïnstalleerd worden.

Compatibele systemen

2 draden

Uitvoeringen

Versie parlofoon Versie deurvideo

3332

D
EU

R
VI

D
EO

-
IN

S
TA

LL
AT

IE
S

D
EU

R
VI

D
EO

-
IN

S
TA

LL
AT

IE
S

b
ui

te
np

os
te

n
li

th
os

b
ui

te
np

os
te

n
li

th
os



plus

ruime gezichtshoek
dankzij het "wide eye"-systeem (hoek van de camera: 77°) biedt 
lithos de mogelijkheid om een groot gebied te bekijken door de lens 
(bijvoorbeeld: op een halve meter van de plaat is een ruimte zichtbaar 
die 100 cm breed is en 80 cm hoog).

IT  - INSTALLAZIONE 
DA INCASSO
• Murare la scatola d’in-

casso all’altezza desiderata 
tenendo conto del posizio-

namento dell’obiettivo della 
telecamera (figura 3-A) e facendo 
preventivamente passare la tubazio-
ne con i conduttori d’impianto attra-
verso uno dei punti a rottura (figura 
3-B punto A).

 Nella messa in opera della scatola 
d’incasso si potranno evitare possibili 
deformazioni utilizzando l’apposito 
distanziale in dotazione (figura 3-B 
punto B).

• Tramite la chiave a brugola svitare le 
viti di bloccaggio e togliere la placca 
del posto esterno (figura 1-B).

• Introdurre i cavi di collegamento 
nell’apposito foro (figura 2-A) e fissa-
re il posto esterno sulla cornice come 
indicato in figura 4-B; estrarre il co-
primorsetto in plastica ed effettuare 
i collegamenti (figura 4-A).

• Una volta terminati i collegamenti 
reinserire i coprimorsetti.

• Per il montaggio degli accessori fare 
riferimento al capitolo “Montaggio 
Moduli Pulsante”.

• Effettuare le operazioni di program-
mazione e regolazioni del posto 
esterno secondo quanto descritto 
nel “Manuale Programmazione”.

• Montare la placca frontale (figura 
1-B).

EN  - RECESSED INSTALLATION 
• Install the recessed box at the desired 

height considering the position of 
the lens of the camera (figure 3-A), 
but in advance, run the hose with the 
system conductors through one of 
the breaking points (figure 3-B point 
A).

• During installation of the recessed 
box it is possible to avoid any de-
formation by using the provided 
spacer (figure 3-B point B).

• With the allen wrench unscrew the 
blocking screws and remove the 
entry panel plate (figure 1-B).

• Introduce the cable connections 
in the special hole (figure 2-A) and 
fix the entry panel on the frame as 
shown in figure 4-B; extract the plas-

tic terminal cover and wire the con-
nections (figura 4-A).

• Once the connections have been 
made and re-insert the terminal cov-
ers.

• For the installation of the accessories 
refer to the chapter “Button module 
Installation”.

• Perform the programming and ad-
justment operations of the entry 
panel as described in the “Program-
ming Manual”.

• Install the front plate (figure 1-B).

DE  - UNTERPUTZMONTAGE 
• Den Unterputzkasten unter Berück-

sichtigung der Objektivstellung der 
Fernsehkamera (Abbildung 3-A) in 
der gewünschten Höhe einbauen, 
zuvor die Rohrleitung mit den An-
lagenleitern durch einen der Aus-
brechpunkte (Abbildung 3-B Punkt 
A) ziehen.

 Beim Einsetzen des Unterputzkastens 
können Verformungen vermieden 
werden, wenn man den beiliegen-
den Abstandshalter (Abbildung 3-B 
Punkt B) benutzt.

• Mit dem Inbusschlüssel die Befesti-
gungsschrauben herausdrehen und 
das Tableau der Außenstation abneh-
men (Abbildung 1-B).

• Die Anschlusskabel durch die Aus-
sparung ziehen (Abbildung 2-A) 
und die Außenstation, wie in der 
Abbildung 4-B gezeigt, auf dem 
Abdeckrahmen festmachen; die 
Klemmenabdeckung aus Kunststoff 
herausziehen und die Anscxhlüsse 
ausführen (Abbildung 4-A).

• Nachdem die verbindungen zu ende 
gebracht sind, bitte klemmdeckun-
gen wieder einsetzen

• Für die Montage des Zubehörs im 
Kapitel “Montage Tastenmodule” 
nachlesen.

• Die Außenstation, wie im Handbuch 
“Programmierung Beschrieben”, pro-
grammieren und einstellen.

• Das vordere Tableau montieren (Ab-
bildung 1-B).

FR  - INSTALLATION À ENCASTRER
• Murer le boîtier à encastrer à la hau-

teur souhaitée en tenant compte du 
positionnement de l’objectif de la 
caméra (figure 3-A) et en faisant préa-
lablement passer la canalisation avec 
les conducteurs de l’installation à tra-
vers un des points de rupture (figure 
3-B point A).

 Lors de la mise en place du boîtier à 
encastrer, éviter de possibles défor-
mations en utilisant la douille fournie 
et prévue à cet effet (figure 3-B point 
B). 

• À l’aide de la clé à six pans, dévisser 
les vis de blocage et retirer la plaque 
du poste extérieur (figure 1-B).

• Introduire les câbles de branchement 
dans le trou prévu à cet effet (figure 
2-A), fixer le poste extérieur sur le 
cadre comme indiqué à la figure 4-B; 
extraire le cache-borne en plastique 
et effectuer les branchements (figure 
4-A).

• Une fois terminés les branchements 
et réinsérer les cache-bornes. 

• Pour le montage des accessoires, se 
référer au chapitre “Montage des mo-
dules bouton”.

• Effectuer les opérations de program-
mation et les réglages du poste exté-
rieur comme décrit dans la “Manuel 
Programmation”.

• Monter la plaque frontale (figure 1-B).

ES  - INSTALACIÓN EMPOTRADA
• Empotre la caja a la altura deseada 

teniendo en cuenta la colocación del 
objetivo de la cámara (figura 3-A), tras 
pasar el tubo con los conductores de 
la instalación a través de uno de los 
orificios precortados (figura 3-B pun-
to A).

 Durante la instalación de la caja em-
potrable se podrán evitar posibles 
deformaciones utilizando el distan-
ciador suministrado (figura 3-B punto 
B).

• Usando la llave Allen, desenrosque 
los tornillos de fijación y quite la placa 
de la placa externa (figura 1-B).

• Introduzca los cables de conexión 
por el orificio correspondiente (figura 
2-A) y fíjela la placa externa contra el 
marco, como se muestra en la figura 
4-B; quite el cubreborne de plástico y 
efectúe las conexiones (figura 4-A).

• Una vez concluidas las conexiones y 
vuelva a colocar los cubrebornes.

• Para el montaje de los accesorios, 
consulte el capítulo “Montaje de los 
módulos de botón”.

• Efectúe las operaciones de progra-
mación y ajustes de la placa externa 
según se describe en el “Manual Pro-
gramación”.

• Monte la placa frontal (figura 1-B).

PT  - INSTALAÇÃO DE EMBUTIR
• Monte a caixa de embutir na parede 

à altura desejada tendo em conta a 
posição da objectiva da câmara de 
vídeo (figura 3-A) e passando previa-
mente o tubo com os condutores de 
instalação através de um dos pontos 
de ruptura (figura 3-B ponto A).

 Ao instalar a caixa de embutir po-
dem-se evitar possíveis deformações 
utilizando o específico espaçador for-
necido (figura 3-B ponto B).

• Com a chave allen desaperte os pa-
rafusos de fixação e extraia a placa da 
placa botoneira (figura 1-B).

• Introduzir os cabos de ligação no furo 
(figura 2-A) apropriado e correção a 
placa botoneira externa na moldura 
como indicado na figura 4-B; extrair 
a cobertura do borne em plástico e 
efectuar as ligações (figura 4-A).

• Após ter terminado as ligações e rein-
sira as tampas dos bornes.

• Para a montagem dos acessórios 
consulte o capítulo “Montagem dos 
módulos botão”.

• Efectue as operações de programa-
ção e regulações da placa botoneira 
segundo o descrito no manual “Pro-
gramação”.

• Monte a placa frontal (figura 1-B).

Istruzioni generali di montaggio dei posti esterni
General instructions for assembly of the entry panels 
Allgemeine Montageanleitung für die Außenstationen 
Instructions générales de montage des postes extérieurs  
Instrucciones generales de montaje de las placas externas 
Instruções gerais de montagem das placas botoneiras 

LC01-LVC01

BPT S.p.A.
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena-PN-Italy
www.bpt.it-info@bpt.it 

135

99 30

3.5
6.5

24
320

7

135

99 30

3.5
6.5

24
320

7

IT  - CONTENUTO DELL’IMBALLO
- Posto esterno citofonico/videocitofo-

nico a,
- Chiave a brugola b,
- 2 Tasselli e 2 viti con rosetta c. 

EN  - PACKAGING CONTENTS
- Audio/video entry control a,
-  Allen wrench b,
- 2 Plugs and 2 screws with washer c. 

DE   - PACKUNGSINHALT
- Außenstation Sprech-/Videosprech-

anlage a,
- Inbusschlüssel b,
- 2 Dübel und 2 Schrauben mit Unter-

legscheibe c. 

FR   - CONTENU DE L’EMBALLAGE
- Poste extérieur d’interphonie/

d’interphonie vidéo a,
- Clé à six pans b,
- 2 Chevilles et 2 vis avec rondelle c.

ES  - CONTENIDO DEL EMBALAJE
- Placa externa de portero/videoporte-

ro automático b,
- Llave Allen d,
- 2 Tacos y 2 tornillos con arandela c. 

PT  - CONTEÚDO DA EMBALAGEM
- Placa botoneira de porteiro/vídeo 

porteiro a,
- Chave allen b,
- 2 Buchas e 2 parafusos com anilha c. 

a

b

c

A

B

IT  - INSTALLAZIONE 
DA PARETE
• Tramite la chiave a brugola 

svitare le viti di bloccaggio e 
togliere la placca (figura 1-A).

• Fissare i tasselli in dotazione e 
avvitare il posto esterno (figura 2-A) 
all’altezza desiderata tenendo conto 
del posizionamento dell’obiettivo della 
telecamera (figura 3-A).
Far passare la tubazione con i condut-
tori d’impianto come indicato in figura 
2.-A 
• Estrarre il coprimorsetto in plastica ed 
effettuare i collegamenti (figura 4-A). 
• Una volta terminati i collegamenti 
reinserire i coprimorsetti.
• Per il montaggio degli accessori fare 
riferimento al capitolo “Montaggio mo-
duli pulsante”.
• Effettuare le operazioni di program-
mazione e regolazioni del posto ester-
no secondo quanto descritto nel “Ma-
nuale di programmazione “.
• Montare la placca frontale (figura 1-A).

EN  -WALL MOUNTING
• With the allen wrench unscrew the 
blocking screws and remove the plate 
(figure 1-A).
• Fix the given plugs and screw the 
entry panel (figure 2-A) at the desired 
height considering the position of the 
lens of the camera (figure 3-A).
Run the hose with the system conduct-
ors as shown in figure 2-A. 
• Extract the plastic terminal cover and 
wire the connections (figure 4-A). 
• Once all the connections have been 
made, re-insert the terminal covers.
• For the installation of the accessories 

refer to the chapter “Button module 
installation”.
• Perform the programming and adjust-
ment operations of the entry panel as 
described in the “Programming manu-
al”.
• Install the front plate (figure 1-A).

DE  - MONTAGE AUFPUTZGEHÄUSE
• Mit dem Inbusschlüssel die Befesti-
gungsschrauben herausdrehen und 
das Tableau abnehmen (Abbildung 
1-A).
• Die beiliegenden Dübel befestigen 
und die Außenstation unter Berück-
sichtigung der Objektivstellung der 
Fernsehkamera (Abbildung 3-A) in 
gewünschter Höhe anschrauben (Ab-
bildung 2-A).
Wie in Abbildung 2-A gezeigt, die Rohr--A gezeigt, die Rohr- gezeigt, die Rohr-
leitung mit den Anlagenleitern durch-
führen. 
• Die Kunststoff-Klemmenabdeckung 
entfernen und die Anschlüsse ausfüh-
ren (Abbildung 4-A). 
• Nach Abschluss der Anschlussarbei-
ten die Klemmenabdeckungen wieder 
einsetzen.
• Für die montage des zubehörs im 
kapitel “Montage tastenmodule” na-
chlesen.
• Die Außenstation, wie im Handbuch 
“Programmierung” beschrieben, pro-
grammieren und einstellen.
• Das vordere Tableau montieren (Ab-Das vordere Tableau montieren (Ab-
bildung 1-A).

FR  - INSTALLATION MURALE
• À l’aide de la clé à six pans, dévisser 
les vis de blocage et retirer la plaque 
(figure 1-A).

• Fixer les chevilles fournies et visser le 
poste extérieur (figure 2-A) à la hauteur 
souhaitée en tenant compte du posi-
tionnement de l’objectif de la caméra 
(figure 3-A).
Faire passer la canalisation avec les 
conducteurs de l’installation comme 
indiqué à la figure 2-A. 
• Extraire le cache-borne en plastique 
et effectuer les branchements (figure 
4-A). 
• Une fois les branchement terminés, 
réinsérer les cache-bornes.
• Pour le montage des accessoires, se 
référer au chapitre “Montage des mo-
dules bouton”.
• Effectuer les opérations de program-
mation et les réglages du poste exté-
rieur comme décrit dans la “Manuel 
Programmation”.

• Monter la plaque frontale (figure 1-A).

ES  -INSTALACIÓN SOBRE PARED
• Usando la llave Allen, desenrosque 
los tornillos de fijación y quite la placa 
(figura 1-A).
• Fije los tacos suministrados y atornille la 
placa externa (figura 2-A) a la altura de--A) a la altura de-) a la altura de-
seada, teniendo en cuenta la colocación 
del objetivo de la cámara (figura 3-A).
Pase el tubo con los conductores de 
la instalación como se muestra en la 
figura 2-A. 
• Extraiga el cubreborne de plástico y 
realice las conexiones (figura 4-A). 
• Una vez concluidas las conexiones, 
vuelva a colocar los cubrebornes.
• Para el montaje de los accesorios, con-
sulte el capítulo “Montaje de los módu-
los de botón”.

• Efectúe las operaciones de programa-
ción y ajustes de la placa externa según 
se describe en el manual “Programa-
ción”.
• Monte la placa frontal (figura 1-A).

PT  - INSTALAÇÃO DE PAREDE
• Com a chave allen desaperte os para-
fusos de fixação e extraia a placa (figura 
1-A).
• Fixe as buchas fornecidas e aparafuse a 
placa botoneira  (figura 2-A) à altura de--A) à altura de-) à altura de-
sejada tendo em conta a posição da ob-
jectiva da câmara de vídeo (figura 3-A).
Passe o tubo com os condutores da 
instalação como ilustrado na figura 2-A. 
• Extraia a tampa do borne de plástico e 
faça as ligações (figura 4-A). 
• Após ter terminado as ligações reinsira 
as tampas dos bornes.

• Para a montagem dos acessórios con-
sulte o capítulo “Montagem dos módu-
los botão”.
• Efectue as operações de programação 
e regulações da placa botoneira segun-
do o descrito no manual “Programação”.
• Monte a placa frontal (figura 1-A).
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IT  - INSTALLAZIONE 
DA INCASSO
• Murare la scatola d’in-

casso all’altezza desiderata 
tenendo conto del posizio-

namento dell’obiettivo della 
telecamera (figura 3-A) e facendo 
preventivamente passare la tubazio-
ne con i conduttori d’impianto attra-
verso uno dei punti a rottura (figura 
3-B punto A).

 Nella messa in opera della scatola 
d’incasso si potranno evitare possibili 
deformazioni utilizzando l’apposito 
distanziale in dotazione (figura 3-B 
punto B).

• Tramite la chiave a brugola svitare le 
viti di bloccaggio e togliere la placca 
del posto esterno (figura 1-B).

• Introdurre i cavi di collegamento 
nell’apposito foro (figura 2-A) e fissa-
re il posto esterno sulla cornice come 
indicato in figura 4-B; estrarre il co-
primorsetto in plastica ed effettuare 
i collegamenti (figura 4-A).

• Una volta terminati i collegamenti 
reinserire i coprimorsetti.

• Per il montaggio degli accessori fare 
riferimento al capitolo “Montaggio 
Moduli Pulsante”.

• Effettuare le operazioni di program-
mazione e regolazioni del posto 
esterno secondo quanto descritto 
nel “Manuale Programmazione”.

• Montare la placca frontale (figura 
1-B).

EN  - RECESSED INSTALLATION 
• Install the recessed box at the desired 

height considering the position of 
the lens of the camera (figure 3-A), 
but in advance, run the hose with the 
system conductors through one of 
the breaking points (figure 3-B point 
A).

• During installation of the recessed 
box it is possible to avoid any de-
formation by using the provided 
spacer (figure 3-B point B).

• With the allen wrench unscrew the 
blocking screws and remove the 
entry panel plate (figure 1-B).

• Introduce the cable connections 
in the special hole (figure 2-A) and 
fix the entry panel on the frame as 
shown in figure 4-B; extract the plas-

tic terminal cover and wire the con-
nections (figura 4-A).

• Once the connections have been 
made and re-insert the terminal cov-
ers.

• For the installation of the accessories 
refer to the chapter “Button module 
Installation”.

• Perform the programming and ad-
justment operations of the entry 
panel as described in the “Program-
ming Manual”.

• Install the front plate (figure 1-B).

DE  - UNTERPUTZMONTAGE 
• Den Unterputzkasten unter Berück-

sichtigung der Objektivstellung der 
Fernsehkamera (Abbildung 3-A) in 
der gewünschten Höhe einbauen, 
zuvor die Rohrleitung mit den An-
lagenleitern durch einen der Aus-
brechpunkte (Abbildung 3-B Punkt 
A) ziehen.

 Beim Einsetzen des Unterputzkastens 
können Verformungen vermieden 
werden, wenn man den beiliegen-
den Abstandshalter (Abbildung 3-B 
Punkt B) benutzt.

• Mit dem Inbusschlüssel die Befesti-
gungsschrauben herausdrehen und 
das Tableau der Außenstation abneh-
men (Abbildung 1-B).

• Die Anschlusskabel durch die Aus-
sparung ziehen (Abbildung 2-A) 
und die Außenstation, wie in der 
Abbildung 4-B gezeigt, auf dem 
Abdeckrahmen festmachen; die 
Klemmenabdeckung aus Kunststoff 
herausziehen und die Anscxhlüsse 
ausführen (Abbildung 4-A).

• Nachdem die verbindungen zu ende 
gebracht sind, bitte klemmdeckun-
gen wieder einsetzen

• Für die Montage des Zubehörs im 
Kapitel “Montage Tastenmodule” 
nachlesen.

• Die Außenstation, wie im Handbuch 
“Programmierung Beschrieben”, pro-
grammieren und einstellen.

• Das vordere Tableau montieren (Ab-
bildung 1-B).

FR  - INSTALLATION À ENCASTRER
• Murer le boîtier à encastrer à la hau-

teur souhaitée en tenant compte du 
positionnement de l’objectif de la 
caméra (figure 3-A) et en faisant préa-
lablement passer la canalisation avec 
les conducteurs de l’installation à tra-
vers un des points de rupture (figure 
3-B point A).

 Lors de la mise en place du boîtier à 
encastrer, éviter de possibles défor-
mations en utilisant la douille fournie 
et prévue à cet effet (figure 3-B point 
B). 

• À l’aide de la clé à six pans, dévisser 
les vis de blocage et retirer la plaque 
du poste extérieur (figure 1-B).

• Introduire les câbles de branchement 
dans le trou prévu à cet effet (figure 
2-A), fixer le poste extérieur sur le 
cadre comme indiqué à la figure 4-B; 
extraire le cache-borne en plastique 
et effectuer les branchements (figure 
4-A).

• Une fois terminés les branchements 
et réinsérer les cache-bornes. 

• Pour le montage des accessoires, se 
référer au chapitre “Montage des mo-
dules bouton”.

• Effectuer les opérations de program-
mation et les réglages du poste exté-
rieur comme décrit dans la “Manuel 
Programmation”.

• Monter la plaque frontale (figure 1-B).

ES  - INSTALACIÓN EMPOTRADA
• Empotre la caja a la altura deseada 

teniendo en cuenta la colocación del 
objetivo de la cámara (figura 3-A), tras 
pasar el tubo con los conductores de 
la instalación a través de uno de los 
orificios precortados (figura 3-B pun-
to A).

 Durante la instalación de la caja em-
potrable se podrán evitar posibles 
deformaciones utilizando el distan-
ciador suministrado (figura 3-B punto 
B).

• Usando la llave Allen, desenrosque 
los tornillos de fijación y quite la placa 
de la placa externa (figura 1-B).

• Introduzca los cables de conexión 
por el orificio correspondiente (figura 
2-A) y fíjela la placa externa contra el 
marco, como se muestra en la figura 
4-B; quite el cubreborne de plástico y 
efectúe las conexiones (figura 4-A).

• Una vez concluidas las conexiones y 
vuelva a colocar los cubrebornes.

• Para el montaje de los accesorios, 
consulte el capítulo “Montaje de los 
módulos de botón”.

• Efectúe las operaciones de progra-
mación y ajustes de la placa externa 
según se describe en el “Manual Pro-
gramación”.

• Monte la placa frontal (figura 1-B).

PT  - INSTALAÇÃO DE EMBUTIR
• Monte a caixa de embutir na parede 

à altura desejada tendo em conta a 
posição da objectiva da câmara de 
vídeo (figura 3-A) e passando previa-
mente o tubo com os condutores de 
instalação através de um dos pontos 
de ruptura (figura 3-B ponto A).

 Ao instalar a caixa de embutir po-
dem-se evitar possíveis deformações 
utilizando o específico espaçador for-
necido (figura 3-B ponto B).

• Com a chave allen desaperte os pa-
rafusos de fixação e extraia a placa da 
placa botoneira (figura 1-B).

• Introduzir os cabos de ligação no furo 
(figura 2-A) apropriado e correção a 
placa botoneira externa na moldura 
como indicado na figura 4-B; extrair 
a cobertura do borne em plástico e 
efectuar as ligações (figura 4-A).

• Após ter terminado as ligações e rein-
sira as tampas dos bornes.

• Para a montagem dos acessórios 
consulte o capítulo “Montagem dos 
módulos botão”.

• Efectue as operações de programa-
ção e regulações da placa botoneira 
segundo o descrito no manual “Pro-
gramação”.

• Monte a placa frontal (figura 1-B).

Istruzioni generali di montaggio dei posti esterni
General instructions for assembly of the entry panels 
Allgemeine Montageanleitung für die Außenstationen 
Instructions générales de montage des postes extérieurs  
Instrucciones generales de montaje de las placas externas 
Instruções gerais de montagem das placas botoneiras 

LC01-LVC01

BPT S.p.A.
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena-PN-Italy
www.bpt.it-info@bpt.it 
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IT  - CONTENUTO DELL’IMBALLO
- Posto esterno citofonico/videocitofo-

nico a,
- Chiave a brugola b,
- 2 Tasselli e 2 viti con rosetta c. 

EN  - PACKAGING CONTENTS
- Audio/video entry control a,
-  Allen wrench b,
- 2 Plugs and 2 screws with washer c. 

DE   - PACKUNGSINHALT
- Außenstation Sprech-/Videosprech-

anlage a,
- Inbusschlüssel b,
- 2 Dübel und 2 Schrauben mit Unter-

legscheibe c. 

FR   - CONTENU DE L’EMBALLAGE
- Poste extérieur d’interphonie/

d’interphonie vidéo a,
- Clé à six pans b,
- 2 Chevilles et 2 vis avec rondelle c.

ES  - CONTENIDO DEL EMBALAJE
- Placa externa de portero/videoporte-

ro automático b,
- Llave Allen d,
- 2 Tacos y 2 tornillos con arandela c. 

PT  - CONTEÚDO DA EMBALAGEM
- Placa botoneira de porteiro/vídeo 

porteiro a,
- Chave allen b,
- 2 Buchas e 2 parafusos com anilha c. 

a

b

c

A

B

IT  - INSTALLAZIONE 
DA PARETE
• Tramite la chiave a brugola 

svitare le viti di bloccaggio e 
togliere la placca (figura 1-A).

• Fissare i tasselli in dotazione e 
avvitare il posto esterno (figura 2-A) 
all’altezza desiderata tenendo conto 
del posizionamento dell’obiettivo della 
telecamera (figura 3-A).
Far passare la tubazione con i condut-
tori d’impianto come indicato in figura 
2.-A 
• Estrarre il coprimorsetto in plastica ed 
effettuare i collegamenti (figura 4-A). 
• Una volta terminati i collegamenti 
reinserire i coprimorsetti.
• Per il montaggio degli accessori fare 
riferimento al capitolo “Montaggio mo-
duli pulsante”.
• Effettuare le operazioni di program-
mazione e regolazioni del posto ester-
no secondo quanto descritto nel “Ma-
nuale di programmazione “.
• Montare la placca frontale (figura 1-A).

EN  -WALL MOUNTING
• With the allen wrench unscrew the 
blocking screws and remove the plate 
(figure 1-A).
• Fix the given plugs and screw the 
entry panel (figure 2-A) at the desired 
height considering the position of the 
lens of the camera (figure 3-A).
Run the hose with the system conduct-
ors as shown in figure 2-A. 
• Extract the plastic terminal cover and 
wire the connections (figure 4-A). 
• Once all the connections have been 
made, re-insert the terminal covers.
• For the installation of the accessories 

refer to the chapter “Button module 
installation”.
• Perform the programming and adjust-
ment operations of the entry panel as 
described in the “Programming manu-
al”.
• Install the front plate (figure 1-A).

DE  - MONTAGE AUFPUTZGEHÄUSE
• Mit dem Inbusschlüssel die Befesti-
gungsschrauben herausdrehen und 
das Tableau abnehmen (Abbildung 
1-A).
• Die beiliegenden Dübel befestigen 
und die Außenstation unter Berück-
sichtigung der Objektivstellung der 
Fernsehkamera (Abbildung 3-A) in 
gewünschter Höhe anschrauben (Ab-
bildung 2-A).
Wie in Abbildung 2-A gezeigt, die Rohr--A gezeigt, die Rohr- gezeigt, die Rohr-
leitung mit den Anlagenleitern durch-
führen. 
• Die Kunststoff-Klemmenabdeckung 
entfernen und die Anschlüsse ausfüh-
ren (Abbildung 4-A). 
• Nach Abschluss der Anschlussarbei-
ten die Klemmenabdeckungen wieder 
einsetzen.
• Für die montage des zubehörs im 
kapitel “Montage tastenmodule” na-
chlesen.
• Die Außenstation, wie im Handbuch 
“Programmierung” beschrieben, pro-
grammieren und einstellen.
• Das vordere Tableau montieren (Ab-Das vordere Tableau montieren (Ab-
bildung 1-A).

FR  - INSTALLATION MURALE
• À l’aide de la clé à six pans, dévisser 
les vis de blocage et retirer la plaque 
(figure 1-A).

• Fixer les chevilles fournies et visser le 
poste extérieur (figure 2-A) à la hauteur 
souhaitée en tenant compte du posi-
tionnement de l’objectif de la caméra 
(figure 3-A).
Faire passer la canalisation avec les 
conducteurs de l’installation comme 
indiqué à la figure 2-A. 
• Extraire le cache-borne en plastique 
et effectuer les branchements (figure 
4-A). 
• Une fois les branchement terminés, 
réinsérer les cache-bornes.
• Pour le montage des accessoires, se 
référer au chapitre “Montage des mo-
dules bouton”.
• Effectuer les opérations de program-
mation et les réglages du poste exté-
rieur comme décrit dans la “Manuel 
Programmation”.

• Monter la plaque frontale (figure 1-A).

ES  -INSTALACIÓN SOBRE PARED
• Usando la llave Allen, desenrosque 
los tornillos de fijación y quite la placa 
(figura 1-A).
• Fije los tacos suministrados y atornille la 
placa externa (figura 2-A) a la altura de--A) a la altura de-) a la altura de-
seada, teniendo en cuenta la colocación 
del objetivo de la cámara (figura 3-A).
Pase el tubo con los conductores de 
la instalación como se muestra en la 
figura 2-A. 
• Extraiga el cubreborne de plástico y 
realice las conexiones (figura 4-A). 
• Una vez concluidas las conexiones, 
vuelva a colocar los cubrebornes.
• Para el montaje de los accesorios, con-
sulte el capítulo “Montaje de los módu-
los de botón”.

• Efectúe las operaciones de programa-
ción y ajustes de la placa externa según 
se describe en el manual “Programa-
ción”.
• Monte la placa frontal (figura 1-A).

PT  - INSTALAÇÃO DE PAREDE
• Com a chave allen desaperte os para-
fusos de fixação e extraia a placa (figura 
1-A).
• Fixe as buchas fornecidas e aparafuse a 
placa botoneira  (figura 2-A) à altura de--A) à altura de-) à altura de-
sejada tendo em conta a posição da ob-
jectiva da câmara de vídeo (figura 3-A).
Passe o tubo com os condutores da 
instalação como ilustrado na figura 2-A. 
• Extraia a tampa do borne de plástico e 
faça as ligações (figura 4-A). 
• Após ter terminado as ligações reinsira 
as tampas dos bornes.

• Para a montagem dos acessórios con-
sulte o capítulo “Montagem dos módu-
los botão”.
• Efectue as operações de programação 
e regulações da placa botoneira segun-
do o descrito no manual “Programação”.
• Monte a placa frontal (figura 1-A).
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plus

installatie
de nieuwe, uiterste platte buitenpost lithos kan zowel aan de wand 
gemonteerd worden of ingebouwd worden, waardoor hij perfect 
aangepast kan worden aan elke omgeving. dankzij de speciale 
inbouwdoos is lithos slechts 6,5 mm dik, terwijl zijn zachte en ronde 
lijnen hem omvormen tot een discreet, doch elegant, meubelstuk.

ongeëvenaarde videokwaliteit
dankzij de meest recente sensoren die geavanceerde digitale 
algoritmes voor beeldbewerking garandeert lithos een ongeëvenaarde 
videokwaliteit in alle omstandigheden, dag en nacht.

het verlichtingssysteem is ontwikkeld in samenwerking met het Centro 
ricerche plast optica (afdeling van het researchcentrum van Fiat) en 
garandeert een perfecte verlichting als het donker is. de geavanceerde 
algoritmes voor beeldbewerking zorgen voor een ongeëvenaarde 
videokwaliteit in alle omstandigheden.

wandmontage inbouw

afwerkingen
de zachte lijnen en afwerkingen in geborsteld roestvrij staal maken van 
lithos een elegante en geraffineerde buitenpost.

maximale bescherming tegen water 
en vandalisme
lithos is gebouwd om langdurig mee te gaan. ongelooflijk stevig, 
beschermingsgraad ip54.

dubbele en enkele toetsen
lithos kan uitgerust worden met enkele of dubbele knoppen, afhankelijk 
van het soort installatie (tot 4 oproepen). het is gemakkelijk om de 
knoppen te vervangen en naamplaatjes aan te brengen.

Lithos 1 knop Lithos 4 knoppenLithos 2 knoppen

Inbouwdoos InbouwframeKnop dubbele 
hoogte

Dubbele knopEnkele knop DTP-wandkast

accessoires voor parlofoon- en 
deurvideobuitenposten
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 ACCESSOIRES

dps 61800030 enkele knop met basis en transparante externe bescherming in polycarbonaat met 
uv-bescherming.
Personaliseerbaar naamplaatje.
Afmetingen (LxHxD): 20x60x14 mm.

dph 61800040 knop met dubbele hoogte met basis en transparante externe bescherming in 
polycarbonaat met uv-bescherming.
Personaliseerbaar naamplaatje.
Afmetingen (LxHxD): 40x60x14 mm.

dpd 61800050 dubbele knop met basis en transparante externe bescherming in polycarbonaat met 
uv-bescherming.
Personaliseerbaar naamplaatje.
Afmetingen (LxHxD): 20x60x14 mm.

ltp 61800410 wandkast.
Wandkast met regenbescherming in gelakt staal, te combineren met buitenposten van parlofoons 
(LC/01) en deurvideo's (LVC/01).
Afmetingen (LxHxD): 102,4x208,6x49,5 mm.

lCi 61800420 inbouwframe in grijs pC/abs technopolymeer.
Te gebruiken met elke buitenpost van de Lithos-serie.
Afmetingen (LxHxD): 135x243x35 mm.

lsi 60090640 plastic inbouwdoos.
Te gebruiken met elke buitenpost van de Lithos-serie.
Afmetingen (LxHxD): 135x243x65 mm.

artikels en codes
 buitenpost

lvC/01 62020070 deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor
Centraal deel in technopolymeer met afwerking in roestvrij staal.
Elektronische kaart voor X1-systeem, microfoon en luidspreker. Sensor, NTSC/PAL-
camera, resolutie 680x512 met ingebouwde microprocessor voor het digitaal signaal, 
horizontale hoek 94°, verticale hoek 77° met digitale zoom. Verlichting van de persoon met 
24 witte LAMPjES.
Beschermingsgraad IP 54.
Afmetingen (LxHxD): 99x207x30 mm
Regeling van de audio van de microfoon en de luidspreker en activeringstijd van de 
deurontgrendeling. Lokale bediening voor de deurontgrendeling, mogelijkheid tot installatie 
van knoppen voor deuropening. Blauwe LAMPjES (4) voor de achtergrondverlichting van 
de toetsen met naamplaatjes. Handmatige programmering of door middel van software.

lC/01 60090650 buitenpost parlofoon.
Centraal deel in technopolymeer met afwerking in roestvrij staal.
Elektronische kaart voor X1-systeem, microfoon en luidspreker.  
Beschermingsgraad IP 54.
Afmetingen (LxHxD): 99x207x30 mm
Regeling van de audio van de microfoon en de luidspreker en activeringstijd van de 
deurontgrendeling. Lokale bediening voor de deurontgrendeling, mogelijkheid tot installatie 
van knoppen voor deuropening. Blauwe LAMPjES (4) voor de achtergrondverlichting van 
de toetsen met naamplaatjes. Handmatige programmering of door middel van software.
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technische kenmerken

H
L P

H

L

2

Joris Jansen

Sara Peeters

Wandmontage Inbouw

afmetingen
(lxhxd) 99x254x25 mm wandmontage

(lxhxd) 127x281x2* mm inbouw

*  Inbouwdoos: diepte 54,5 mm; steekt 2 mm buiten de muur uit.

thanGram
modulaire buitenposten

thangram is de serie modulaire buitenposten van bpt die 
als eerste beschikbaar is voor het nieuwe systeem op basis 
van digitale technologie ip. het is tevens de enige met een 
kleurenvideo van ongeëvenaarde kwaliteit. de buitenposten van 
de serie thangram onderscheiden zich omwille van hun innovatief 
en aantrekkelijk design, minimale dikte, uitstekende prestaties en 
de mogelijkheid om buitenposten samen te stellen vanaf slechts 7 
elementen. een nieuwe generatie platen die perfect is om aan uw 
wens om te verrassen en te verbazen te voldoen.

Compatibele systemen

2 draden

internet protocol

Uitvoeringen

Versie parlofoon Versie deurvideo
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zeven elementen, oneindige combinaties
oneindige combinaties van een beperkt aantal onderdelen. in de oosterse cultuur is tangram (van het Chinees "de zeven stenen der wijsheid") een 
spel dat de intuïtie en de fantasie stimuleert. bpt heeft zich hierop geïnspireerd voor de creatie van een unieke en originele reeks buitenposten die 
op verschillende manieren samengesteld kunnen worden: thangram. de zeven elementen van de deurvideo-installaties, een wijze ontmoeting 
tussen een eeuwenoude traditie en de technologie van de toekomst.

plus

kleurvarianten van de platen
thangram beschikt over talrijke verwisselbare voorplaten in 
verschillende kleuren, zodat u de buitenpost kunt aanpassen aan uw 
persoonlijke smaak. thangram houdt niet van zwart en wit.

maximale bescherming tegen water 
en vandalisme
de platen van thangram zijn gebouwd om langdurig mee te gaan. ze 
zijn ongelooflijk stevig en kunnen rekenen op beschermingsgraad ip54. 
ideaal voor alle omstandigheden: overdag en 's nachts, zowel in de 
zomer als in de winter.

plus

de enige die slechts 25 mm uitsteekt 
bij wandmontage en 2 mm bij 
inbouwmontage
25 mm bij wandmontage en 2 mm bij inbouwmontage: thangram is 
de enige ultradunne buitenpost die opvalt door zijn elegantie en niet 
door het feit dat hij uitsteekt. met zijn aantrekkelijk design en vlotte 
look combineert de nieuwe post van bpt op verstandige wijze de 
discretie van een dikte van slechts enkele millimeter en een gezocht 
en modern design. dankzij een efficiënte organisatie van de interne en 
externe ruimten valt thangram op door zijn schoonheid, maar zonder 
opdringerig te zijn, waardoor hij zich perfect integreert in om het even 
welke omgeving.

wandmontage inbouw

maximale videokwaliteit 's nachts  
en overdag
de buitenposten van het deurvideo-systeem thangram zijn uitgerust 
met ultramoderne sensoren die geavanceerde digitale algoritmes voor 
beeldbewerking gebruiken om een ongeëvenaarde videokwaliteit te 
bieden in alle omstandigheden. het verlichtingssysteem is ontwikkeld 
in samenwerking met het Centro ricerche plast optica (afdeling van het 
researchcentrum van Fiat) en garandeert een perfecte verlichting als 
het donker is.

afwerking van ingangspanelen
de buitenposten van thangram zijn beschikbaar in de afwerkingen 
Greyhound en metal. lampJes in verschillende kleuren en onmiddellijk 
te begrijpen serigrafie voor de statusmeldingen.

MetalGreyhound

4140

D
EU

R
VI

D
EO

-
IN

S
TA

LL
AT

IE
S

D
EU

R
VI

D
EO

-
IN

S
TA

LL
AT

IE
S

b
ui

te
np

os
te

n
th

an
gr

am

b
ui

te
np

os
te

n
th

an
gr

am



accessoires

voor buitenposten van parlofoons, deurvideo's en knoppenborden

  Het bijkomende knoppenbord is niet uitgerust met een frontplaat, maar u kunt het aan uw persoonlijke smaak aanpassen met alle beschikbare frontplaten.

Bijkomend 
knoppenbord

Knop dubbele 
hoogte

Dubbele knopEnkele knop Enkele dop 
Greyhound

Enkele dop 
Metal

Dop dubbele 
hoogte 

Greyhound

Dop dubbele 
hoogte Metal

Informatie- 
module

voor buitenposten met digitale oproep en/of toegangscontrole

voor inbouw

RFID-lezer Toetsenbord voor 
toegangscontrole 

Greyhound

Toetsenbord voor 
toegangscontrole 

Metal

RFID-kaarten in de versie 
"sleutelhanger" of "kaart"

Inbouwdoos Inbouwframe 
Greyhound

Inbouwframe 
Metal

Wandkast Inbouwdoos 

onderdelen

buitenposten van parlofoons en deurvideo's

  
de Greyhound-versie van thangram is uitgerust met een frontplaat in aluminium en is aan uw persoonlijke smaak aanpasbaar met 
alle beschikbare frontplaten. de metal-versie van thangram is niet uitgerust met een frontplaat, maar is aan uw persoonlijke smaak 
aanpasbaar met alle beschikbare frontplaten.

Frontpanelen
er zijn talrijke verwisselbare voorplaten beschikbaar in verschillende kleuren, zodat u de buitenpost van thangram kunt aanpassen aan uw persoonlijke smaak.

Buitenpost deurvideo 
Greyhound

Buitenpost deurvideo 
Metal

Buitenpost parlofoon  
Metal

Buitenpost parlofoon  
Greyhound

Altijd beschikbAAr

BeschikBaar op aanvraag

Donkerrood

Metal Matzwart Aluminium

Oranjegeel Wit Muntturkoois OceaanblauwDiepzwart
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installatie

Thangram buitenposten zijn geschikt voor wand- of inbouwmontage. In het laatste geval dienen de inbouwdoos en het frame afzonderlijk besteld te 
worden.

Snelle en eenvoudige bedrading
De rubberen beschermingen beschermen het klemmenbord en de 
respectieve aansluitingen. De bedrading is eenvoudig dankzij de interne 
kabelgeleiding.

Horizontale en verticale opstelling
De buitenpost op horizontale of verticale wijze opstellen is uitsluitend 
een esthetische keuze of hangt af van de beschikbare ruimte: de 
inbouwmontage wordt eenvoudiger gemaakt door de zelfblokkerende 
inbouwdozen en de bijkomende knoppenborden worden eenvoudig 
aangesloten met de bijgeleverde daarvoor bedoelde flat-cables.

A

Wandmontage

Wandmontage, dikte 25 mm.

Inbouw

Inbouwmontage, dikte 2 mm.

Flat-cableZelfblokkerende dozen

Quick plug-in montage

Dankzij het exclusieve "quick plug-in"-systeem is de montage van 
Thangram heel eenvoudig: het volstaat om de module die aan uw eisen 
beantwoordt met een klik in te voegen in de vrije ruimte:

Frontpaneel

voorbeelden

buitenposten met knoppen

maximale uitbreiding

afhankelijk van het soort knoppen dat u kiest kunt u 
installaties realiseren met meer dan 100 knoppen. 

door dubbele knoppen te gebruiken kunt u extreem 
compacte buitenposten realiseren.

Soort knop Max. aantal knoppen

Knoppen dubbele hoogte 52

Enkele knoppen 104

Dubbele knoppen 108

Combinatie met de frontplaten

Buitenposten met toegangscontrole 
met toetsenbord

Buitenposten met 
toegangscontrole met kaart

Buitenpost deurvideo  
met 14 knoppen

De Greyhound buitenposten worden 
geleverd met Aluminium frontplaat

Buitenpost 
parlofoon

Buitenpost  
parlofoon

Buitenpost  
deurvideo 

Buitenpost deurvideo  
en bijkomend  
knoppenbord

Buitenpost deurvideo  
en bijkomend  
knoppenbord

Buitenpost parlofoon  
met 7 knoppen

Buitenpost deurvideo  
met 28 knoppen

De Metal buitenposten worden geleverd 
zonder plaat en kunnen uitgerust worden 

met alle platen
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technische kenmerken 
binnenpost

Geraffineerde buitenkant, eenvoudige 
binnenkant
thangram staat niet alleen voor technologie en design made in italy, maar ook voor 
eenvoudige installatie en uitzonderlijke soberheid van zijn interne onderdelen. dankzij de 
rationele indeling van alle onderdelen (potentiometer, klemmen, microfoon enz.) kan het 
systeem snel geïnstalleerd en in gebruik genomen worden.

de elektronische kaart is volledig beschermd tegen slechte weersomstandigheden en 
eventueel vandalisme.

het naamkaartje vervangen in 2 bewegingen
het naamkaartje kan snel en eenvoudig vervangen worden zonder het frame te verwijderen. 
het naamplaatje kan vervangen worden met behulp van een schroevendraaier door zacht 
op het deksel van de knop te drukken.

eenvoudige afstellingen en gemakkelijk 
bereikbaar
de regeling van het geluid van de microfoon, de luidspreker en de tijd voor het activeren 
van deurontgrendeling zijn bijzonder gemakkelijk uit te voeren door de frontplaat en de 
rubberen beschermingen te verwijderen, zonder de elektronische onderdelen aan te 
raken.

snelle en betrouwbare aansluitingen
de combinaties worden gemakkelijker gemaakt door de vooraf ingestelde flat-
cable-aansluitingen die standaard bij de knoppenborden geleverd worden. de audio/
videobuitenpost en de bijkomende knoppenborden zijn exclusief verbonden door een 
voorbedrade kabel, zodat de installatie sneller en eenvoudiger kan verlopen. ook de 
aansluiting voor het programmeren met behulp van software en de dip-switches voor 
de aanpassing aan de impedantie (in het geval van de Xip-versies) zijn gemakkelijk 
toegankelijk door de rubberen bescherming weg te nemen.

Complete functies voor elke behoefte
ondanks de uiterst beperkte afmetingen beschikt thangram over alle functies de 
producten van bpt al jarenlang kenmerken, door de bekabeling uiterst gemakkelijk 
te maken. op het klemmenbord kunnen "diensten" aangesloten worden, naast de 
deurontgrendeling, een deuropener, een toestel voor het melden van de deurstatus en 
een schakelaar om eventuele bijkomende verlichtingspunten in te schakelen.
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perfecte videobeelden in kleur in alle 
omstandigheden
het verlichtingssysteem is ontwikkeld in samenwerking met het Centro ricerche 
plast optica (afdeling van het researchcentrum van Fiat) en garandeert een 
perfecte verlichting als het donker is.

de digitale ultramoderne sensoren die geavanceerde algoritmes voor 
beeldbewerking gebruiken garanderen een ongeëvenaarde videokwaliteit in alle 
omstandigheden.

informatie via osd
met behulp van de osd-functie (on screen display) voegt thangram informatie 
toe aan het beeld dat afkomstig is van de buitenpost: de status van de deur 
(geopend/gesloten), de buitenpost waar de oproep vandaan komt enz. de 
informatie is beschikbaar voor elke binnenpost van bpt. 

de functie is eenvoudig te activeren met behulp van een software (pCs/Xip).

ruime gezichtshoek en digitale afstelling 
van de hoek
dankzij het "wide eye"-systeem (horizontale hoek van de camera: 100°) biedt 
thangram de mogelijkheid om een groot gebied te bekijken door de lens 
(bijvoorbeeld: op een halve meter van de plaat is een ruimte zichtbaar die 119 cm 
breed is en 87 cm hoog). op het moment dat de buitenpost geïnstalleerd wordt, 
is het mogelijk de horizontale hoek van de lens tot 72° te verkleinen dankzij de 
digitale zoom en de lens in de best mogelijke richting voor het gebruik te plaatsen.

de lichtintensiteit van de led-ring van de 
buitenpost instellen
tijdens het programmeren van de oproeptoetsen is het mogelijk om de 
lichtintensiteit van de led-ring van de buitenpost af te stellen van om het even 
welke binnenpost, om deze aan te passen aan alle mogelijke installatiesituaties. 
hierdoor kan altijd een optimaal beeld verkregen worden van de persoon die de 
oproep verricht.

uitstekende geluidskwaliteit, akoestische 
en visuele statusmeldingen
het verwerken van het geluidssignaal verzekert optimale prestaties in 
omgevingen waar veel storingen zijn. kleine attenties van een groots product: 
de akoestische en visuele statusmeldingen zorgen ervoor dat thangram ook 
eenvoudig te gebruiken is voor ouderen en mensen met een sensoriële handicap.

toegangscontrole
met de rFid-lezer en het dna-toetsenbord kan het veiligheidsniveau van de 
toegang verhoogd worden. er kunnen tot 500 verschillende codes beheerd 
worden bij handmatige programmering, of tot 1500 bij programmering met 
behulp van een software. het toetsenbord voor de toegangscontrole kan ook 
gebruikt worden om digitale oproepen (cijfercodes) uit te voeren, waardoor de 
afmetingen van de buitenpost drastisch afnemen. 

de toegangscontrole-functies zijn alleen uitvoerbaar met voeding van het type 
va/01 en va/08.
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Artikels en codes
 BuiTenposTen pArlofoon

DC/01 60090010 parlofoon-buitenpost, centraal deel in technopolymeer met Greyhound-grijze 
afwerking en aluminiumkleurige frontplaat.  
Elektronische kaart voor X1-systeem, microfoon en luidspreker.
Beschermingsgraad IP54.
Afmetingen (LxHxD): 99x254x25 mm.
Regeling van de audio van de microfoon en de luidspreker en activeringstijd van de deurontgrendeling. 
Standaard geleverde flat-cable-aansluitingen voor een eenvoudige combinatie en mini-USB-
aansluiting voor het programmeren met software. Lokale bediening voor de deurontgrendeling, 
ingangen voor deuropenerknoppen en toestellen voor het melden van de status van de deur, uitgang 
voor het activeren van externe camera's. Blauwe lampjes (8) voor de achtergrondverlichting van de 
toetsen met naamplaatjes. Lampjes voor visuele melding over de staat van de installatie: rood lampje 
voor doorgegeven oproep, groen lampje voor geopende deur, geel lampje voor gesprek, blauw lampje 
voor bezetmelding.

DC/01 Me 60090020 parlofoon-buitenpost, centraal deel in technopolymeer met afwerking 
in gesatineerd chroom Metal.  
Elektronische kaart voor X1-systeem, microfoon en luidspreker.
Beschermingsgraad IP54.
Afmetingen (LxHxD): 99x254x25 mm.
Frontplaat niet meegeleverd.
Regeling van de audio van de microfoon en de luidspreker en activeringstijd van de deurontgrendeling. 
Standaard geleverde flat-cable-aansluitingen voor een eenvoudige combinatie en mini-USB-
aansluiting voor het programmeren met software. Lokale bediening voor de deurontgrendeling, 
ingangen voor deuropenerknoppen en toestellen voor het melden van de status van de deur, uitgang 
voor het activeren van externe camera's. Blauwe lampjes (8) voor de achtergrondverlichting van 
de toetsen met naamplaatjes. Lampjes voor visuele melding over de staat van de installatie: rood 
lampje voor doorgegeven oproep, groen lampje voor geopende deur, geel lampje voor gesprek, 
blauw lampje voor bezetmelding.

DC/08 60090030 parlofoon-buitenpost, centraal deel in technopolymeer met Greyhound-grijze 
afwerking en aluminiumkleurige frontplaat.  
Elektronische kaart voor XIP-systeem, microfoon en luidspreker.
Beschermingsgraad IP54.
Afmetingen (LxHxD): 99x254x25 mm.
Regeling van de audio van de microfoon en de luidspreker en activeringstijd van de deurontgrendeling. 
Standaard geleverde flat-cable-aansluitingen voor een eenvoudige combinatie en mini-USB-
aansluiting voor het programmeren met software. Dip-switch voor aanpassing aan de impedantie. 
Lokale bediening voor de deurontgrendeling, ingangen voor deuropenerknoppen en toestellen voor 
het melden van de status van de deur, uitgang voor het activeren van externe camera's. Blauwe 
lampjes (8) voor de achtergrondverlichting van de toetsen met naamplaatjes. Lampjes voor visuele 
melding over de staat van de installatie: rood lampje voor doorgegeven oproep, groen lampje voor 
geopende deur, geel lampje voor gesprek, blauw lampje voor bezetmelding.

DC/08 Me 60090040 parlofoon-buitenpost, centraal deel in technopolymeer met afwerking 
in gesatineerd chroom Metal. 
Elektronische kaart voor XIP-systeem, microfoon en luidspreker.
Beschermingsgraad IP54.
Afmetingen (LxHxD): 99x254x25 mm.
Frontplaat niet meegeleverd.
Regeling van de audio van de microfoon en de luidspreker en activeringstijd van de deurontgrendeling. 
Standaard geleverde flat-cable-aansluitingen voor een eenvoudige combinatie en mini-USB-
aansluiting voor het programmeren met software. Dip-switch voor aanpassing aan de impedantie. 
Lokale bediening voor de deurontgrendeling, ingangen voor deuropenerknoppen en toestellen voor 
het melden van de status van de deur, uitgang voor het activeren van externe camera's. Blauwe 
lampjes (8) voor de achtergrondverlichting van de toetsen met naamplaatjes. Lampjes voor visuele 
melding over de staat van de installatie: rood lampje voor doorgegeven oproep, groen lampje voor 
geopende deur, geel lampje voor gesprek, blauw lampje voor bezetmelding.

 BuiTenposTen pArlofoons

DVC/01 62020010 Deurvideo-buitenpost met kleurenscherm, centraal deel in technopolymeer
met Greyhound-grijze afwerking en aluminiumkleurige frontplaat.  
Elektronische kaart voor X1-systeem, microfoon en luidspreker.
Sensor, NTSC/PAL-camera, resolutie 680x512 pixels met ingebouwde microprocessor voor het 
digitaal signaal, horizontale hoek 100° met digitale zoom. Verlichting met 4 witte lampjes.
Beschermingsgraad IP54.
Afmetingen (LxHxD): 99x254x25 mm.
Regeling van de audio van de microfoon en de luidspreker en activeringstijd van de deurontgrendeling. 
Standaard geleverde flat-cable-aansluitingen voor een eenvoudige combinatie en mini-USB-
aansluiting voor het programmeren met software. Lokale bediening voor de deurontgrendeling, 
ingangen voor deuropenerknoppen en toestellen voor het melden van de status van de deur, 
uitgang voor het activeren van externe camera's. Blauwe lampjes (8) voor de achtergrondverlichting 
van de toetsen met naamplaatjes. Lampjes voor visuele melding over de staat van de installatie: 
rood lampje voor doorgegeven oproep, groen lampje voor geopende deur, geel lampje voor gesprek, 
blauw lampje voor bezetmelding.

 

DVC/01 Me 62020020 Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, centraal deel in technopolymeer
met afwerking in gesatineerd chroom Metal.  
Elektronische kaart voor X1-systeem, microfoon en luidspreker. Sensor, NTSC/PAL-camera, 
resolutie 680x512 pixels met ingebouwde microprocessor voor het digitaal signaal, horizontale 
hoek 100° met digitale zoom. Verlichting met 4 witte lampjes.
Beschermingsgraad IP54. 
Afmetingen (LxHxD): 99x254x25 mm.
Frontplaat niet meegeleverd.
Regeling van de audio van de microfoon en de luidspreker en activeringstijd van de deurontgrendeling. 
Standaard geleverde flat-cable-aansluitingen voor een eenvoudige combinatie en mini-USB-
aansluiting voor het programmeren met software. Lokale bediening voor de deurontgrendeling, 
ingangen voor deuropenerknoppen en toestellen voor het melden van de status van de deur, 
uitgang voor het activeren van externe camera's. Blauwe lampjes (8) voor de achtergrondverlichting 
van de toetsen met naamplaatjes. Lampjes voor visuele melding over de staat van de installatie: 
rood lampje voor doorgegeven oproep, groen lampje voor geopende deur, geel lampje voor gesprek, 
blauw lampje voor bezetmelding.

DVC/08 62020030 Deurvideo-buitenpost met kleurenscherm, centraal deel in technopolymeer 
met Greyhound-grijze afwerking en aluminiumkleurige frontplaat. 
Elektronische kaart voor XIP-systeem, microfoon en luidspreker.
Sensor, NTSC/PAL-camera, resolutie 680x512 pixels met ingebouwde microprocessor voor het 
digitaal signaal, horizontale hoek 100° met digitale zoom. Verlichting met 4 witte lampjes.
Beschermingsgraad IP54.
Afmetingen (LxHxD): 99x254x25 mm.
Regeling van de audio van de microfoon en de luidspreker en activeringstijd van de 
deurontgrendeling. Standaard geleverde flat-cable-aansluitingen voor een eenvoudige 
combinatie en mini-USB-aansluiting voor het programmeren met software. Dip-switch voor 
aanpassing aan de impedantie. Lokale bediening voor de deurontgrendeling, ingangen voor 
deuropenerknoppen en toestellen voor het melden van de status van de deur, uitgang voor 
het activeren van externe camera's. Blauwe lampjes (8) voor de achtergrondverlichting van de 
toetsen met naamplaatjes. Lampjes voor visuele melding over de staat van de installatie: rood 
lampje voor doorgegeven oproep, groen lampje voor geopende deur, geel lampje voor gesprek, 
blauw lampje voor bezetmelding.

DVC/08 Me 62020040 Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, centraal deel in technopolymeer 
met afwerking in gesatineerd chroom Metal. 
Elektronische kaart voor XIP-systeem, microfoon en luidspreker.
Sensor, NTSC/PAL-camera, resolutie 680x512 pixels met ingebouwde microprocessor voor het 
digitaal signaal, horizontale hoek 100° met digitale zoom. Verlichting met 4 witte lampjes.
Beschermingsgraad IP54.
Afmetingen (LxHxD): 99x254x25 mm.
Frontplaat niet meegeleverd.
Regeling van de audio van de microfoon en de luidspreker en activeringstijd van de 
deurontgrendeling. Standaard geleverde flat-cable-aansluitingen voor een eenvoudige 
combinatie en mini-USB-aansluiting voor het programmeren met software. Dip-switch voor 
aanpassing aan de impedantie. Lokale bediening voor de deurontgrendeling, ingangen voor 
deuropenerknoppen en toestellen voor het melden van de status van de deur, uitgang voor 
het activeren van externe camera's. Blauwe lampjes (8) voor de achtergrondverlichting van de 
toetsen met naamplaatjes. Lampjes voor visuele melding over de staat van de installatie: rood 
lampje voor doorgegeven oproep, groen lampje voor geopende deur, geel lampje voor gesprek, 
blauw lampje voor bezetmelding.
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 fronTplATen

Dpf Al 60090060 frontplaat in geanodiseerd aluminium.
Voor combinatie met buitenposten van parlofoons, deurvideo's en bijkomende knoppenborden DP0, 
kleur Alluminium, steun in grijs PC/ABS technopolymeer.
Afmetingen (LxHxD): 99x254x18 mm.

Dpf nf 60090070 frontplaat in geanodiseerd aluminium.
Voor combinatie met buitenposten van parlofoons, deurvideo's en bijkomende knoppenborden DP0, 
matzwart, steun in grijs PC/ABS technopolymeer.
Afmetingen (LxHxD): 99x254x18 mm.

Dpf Me 60090530 frontplaat in geanodiseerd aluminium.
Voor combinatie met buitenposten van parlofoons, deurvideo's en bijkomende knoppenborden DP0, 
kleur Metal, steun in grijs PC/ABS technopolymeer.
Afmetingen (LxHxD): 99x254x18 mm.

Dpf Ar 60090610 frontplaat in geanodiseerd aluminium. 
Voor combinatie met buitenposten van parlofoons, deurvideo's en bijkomende knoppenborden DP0, 
oranje-geel (RAL 2000), steun in grijs PC/ABS technopolymeer.
Afmetingen (LxHxD): 99x254x18 mm.
Beschikbaar op aanvraag.

Dpf Bi 60090580 frontplaat in geanodiseerd aluminium.
Voor combinatie met buitenposten van parlofoons, deurvideo's en bijkomende knoppenborden DP0, 
wit, steun in grijs PC/ABS technopolymeer.
Afmetingen (LxHxD): 99x254x18 mm.
Beschikbaar op aanvraag.

Dpf Bl 60090570 frontplaat in geanodiseerd aluminium.
Voor combinatie met buitenposten van parlofoons, deurvideo's en bijkomende knoppenborden DP0, 
oceaanblauw (RAL 5020), steun in grijs PC/ABS technopolymeer.
Afmetingen (LxHxD): 99x254x18 mm.
Beschikbaar op aanvraag.

Dpf nl 60090620 frontplaat in geanodiseerd aluminium. 
Voor combinatie met buitenposten van parlofoons, deurvideo's en bijkomende knoppenborden DP0, 
diepzwart (RAL 9005), steun in grijs PC/ABS technopolymeer.
Afmetingen (LxHxD): 99x254x18 mm.
Beschikbaar op aanvraag.

Dpf rs 60090560 frontplaat in geanodiseerd aluminium.
Voor combinatie met buitenposten van parlofoons, deurvideo's en bijkomende knoppenborden DP0, 
donkerrood (RAL 3011), steun in grijs PC/ABS technopolymeer.
Afmetingen (LxHxD): 99x254x18 mm.
Beschikbaar op aanvraag.

Dpf VD 60090590 frontplaat in geanodiseerd aluminium. 
Voor combinatie met buitenposten van parlofoons, deurvideo's en bijkomende knoppenborden DP0, 
munt-tirloois (RAL 6033), steun in grijs PC/ABS technopolymeer.
Afmetingen (LxHxD): 99x254x18 mm.
Beschikbaar op aanvraag.

Artikels en codes
 ACCessoires Voor De insTAllATie

Dsi 60090050 plastic inbouwdoos.
Uitgerust met zelfblokkerende verbindingen en voorgevormde gaten voor de bedrading. Te gebruiken 
met elke buitenpost en de bijkomend knoppenbord DP0. 
Afmetingen (LxHxD): 140x294x54,5 mm.

DCi 61800010 inbouwframe in grijs pC/ABs technopolymeer.
Geschikt voor buitenposten van parlofoons (DC/01, DC/08), buitenposten van deurvideo's (DVC/01, 
DVC/08) en bijkomende knoppenborden DP0. 
Afmetingen (LxHxD): 127x280x30(1,2) mm.

DCi Me 61800020 plastic inbouwframe bedekt met gesatineerd chroom in Metal-kleur.
Geschikt voor buitenposten van parlofoons (DC/01 ME, DC/08 ME), buitenposten van deurvideo's 
(DVC/01 ME, DVC/08 ME) en bijkomende knoppenborden DP0. 
Afmetingen (LxHxD): 127x280x30(1,2) mm.

DTp 61800390 Wandkast met regenbescherming in gelakt staal.
Geschikt voor buitenposten van parlofoons (DC/01 ME, DC/08 ME), buitenposten van deurvideo's 
(DVC/01 ME, DVC/08 ME) en bijkomende knoppenborden DP0. 
Afmetingen (LxHxD): 103,8x252,8x45,5 mm.

DsM 60090630 inbouwdoos in verzinkt staal.
Geschikt voor buitenposten van parlofoons (DC/01 ME, DC/08 ME), buitenposten van deurvideo's 
(DVC/01 ME, DVC/08 ME) en bijkomende knoppenborden DP0. 
Afmetingen (LxHxD):115x269x47 mm.
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 ACCessoires Voor heT sAMensTellen VAn BuiTenposTen MeT DiGiTAle oproep en/of ToeGAnGsConTrole

DrfiD 61800290 lezer voor toegangssleutels.
Met antenne en decodeercircuit in polycarbonaat. 
Combineerbaar met elke buitenpost voor parlofoons en deurvideo's van de serie Thangram (niet 
installeerbaar op knoppenbord DP0). 
Afmetingen (LxHxD): 40x60x12 mm.

DnA 61800320 Toetsenbord in grijs pC/ABs technopolymeer.
Met cijfertoetsen van 0 tot 9 en 2 functietoetsen voor het doorgeven van gecodeerde oproepen en het 
bevestigen van de toegangscode.
Combineerbaar met elke buitenpost voor parlofoons en deurvideo's van de serie Thangram (niet 
installeerbaar op knoppenbord DP0). 
Afmetingen (LxHxD): 60x60x14 mm.

DnA Me 61800360 plastic toetsenbord bedekt met gesatineerd chroom, Metal.
Bedekt met gesatineerd chroom met cijfertoetsen van 0 tot 9 en 2 functietoetsen voor het doorgeven 
van gecodeerde oproepen en het bevestigen van de toegangscode
Combineerbaar met elke buitenpost voor parlofoons en deurvideo's van de serie Thangram (niet 
installeerbaar op knoppenbord DP0). 
Afmetingen (LxHxD): 60x60x14 mm.

DTAG5 61800470 Toegangssleutel in sleutelhangerformaat.
Te gebruiken met lezermodules voor toegangssleutels DRFID (code 61800290).
Pakket met 5 sleutels. 
Afmetingen (LxHxD): 53x37x10 mm.

DBAD10 61800460 Toegangssleutel in kaartformaat.
Te gebruiken met lezermodules voor toegangssleutels DRFID (code 61800290).
Pakket met 10 sleutels. 
Afmetingen (LxH): 85x54 mm.

Artikels en codes
 BijkoMenD knoppenBorD, knoppen en Doppen

Dp0 60090080 Bijkomend knoppenbord voor parlofoon- en deurvideobuitenposten in technopolymeer. 
Mogelijkheid tot invoegen van enkele en dubbele (max. 10) en knoppen met dubbele hoogte (max. 5). 
Uitgerust met 20 blauwe lampjes voor de achtergrondverlichting van de toetsen met naamplaatjes. 
Afmetingen (LxHxD): 99x254x25 mm.

Dps 61800030 enkele knop.
Met basis en transparante externe bescherming in polycarbonaat met UV-bescherming. 
Personaliseerbaar naamplaatje.
Afmetingen (LxHxD): 20x60x14 mm.

Dph 61800040 knop dubbele hoogte.
Met basis en transparante externe bescherming in polycarbonaat met UV-bescherming.
Personaliseerbaar naamplaatje.
Afmetingen (LxHxD): 40x60x14 mm.

DpD 61800050 Dubbele knop.
Met basis en transparante externe bescherming in polycarbonaat met UV-bescherming. 
Personaliseerbaar naamplaatje.
Afmetingen (LxHxD): 20x60x14 mm.

DTs 61800060 enkele dop in pC/ABs technopolymeer.
Greyhound-grijs. Geschikt voor buitenposten van parlofoons (DC/01, DC/08), buitenposten van 
deurvideo's (DVC/01, DVC/08) en bijkomende knoppenborden DP0.
Afmetingen (LxHxD): 20x60x12 mm.

DTs Me 61800070 plastic enkele dop bedekt met gesatineerd chroom, Metal.
Metal. Geschikt voor buitenposten van parlofoons (DC/01 ME, DC/08 ME), buitenposten van 
deurvideo's (DVC/01 ME, DVC/08 ME) en bijkomende knoppenborden DP0.
Afmetingen (LxHxD): 20x60x12 mm.

DTh 61800080 Dop met dubbele hoogte in pC/ABs technopolymeer.
Greyhound-grijs. Geschikt voor buitenposten van parlofoons (DC/01, DC/08), buitenposten van 
deurvideo's (DVC/01, DVC/08) en bijkomende knoppenborden DP0.
Afmetingen (LxHxD): 40x60x12 mm.

DTh Me 61800090 plastic dop met dubbele hoogte bedekt met gesatineerd chroom, Metal.
Metal. Geschikt voor buitenposten van parlofoons (DC/01 ME, DC/08 ME), buitenposten van 
deurvideo's (DVC/01 ME, DVC/08 ME) en bijkomende knoppenborden DP0.
Afmetingen (LxHxD): 40x60x12 mm.

DMi 61800440 informatiemodule voor algemene signaleringen.
Met basis en transparante externe bescherming in polycarbonaat met UV-bescherming.
Personaliseerbaar naamplaatje. Geschikt voor buitenposten van parlofoons (DC/01, DC/01 ME, 
DC/08, DC/08 ME), buitenposten van deurvideo's (DVC/01, DVC/01 ME, DVC/08, DVC/08 ME) en 
bijkomende knoppenborden DP0. Niet te gebruiken als belknop.
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TABel MeT sAMensTellinG BuiTenposTen

BuiTenposTen DeurViDeo's knoppen ToeVoeGen

Versie 
GreyhounD Versie MeTAl BuiTenposTen MeT enkele knoppen BuiTenposTen MeT knoppen MeT DuBBele 

hooGTe BuiTenposTen MeT DuBBele knoppen

Buitenpost 
deurvideo

Buitenpost 
deurvideo

Frontpanelen  
met afwerking naar 

keuze

Bijkomend 
knoppenbord

Frontpanelen  
met afwerking naar 

keuze
Knoppen Doppen Bijkomend 

knoppenbord

Frontpanelen  
met afwerking  

naar keuze
Knoppen Doppen Bijkomend 

knoppenbord

Frontpanelen  
met afwerking  

naar keuze
Knoppen Doppen

o
f + o
f

o
f

62020010 
DVC/01

62020030 
DVC/08

62020020 
DVC/01 Me

62020040 
DVC/08 Me

60090060
Dpf Al

60090070
Dpf nf

60090530 
Dpf Me

60090080 
Dp/0

60090060
Dpf Al

60090070
Dpf nf

60090530
Dpf Me

61800030 
Dps

61800060 
DTs

61800070 
DTs Me

60090080 
Dp/0

60090060 
Dpf Al

60090070
Dpf nf

60090530
Dpf Me

61800040 
Dph

61800080 
DTh

61800090
DTh Me

60090080 
Dp/0

60090060
Dpf Al

60090070
Dpf nf

60090530
Dpf Me

61800050 
DpD

61800060 
DTs

61800070 
DTs Me

G
eB

r
u

ik
er

s

 1 1 1 1 - - 1 3 - - 1 1 - - 1 3
 2 1 1 1 - - 2 2 - - 2 0 - - 1 3
 3 1 1 1 - - 3 1 1 1 3 4 - - 2 2
 4 1 1 1 - - 4 0 1 1 4 3 - - 2 2
 5 1 1 1 1 1 5 9 1 1 5 2 - - 3 1
 6 1 1 1 1 1 6 8 1 1 6 1 - - 3 1
 7 1 1 1 1 1 7 7 1 1 7 0 - - 4 0
 8 1 1 1 1 1 8 6 2 2 8 4 - - 4 0
 9 1 1 1 1 1 9 5 2 2 9 3 1 1 5 9
10 1 1 1 1 1 10 4 2 2 10 2 1 1 5 9
11 1 1 1 1 1 11 3 2 2 11 1 1 1 6 8
12 1 1 1 1 1 12 2 2 2 12 0 1 1 6 8
13 1 1 1 1 1 13 1 3 3 13 4 1 1 7 7
14 1 1 1 1 1 14 0 3 3 14 3 1 1 7 7
15 1 1 1 2 2 15 9 3 3 15 2 1 1 8 6
16 1 1 1 2 2 16 8 3 3 16 1 1 1 8 6
17 1 1 1 2 2 17 7 3 3 17 0 1 1 9 5
18 1 1 1 2 2 18 6 4 4 18 4 1 1 9 5
19 1 1 1 2 2 19 5 4 4 19 3 1 1 10 4
20 1 1 1 2 2 20 4 4 4 20 2 1 1 10 4
21 1 1 1 2 2 21 3 4 4 21 1 1 1 11 3
22 1 1 1 2 2 22 2 4 4 22 0 1 1 11 3
23 1 1 1 2 2 23 1 5 5 23 4 1 1 12 2
24 1 1 1 2 2 24 0 5 5 24 3 1 1 12 2
25 1 1 1 3 3 25 9 5 5 25 2 1 1 13 1
26 1 1 1 3 3 26 8 5 5 26 1 1 1 13 1
27 1 1 1 3 3 27 7 5 5 27 0 1 1 14 0
28 1 1 1 3 3 28 6 6 6 28 4 1 1 14 0
29 1 1 1 3 3 29 5 6 6 29 3 2 2 15 9
30 1 1 1 3 3 30 4 6 6 30 2 2 2 15 9

Voor pArlofooninsTAllATies 
Voor inBouW:

voor elke buitenpost en elk bijkomend knoppenbord 
dient het volgende toegevoegd te worden:

VoorBeelDen

Buitenpost

o
f

Buitenpost Inbouwdoos Greyhound 
inbouwframes

o
f

Metal 
inbouwframes

60090010 
DC/01

60090020 
DC/01 Me

60090050 
Dsi

61800010 
DCi

61800020 
DCi Me

60090030 
DC/08

60090040 
DC/08 Me
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AuDio- en ViDeoMoDules
voor buitenposten met frames van andere merken

Door een groot aantal van de uitstekende kenmerken van Thangram 
toe te passen, voegt BpT parlofoon- en deurvideomodules met 
kleurenmonitor voor X1- en Xip-systemen aan haar aanbod 
van buitenposten toe. Deze toestellen zijn uiterst gemakkelijk 
installeerbaar, aangezien er metalen frontplaten van andere 
merken gebruikt kunnen worden, waardoor de buitenposten aan 
alle vereisten van de klant voldoen.

  kleurenscherm met hoge kwaliteit, zowel overdag als 's 

nachts, dankzij de geoptimaliseerde verlichting

  Akoestische en visuele statusmeldingen 

  Aansluitmogelijkheid voor de eerste 4 belknoppen (kabel 

meegeleverd)

  Mogelijkheid om tot 11 bijkomende belmodules VZs/308C aan 

te sluiten

  op afstand bedienbare microfoon

  Aansluitmogelijkheid voor een matrix toetsenbord voor 

toegangscontrole

Uitvoeringen

DMC 
Parlofoon

DMVC 
Deurvideo

CoMpATiBele sysTeMen

2 draden

internet protocol

Artikels en codes
Audio- en videomodules

dmC/01 60090660 Parlofoonmodule X1-systeem.
 

DMC/08 60090670 Parlofoonmodule XIP-systeem.
 

DMVC/01 62020080 Deurvideomodule X1-systeem.
 

DMVC/08 62020090 Deurvideomodule XIP-systeem.
 

Eenvoudige afstellingen en 
gemakkelijk bereikbaar
De regeling van het geluid van de microfoon, de luidspreker en de tijd 
voor het activeren van deurontgrendeling zijn bijzonder gemakkelijk uit 
te voeren door het klepje aan de achterkant te verwijderen, zonder de 
elektronische onderdelen aan te raken.

De functies van de klemmen
Op het klemmenbord kunnen, naast de deurontgrendeling, een 
deuropener, een toestel voor het melden van de deurstatus en een 
schakelaar om eventuele bijkomende verlichtingspunten in te 
schakelen, aangesloten worden.

Installatie
De DVMC- en DMC-modules kunnen gemakkelijk geïnstalleerd worden 
in standaardframes van andere merken. De microfoon, het kijkglas 
van de camera (voor videomodules) en de belknoppen kunnen snel en 
eenvoudig geplaatst worden en de module kan eenvoudig vastgemaakt 
worden aan het frame van de buitenpost.

Digitale regeling van de hoek
Dankzij de DMVC-videomodule met "wide eye"-systeem (hoek van de 
camera: 94° horizontaal, 77° verticaal) biedt Thangram de mogelijkheid 
om een groot gebied te bekijken door de lens (bijvoorbeeld: op een halve 
meter van de plaat is een ruimte zichtbaar die 108 cm breed is en 80 
cm hoog). op het moment dat de buitenpost geïnstalleerd wordt, is het 
mogelijk de hoek van de lens tot 70° te verkleinen door de zoom digitaal 
af te stellen en de lens in de best mogelijke richting voor het gebruik te 
plaatsen.

Afmetingen
(lxhxD) 95x130x35 mm

1÷9

38

4

6

9

7

5

2

58°

1

77°

94°

70°

0

MIC PUSH BUTTON KEYBOARD

VZS

RFID

MINI USB
PROG

LED
DATA

LED
PROG
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DiGiThA
Digitale buitenposten

De buitenposten van de lijn Thangram worden uitgebreid met 
Digitha, de uiterst stevige en functionele digitale buitenpost in 
roestvrij staal. Dankzij een attente optimalisering van de interne 
en externe ruimten en de talrijke combinaties van het digitale 
knoppenpaneel, biedt Digitha de beste prestaties met de kleinste 
afmetingen. het is de beste oplossing voor residentiële installaties 
met het digitale Xip-systeem. 
Digitha is een mooie en elegante streling voor de zintuigen dankzij 
het gesatineerde effect van haar dubbele afwerking (geborsteld 
en mat), die de ogen streelt en de vingers prikkelt. 
Digitha: de naamplaat van de nieuwe generatie.

Technische kenmerken

Afmetingen
(lxhxD) 145x363x4 mm wandmontage
(lxhxD) 140x380x2 mm inbouw

CoMpATiBele sysTeMen

internet protocol

WXYZPQRS TUV

JKL MNO

ABC DEF

GHI

H
L P

Inbouw Wandmontage

Uitvoeringen

Versie  
deurvideo

Versie VR ELU 
parlofoon

Versie VR ELU 
deurvideo

Versie  
parlofoon

Versie VR ME 
deurvideo

B
1

2

DDSI VR-DDCI VR
DDSP VR

BPT S.p.A. a Socio Unico
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena-PN-Italy
www.bpt.it-info@bpt.it 

IT  - INSTALLAZIONE DDSI VR-
DDCI VR
• Eliminare uno o più punti di rottura a 
seconda della posizione prescelta per il 
passaggio dei cavi (figura 1). 
• Far passare la tubazione con i condutto-
ri d’impianto attraverso uno dei punti a 
rottura (figura 2) utilizzando il passacavo 
fornito in dotazione.
• Deformare le alette tirandole verso 
l’esterno (figura 2).
• Murare la scatola ad incasso all’altezza 
desiderata tenendo conto dell’indica-
zione ALTO  (figura 2) e del posizio-
namento dell’obiettivo della telecamera 
(figura 3).
• Nel caso si voglia installare il tettuccio 
antipioggia procedere come indicato in 
figura 4.

EN  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminate one or more breaking points 
depending on the position selected for 
passing the cables (figure 1).  
• Run the hose with the system conduc-
tors through one of the breaking points 
(figure 2) using the provided cable pas-
sage.

• Deform the tabs by pulling them ou-
twards (figure 2).
• Install the recessed box at the desired 
height, considering the UP  (figure 2) 
indication and the positioning of the ca-
mera lens (figure 3).
• If you want to install a rain cover proce-
ed as shown in figure 4.

DE  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR 
• Je nach Position, die für den Kabeldur-
chlass gewählt wurde, einen oder meh-
rere Ausbrechpunkte öffnen (Abbildung  
1). 
• Die Rohrleitung mit den Anlagenlei-
tern mit Hilfe des beiliegenden Kabel-
durchlasses durch einen der Ausbre-
chpunkte führen (Abbildung 2).
• Die Flügel umbiegen, indem sie nach 
außen gezogen werden (Abbildung 2).
• Das Unterputzgehäuse in der gewün-
schten Höhe einmauern, dabei auf den 
Hinweis OBEN  (Abbildung 2) und die 
Positionierung der Telekamera achten 
(Abbildung 3).
• Möchte man das Regenschutzdach 
montieren, wie in Abbildung 4 vorge-
hen.

FR  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Briser un ou plusieurs points prédé-
coupés selon la position choisie pour le 
passage des câbles (figure 1). 
• Faire passer les tuyaux avec les con-
ducteurs d’installation à travers un des 
points prédécoupés (figure 2) en utili-
sant le passe-câble fourni en dotation.
• Déformer les ailettes en les tirant vers 
l’extérieur (figure 2).
• Murer le boîtier d’encastrement à la 
hauteur désirée en respectant l’indica-
tion HAUT  (figure 2) et le positionne-
ment de l’objectif de la caméra (figure 3).
• Pour installer la visière anti-pluie, pro-
céder comme indiqué figure 4.

ES  - INSTALACIÓN DDSI VR-DDCI VR
• Elimine uno o varios puntos de ro-
tura, dependiendo de la posición ele-
gida para el paso de los cables (figura 
1). 
• Pase la tubería con los conductores 
de la instalación a través de uno de los 
puntos de rotura (figura 2) utilizando el 
pasacables suministrado.
• Deforme las aletas tirando de ellas ha-
cia afuera (figura 2).

• Empotre la caja a la altura deseada te-
niendo en cuenta la indicación ALTO  
(figura 2) y la posición del objetivo de la 
cámara (figura 3).
• Si desea instalar la visera de protección 
contra lluvia siga las indicaciones de la 
figura 4.

PT  - INSTALAÇÃO DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminar um ou mais pontos de ruptura 
conforme a posição pré-seleccionada 
para a passagem dos cabos (figura 1). 
• Fazer passar a tubagem com os con-
dutores do sistema através de um dos 
pontos de ruptura (figura 2) utilizando o 
passa-cabos fornecido.
• Deformar as abas puxando-as para fora 
(figura 2).
• Murar a caixa de encastre à altura de-
sejada tendo em consideração a indi-
cação ALTO  (figura 2) e o posiciona-
mento da objectiva da câmara (figura 3).
• Caso se deseje instalar o tecto de pro-
tecção de chuva proceder como indica-
do na figura 4.
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IT  - INSTALLAZIONE DDSI VR-
DDCI VR
• Eliminare uno o più punti di rottura a 
seconda della posizione prescelta per il 
passaggio dei cavi (figura 1). 
• Far passare la tubazione con i condutto-
ri d’impianto attraverso uno dei punti a 
rottura (figura 2) utilizzando il passacavo 
fornito in dotazione.
• Deformare le alette tirandole verso 
l’esterno (figura 2).
• Murare la scatola ad incasso all’altezza 
desiderata tenendo conto dell’indica-
zione ALTO  (figura 2) e del posizio-
namento dell’obiettivo della telecamera 
(figura 3).
• Nel caso si voglia installare il tettuccio 
antipioggia procedere come indicato in 
figura 4.

EN  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminate one or more breaking points 
depending on the position selected for 
passing the cables (figure 1).  
• Run the hose with the system conduc-
tors through one of the breaking points 
(figure 2) using the provided cable pas-
sage.

• Deform the tabs by pulling them ou-
twards (figure 2).
• Install the recessed box at the desired 
height, considering the UP  (figure 2) 
indication and the positioning of the ca-
mera lens (figure 3).
• If you want to install a rain cover proce-
ed as shown in figure 4.

DE  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR 
• Je nach Position, die für den Kabeldur-
chlass gewählt wurde, einen oder meh-
rere Ausbrechpunkte öffnen (Abbildung  
1). 
• Die Rohrleitung mit den Anlagenlei-
tern mit Hilfe des beiliegenden Kabel-
durchlasses durch einen der Ausbre-
chpunkte führen (Abbildung 2).
• Die Flügel umbiegen, indem sie nach 
außen gezogen werden (Abbildung 2).
• Das Unterputzgehäuse in der gewün-
schten Höhe einmauern, dabei auf den 
Hinweis OBEN  (Abbildung 2) und die 
Positionierung der Telekamera achten 
(Abbildung 3).
• Möchte man das Regenschutzdach 
montieren, wie in Abbildung 4 vorge-
hen.

FR  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Briser un ou plusieurs points prédé-
coupés selon la position choisie pour le 
passage des câbles (figure 1). 
• Faire passer les tuyaux avec les con-
ducteurs d’installation à travers un des 
points prédécoupés (figure 2) en utili-
sant le passe-câble fourni en dotation.
• Déformer les ailettes en les tirant vers 
l’extérieur (figure 2).
• Murer le boîtier d’encastrement à la 
hauteur désirée en respectant l’indica-
tion HAUT  (figure 2) et le positionne-
ment de l’objectif de la caméra (figure 3).
• Pour installer la visière anti-pluie, pro-
céder comme indiqué figure 4.

ES  - INSTALACIÓN DDSI VR-DDCI VR
• Elimine uno o varios puntos de ro-
tura, dependiendo de la posición ele-
gida para el paso de los cables (figura 
1). 
• Pase la tubería con los conductores 
de la instalación a través de uno de los 
puntos de rotura (figura 2) utilizando el 
pasacables suministrado.
• Deforme las aletas tirando de ellas ha-
cia afuera (figura 2).

• Empotre la caja a la altura deseada te-
niendo en cuenta la indicación ALTO  
(figura 2) y la posición del objetivo de la 
cámara (figura 3).
• Si desea instalar la visera de protección 
contra lluvia siga las indicaciones de la 
figura 4.

PT  - INSTALAÇÃO DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminar um ou mais pontos de ruptura 
conforme a posição pré-seleccionada 
para a passagem dos cabos (figura 1). 
• Fazer passar a tubagem com os con-
dutores do sistema através de um dos 
pontos de ruptura (figura 2) utilizando o 
passa-cabos fornecido.
• Deformar as abas puxando-as para fora 
(figura 2).
• Murar a caixa de encastre à altura de-
sejada tendo em consideração a indi-
cação ALTO  (figura 2) e o posiciona-
mento da objectiva da câmara (figura 3).
• Caso se deseje instalar o tecto de pro-
tecção de chuva proceder como indica-
do na figura 4.
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IT  - INSTALLAZIONE DDSI VR-
DDCI VR
• Eliminare uno o più punti di rottura a 
seconda della posizione prescelta per il 
passaggio dei cavi (figura 1). 
• Far passare la tubazione con i condutto-
ri d’impianto attraverso uno dei punti a 
rottura (figura 2) utilizzando il passacavo 
fornito in dotazione.
• Deformare le alette tirandole verso 
l’esterno (figura 2).
• Murare la scatola ad incasso all’altezza 
desiderata tenendo conto dell’indica-
zione ALTO  (figura 2) e del posizio-
namento dell’obiettivo della telecamera 
(figura 3).
• Nel caso si voglia installare il tettuccio 
antipioggia procedere come indicato in 
figura 4.

EN  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminate one or more breaking points 
depending on the position selected for 
passing the cables (figure 1).  
• Run the hose with the system conduc-
tors through one of the breaking points 
(figure 2) using the provided cable pas-
sage.

• Deform the tabs by pulling them ou-
twards (figure 2).
• Install the recessed box at the desired 
height, considering the UP  (figure 2) 
indication and the positioning of the ca-
mera lens (figure 3).
• If you want to install a rain cover proce-
ed as shown in figure 4.

DE  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR 
• Je nach Position, die für den Kabeldur-
chlass gewählt wurde, einen oder meh-
rere Ausbrechpunkte öffnen (Abbildung  
1). 
• Die Rohrleitung mit den Anlagenlei-
tern mit Hilfe des beiliegenden Kabel-
durchlasses durch einen der Ausbre-
chpunkte führen (Abbildung 2).
• Die Flügel umbiegen, indem sie nach 
außen gezogen werden (Abbildung 2).
• Das Unterputzgehäuse in der gewün-
schten Höhe einmauern, dabei auf den 
Hinweis OBEN  (Abbildung 2) und die 
Positionierung der Telekamera achten 
(Abbildung 3).
• Möchte man das Regenschutzdach 
montieren, wie in Abbildung 4 vorge-
hen.

FR  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Briser un ou plusieurs points prédé-
coupés selon la position choisie pour le 
passage des câbles (figure 1). 
• Faire passer les tuyaux avec les con-
ducteurs d’installation à travers un des 
points prédécoupés (figure 2) en utili-
sant le passe-câble fourni en dotation.
• Déformer les ailettes en les tirant vers 
l’extérieur (figure 2).
• Murer le boîtier d’encastrement à la 
hauteur désirée en respectant l’indica-
tion HAUT  (figure 2) et le positionne-
ment de l’objectif de la caméra (figure 3).
• Pour installer la visière anti-pluie, pro-
céder comme indiqué figure 4.

ES  - INSTALACIÓN DDSI VR-DDCI VR
• Elimine uno o varios puntos de ro-
tura, dependiendo de la posición ele-
gida para el paso de los cables (figura 
1). 
• Pase la tubería con los conductores 
de la instalación a través de uno de los 
puntos de rotura (figura 2) utilizando el 
pasacables suministrado.
• Deforme las aletas tirando de ellas ha-
cia afuera (figura 2).

• Empotre la caja a la altura deseada te-
niendo en cuenta la indicación ALTO  
(figura 2) y la posición del objetivo de la 
cámara (figura 3).
• Si desea instalar la visera de protección 
contra lluvia siga las indicaciones de la 
figura 4.

PT  - INSTALAÇÃO DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminar um ou mais pontos de ruptura 
conforme a posição pré-seleccionada 
para a passagem dos cabos (figura 1). 
• Fazer passar a tubagem com os con-
dutores do sistema através de um dos 
pontos de ruptura (figura 2) utilizando o 
passa-cabos fornecido.
• Deformar as abas puxando-as para fora 
(figura 2).
• Murar a caixa de encastre à altura de-
sejada tendo em consideração a indi-
cação ALTO  (figura 2) e o posiciona-
mento da objectiva da câmara (figura 3).
• Caso se deseje instalar o tecto de pro-
tecção de chuva proceder como indica-
do na figura 4.
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plus

elegant en discreet
De enorme stevigheid en de totale functionaliteit gaan niet ten koste 
van de schoonheid. De afwerkingen met dubbele geborstelde/matte 
behandeling en de beperkte afmetingen zorgen ervoor dat ze in alle 
situaties en architectonische omgevingen gebruikt kan worden.

Maximale videokwaliteit 's nachts  
en overdag
De buitenposten van het deurvideo-systeem van Digitha zijn uitgerust 
met ultramoderne sensoren die geavanceerde digitale algoritmes voor 
beeldbewerking gebruiken om een ongeëvenaarde videokwaliteit te 
bieden in alle omstandigheden. het verlichtingssysteem is ontwikkeld 
in samenwerking met het Centro ricerche plast optica (afdeling van het 
researchcentrum van fiAT) en garandeert een perfecte verlichting als 
het donker is.

Antivandalisme
Digitha verenigt een aantrekkelijk design en een uiterst stevige structuur 
dankzij een roestvrij stalen frontplaat (Aisi 304) met "double finishing" 
afwerking. Digitha is beschikbaar als wand- of inbouwversie en zorgt 
ervoor dat veiligheid, elegantie en flexibiliteit samengaan in een uiterst 
functionele buitenpost.

Aandacht voor andersvaliden
De buitenposten van de deurvideo's van Digitha beantwoorden aan 
de normen met betrekking tot de bescherming van andersvaliden. De 
brede hoek van de camera en de digitale zoom garanderen dat Digitha 
ook geïnstalleerd kan worden op hoogten die toegankelijk zijn voor 
andersvaliden. het geluidssignaal verzekert ook optimale prestaties in 
omgevingen waar veel storingen zijn. De centrale toets is uitgerust met 
reliëfopschrift dat de identificatie van de toetsen toestaat voor visueel 
gehandicapten. Dankzij de statusmeldingen met lampjes, grote iconen 
op het display en de mogelijkheid om vocale boodschappen te activeren, 
kunnen de functies van Digitha ook door visueel gehandicapten en doven 
en slechthorenden bediend worden.

oproep doorgeven lopend gesprek Geopende 
deur Bezetmelding

lampjes JA JA JA JA

pictogrammen JA JA JA JA

Vocale 
boodschappen

JA JA JA NEE

Gamma onderdelen en accessoires

Buitenposten

installatie

inbouw Wandmontage

Accessoires voor de installatie  

Digitha VR 
parlofoon

Digitha ELU 
parlofoon

Digitha ME1 
deurvideo

Lijst 
met wandkast (alleen 
voor inbouwversies)

Steun voor 
wandmontage 
met wandkast

Digitha VR 
deurvideo

Digitha ELU 
deurvideo

Inbouwdoos

Uiterst eenvoudige installatie en bekabeling
Digitha kan zowel ingebouwd worden (steekt 2 mm uit) of aan de wand bevestigd worden (steekt 42 
mm uit). 
In het eerste geval dienen de inbouwdoos en het frame met de wandkast gebruikt te worden. In het 
tweede geval dient de steun voor de wandmontage met de wandkast gebruikt te worden.
Dankzij deze twee installatiemogelijkheden kan Digitha aangepast worden aan elke architectonische 
omgeving.
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Artikels en codes
 BuiTenposTen

DDC/08 Vr 60080010 Buitenpost parlofoon
met frontplaat in roestvrij staal AISI 304 en   
"double finishing" behandeling, elektronische kaart voor het XIP-systeem, RFID-lezer.
Grafisch LCD-display van 128x128 pixel met witte achtergrondverlichting, 4 functietoetsen 
voor de navigatie van lijsten en bedieningen, 2 functietoetsen voor het doorgeven van 
gecodeerde oproepen en het bevestigen van de toegangscode, geïntegreerde lezermodule voor 
toegangssleutels. "Quick Start" programmering van alle parameters met behulp van het menu 
op het display. Mini-USB-aansluiting voor het programmeren met een software. Dip-switch 
voor aanpassing aan de impedantie. Lokale bediening voor de deurontgrendeling, ingang voor 
deuropenerknop en toestellen voor het melden van de status van de deur, uitgang voor het 
activeren van externe camera's. Lampjes voor visuele melding over de staat van de installatie: 
rood lampje voor doorgegeven oproep, groen lampje voor geopende deur, geel lampje voor 
gesprek, blauw lampje voor bezetmelding.
Beschermingsgraad IP54. 
Afmetingen (LxHxD): 140x380x2 mm.

DDVC/08 Vr 62080010 Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor.
met frontplaat in roestvrij staal AISI 304 en   
"double finishing" behandeling, elektronische kaart voor het XIP-systeem, RFID-lezer.
NTSC/PAL-camerasensor, resolutie 680x512 met ingebouwde microprocessor voor digitaal 
signaal, horizontale hoek 100° met digitale zoom. Verlichting met 4 witte lampjes. Grafisch 
LCD-display van 128x128 pixel met witte achtergrondverlichting, 4 functietoetsen voor de 
navigatie van lijsten en bedieningen, 2 functietoetsen voor het doorgeven van gecodeerde 
oproepen en het bevestigen van de toegangscode, geïntegreerde lezermodule voor 
toegangssleutels. "Quick Start" programmering van alle parameters met behulp van het 
menu op het display. Mini-USB-aansluiting voor het programmeren met een software. Dip-
switch voor aanpassing aan de impedantie. Lokale bediening voor de deurontgrendeling, 
ingang voor deuropenerknop en toestellen voor het melden van de status van de deur, 
uitgang voor het activeren van externe camera's. Lampjes voor visuele melding over de staat 
van de installatie: rood lampje voor doorgegeven oproep, groen lampje voor geopende deur, 
geel lampje voor gesprek, blauw lampje voor bezetmelding.
Beschermingsgraad IP54. 
Afmetingen (LxHxD): 140x380x2 mm.

DDC/08 Vr elu 60080020 Buitenpost parlofoon
met frontplaat in roestvrij staal AISI 304, elektrogepolijst,  
elektronische kaart voor XIP-systeem, RFID-lezer.
Grafisch LCD-display van 128x128 pixel met witte achtergrondverlichting, 4 functietoetsen 
voor de navigatie van lijsten en bedieningen, 2 functietoetsen voor het doorgeven van 
gecodeerde oproepen en het bevestigen van de toegangscode, geïntegreerde lezermodule 
voor toegangssleutels. "Quick Start" programmering van alle parameters met behulp van 
het menu op het display. Mini-USB-aansluiting voor het programmeren met een software. 
Dip-switch voor aanpassing aan de impedantie. Lokale bediening voor de deurontgrendeling, 
ingang voor deuropenerknop en toestellen voor het melden van de status van de deur, 
uitgang voor het activeren van externe camera's. Lampjes voor visuele melding over de staat 
van de installatie: rood lampje voor doorgegeven oproep, groen lampje voor geopende deur, 
geel lampje voor gesprek, blauw lampje voor bezetmelding.
Beschermingsgraad IP54. 
Afmetingen (LxHxD): 140x380x2 mm.

DDVC/08 Vr elu 62080040 Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor.
met frontplaat in roestvrij staal AISI 304, elektrogepolijst,  
elektronische kaart voor XIP-systeem, RFID-lezer.
NTSC/PAL-camerasensor, resolutie 680x512 met ingebouwde microprocessor voor digitaal 
signaal, horizontale hoek 100° met digitale zoom. Verlichting met 4 witte lampjes. Grafisch 
LCD-display van 128x128 pixel met witte achtergrondverlichting, 4 functietoetsen voor de 
navigatie van lijsten en bedieningen, 2 functietoetsen voor het doorgeven van gecodeerde 
oproepen en het bevestigen van de toegangscode, geïntegreerde lezermodule voor 
toegangssleutels. "Quick Start" programmering van alle parameters met behulp van het 
menu op het display. Mini-USB-aansluiting voor het programmeren met een software. Dip-
switch voor aanpassing aan de impedantie. Lokale bediening voor de deurontgrendeling, 
ingang voor deuropenerknop en toestellen voor het melden van de status van de deur, 
uitgang voor het activeren van externe camera's. Lampjes voor visuele melding over de staat 
van de installatie: rood lampje voor doorgegeven oproep, groen lampje voor geopende deur, 
geel lampje voor gesprek, blauw lampje voor bezetmelding.
Beschermingsgraad IP54. 
Afmetingen (LxHxD): 140x380x2 mm.

Technische kenmerken buitenpost

perfecte videobeelden in kleur in 
alle omstandigheden
het verlichtingssysteem is ontwikkeld in samenwerking met het Centro 
ricerche plast optica (afdeling van het researchcentrum van fiAT) en 
garandeert een perfecte verlichting als het donker is.
De digitale ultramoderne sensor die geavanceerde algoritmes 
voor beeldbewerking gebruiken garanderen een ongeëvenaarde 
videokwaliteit in alle omstandigheden.

eenvoudig te gebruiken
De gebruikers kunnen het scherm goed aflezen dankzij het grote 
grafische lCD-display met witte achtergrondverlichting (128x128 pixel). 
elke handeling wordt duidelijk en eenvoudig rechtstreeks op het display 
uitgelegd.
Alle toetsen, zowel de functietoetsen als de alfanumerieke toetsen, 
worden geactiveerd door er een zachte druk op uit te oefenen. De 
afwezigheid van mechanische onderdelen garandeert stevigheid, 
betrouwbaarheid en een lange levensduur.

De specialist inzake veiligheid
De in de buitenpost geïntegreerde lezermodule voor toegangssleutels 
biedt een bijkomend geavanceerd instrument om de toegang strikt te 
controleren.

Afstellingen
De regeling van het geluid van de microfoon, de luidspreker en de tijd 
voor het activeren van de deurontgrendeling zijn bijzonder gemakkelijk 
uit te voeren door de frontplaat en de rubberen beschermingen te 
verwijderen, zonder de elektronische onderdelen aan te raken.
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ruime gezichtshoek en digitale 
afstelling van de hoek
Dankzij het nieuwe "wide eye"-systeem (horizontale hoek van de camera: 
100°) biedt Digitha de mogelijkheid om een groot gebied te bekijken door 
de lens (bijvoorbeeld: op een halve meter van de plaat is een ruimte 
zichtbaar die 119 cm breed is en 87 cm hoog). op het moment dat de 
buitenpost geïnstalleerd wordt, is het mogelijk de horizontale hoek van 
de lens tot 72° te verkleinen dankzij de digitale zoom en de lens in de 
best mogelijke richting voor het gebruik te plaatsen.
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Artikels en codes
 BuiTenposTen

DDVC/08 Vr Me1 62080030 Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor.
met frontplaat in roestvrij staal AISI 304, elektrogepolijst,  
antivandalismeschroeven, elektronische kaart voor XIP-systeem.
NTSC/PAL-camerasensor, resolutie 680x512 met ingebouwde microprocessor 
voor digitaal signaal, horizontale hoek 100° met digitale zoom. Verlichting met 4 witte 
lampjes. Grafisch LCD-display van 128x128 pixel met witte achtergrondverlichting, 
4 functietoetsen voor de navigatie van lijsten en bedieningen, 2 functietoetsen 
voor het doorgeven van gecodeerde oproepen en het bevestigen van de 
toegangscode. "Quick Start" programmering van alle parameters met behulp 
van het menu op het display. Mini-USB-aansluiting voor het programmeren met 
een software. Dip-switch voor aanpassing aan de impedantie. Lokale bediening 
voor de deurontgrendeling, ingang voor deuropenerknop en toestellen voor 
het melden van de status van de deur, uitgang voor het activeren van externe 
camera's. Lampjes voor visuele melding over de staat van de installatie: rood 
lampje voor doorgegeven oproep, groen lampje voor geopende deur, geel lampje 
voor gesprek, blauw lampje voor bezetmelding.
Beschermingsgraad IP54. 
Afmetingen (LxHxD): 140x380x2 mm.

 ACCessoires Voor De insTAllATie

DDsi Vr 60090540 inbouwdoos voor buitenposten van de serie Digitha 
in (geborsteld) roestvrij staal. 
Uitgerust met zelfblokkerende verbindingen en voorgevormde gaten voor de 
bedrading.
Afmetingen (LxHxD): 127x367x45 mm.

DDCi Vr 61800380 lijst met wandkast voor buitenposten 
van de serie Digitha in (geborsteld) roestvrij staal. 
Alleen voor buitenposten voor inbouwmontage.
Afmetingen (LxHxD): 145x383x20 mm.

DDsp Vr 60090550 inbouwdoos voor wandmontage voor buitenposten 
van de serie Digitha in (geborsteld) roestvrij staal. 
Uitgerust met kabelgeleiding, pluggen en bevestigingsschroeven. 
Afmetingen (LxHxD): 145x383x42 (centraal deel), x64 (frame) mm.

DDsp Vr elu 60090690 inbouwdoos voor wandmontage voor buitenposten 
van de serie Digitha in (elektrogepolijst) roestvrij staal. 
Uitgerust met kabelgeleiding, pluggen en bevestigingsschroeven. 
Afmetingen (LxHxD): 145x383x42 (centraal deel), x64 (frame) mm.
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X1, heT uiTBreiDBAAr 
DeurViDeosysTeeM  
MeT 2 DrADen

Van eengezinswoningen naar appartementsgebouwen. het X1-systeem wordt 

uitgebreid en is in staat om aan alle vereisten te voldoen wat betreft het aantal 

binnenposten, de afstanden en het beheer van de buitenposten. het X1-systeem 

kan geïntegreerd worden met bijkomende camera's, afstandsactuatoren en meer. 

het systeem vertegenwoordigt de top wat betreft flexibiliteit en capaciteit om 

alle functionele parameters van de installatie te beheren, van de duur van de 

oproep tot de personalisering van de bijkomende diensten van elke binnenpost.

prestaties en cijfers

108

3
BinnenposTen

1VoeDinG (12 Din) Voor heT 
Beheer VAn De insTAllATie

BuiTenposTen MeT kleurenMoniTor 
MeT sTerAAnsluiTinG

650 MeTer Tussen De BuiTenposT en 
De VersTe BinnenposT

8 CAMerA's Voor 
CAMerABeWAkinG

1500 VersChillenDe 
ToeGAnGskAArTen

1500 VersChillenDe 
ToeGAnGsCoDes

6766
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X1-sysTeeM De VoorDelen VAn een 
GeAVAnCeerD sysTeeM

2 niet gepolariseerde draden: uitstekende prestaties, grote afstanden, 
beperkte kostprijs
Slechts één niet gepolariseerd paar om tot 100 binnenposten te verbinden: snelle aansluiting, lage kostprijs voor de realisatie van de installatie.

Zelflerende functie: foutloze flexibiliteit
Het systeem kan snel en eenvoudig geprogrammeerd worden zonder configuratie of dip-switches: geen enkele kans op fouten, geen bijkomende 
kosten.

Intercomfunctie: tot 10 binnenposten zonder bijkomende geleiders
Het is mogelijk om één of meerdere groepen onderling te laten communiceren zonder wijzigingen aan te brengen aan de stijgleiding.

Integratie met CCTV en toegangscontrole
De deurvideo-installatie wordt het veiligheidssysteem van de woning.

X1-systeem: alles standaard
 Geheimhouding (audio/video)

 Automatisch invoegen/scanning van buitenposten en camera's

 Deuropener met tijdscontrole

 Deurbel

 oproepmelding

 Bijkomende diensten

 Bezetmelding

108 oproepen

2 nieT GepolAriseerDe DrADen

proGrAMMeren 
ViA sofTWAre

ZelflerenD

inTeGrATie MeT CCTV en 
ToeGAnGsConTrole

inTerCoM ToT 10 BinnenposTen

full opTionAl

6968
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X1-INSTALLATIES ENKEL BLOK
Mitho SB is de eenvoudige oplossing voor portierdiensten voor zowel X1- als XIP-installaties per afzonderlijk gebouw, ook voor een beperkt 
aantal gebruikers. Er kunnen tot 2 portierposten geïnstalleerd worden per installatie. De portierpost kan alle oproepen naar de gebruikers van 
de installatie onderscheppen.

XDV/304

VA/01

DVC...

VAS/100 MHVAS/100 MH

VCM/2D

VCM/1D

MITHO SB MITHO SB

MiTho sB: heT porTierCenTrAle
De geavanceerde oplossing voor portiercentrales

Mitho SB is de centrale van de deurvideo-installatie voor tafelmontage met een 16:9 LCD-kleurenscherm van 4,3" 
met touch screen, beschikbaar in de kleuren Ice-wit en Fusion-zwart.
Nel als alle terminals van de "Mitho"-familie biedt ook deze versie een eenvoudige navigatie, gebaseerd op kleurcodes, 
waarbij functies met kleuren geassocieerd worden. Ze beschikt over de volgende functies: zoom/pan beeld, 
deurvideo-antwoordapparaat en audio op de handset of handenvrij. Verder kan het toestel worden geïnstalleerd op de 
elegante en praktische tafelsteun die bestaat uit een 3 mm dikke, stevige stalen basis, waarvan het design zich perfect 
integreert met de terminal, en een adapter beschikbaar in de kleuren Ice-wit en Fusion-zwart.

De interface van de Mitho SB is speciaal bestudeerd om de maximale gebruiksvriendelijkheid te garanderen.
De operator heeft steeds de totale controle over de status van de installatie en kan de volgende handelingen uitvoeren met een paar eenvoudige 
aanrakingen van het scherm:

Het onderscheppen van 
oproepen inschakelen / 

uitschakelen

De lijst met gebruikers 
overlopen voor het 

doorschakelen van oproepen

Berichten doorsturen naar 
bepaalde binnenposten

De berichten op het 
antwoordapparaat van de 

deurvideo beluisteren

De meest gebruikte 
gebruikers oproepen met 
het menu "Favorieten"

Alle aanwezige camera's 
controleren, inclusief de 
buitenposten

De lijst van gemiste 
oproepen controleren

De profielen en 
de wekelijkse 
programmering instellen

De deuropener activeren Het antwoordapparaat 
instellen / uitschakelen

De trapverlichting en de bijkomende diensten inschakelen

Met een gesprek naar de gebruiker en een gesprek van de buitenpost in 
de wachtstand kan de operator:

  De oproep rechtstreeks doorschakelen van de buitenpost naar de 
gebruiker

  een gesprek beginnen met de gebruiker en vervolgens beslissen of 
hij de oproep die afkomstig is van de buitenpost zal doorschakelen 
of niet

nadat hij de oproep beëindigd heeft door op de desbetreffende toets te 
drukken, herneemt de operator het gesprek in de wachtstand en keert 
naar het vorige scherm terug.

Het systeem beschikt over twee profielen: 
  portier aanwezig
  portier afwezig: alle oproepen worden automatisch naar de 

bestemmeling doorverbonden
het overschakelen tussen de twee profielen kan handmatig gebeuren met 
het pictogram op de home page, of automatisch door middel van een 
wekelijkse planning op een bepaald tijdstip.

Na het ontvangen van een oproep van een buitenpost krijgt de 
operator de melding van de inkomende oproep door middel van de 
personaliseerbare melodie en de video van de buitenpost. 
Op dit moment kan de operator:

  onmiddellijke toegang toestaan
  De audio met de buitenpost openen
  De oproep naar een andere gebruiker doorschakelen

het doorschakelen van de oproep gebeurt door het "smart sensitive" 
opzoeken van de gebruiker. Als deze geselecteerd is, wordt de oproep 
van de buitenpost in de wachtstand gezet en begint een oproep naar de 
gebruiker-
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BPT-kaBels
Met het X1-systeem garandeert BPT goede prestaties en een uitstekende kwaliteit van het signaal met om het even welk overbrengingssysteem dat u 
heeft gekozen. De aanwijzingen op de schema's gelden zowel voor de buitenposten van Thangram als voor de buitenposten van lithos.

kabel VCM/2D
kabel met getwist paar met doorsnede van 0,28 mm2 en 2 draden met doorsnede van 1 mm2. 
externe isolatiekous in PVC, diameter 8 mm, geel Ral 1021. Paar met schroefvormige kabel 70 mm. koperen draden. Wit/blauw en blauw per paar - 
rood en groen voor voedingskabels. Nominale impedantie paar 100 ohm (+/- 20%) (f = 1 mhz), capaciteit 50 pF (bij 20°C). Minimumbuiging kabel 80 mm. 
Conform de normen CeI 46-6 laatste uitgave, CeI 20-11 laatste uitgave, CeI 20-37. Verpakking in spoelen van 100 m en 500 m.

 kleUR kaBel DIkTe sOORT kaBel

VCM/2D

groen 1,00 mm2

Voeding

rood 1,00 mm2

blauw 0,28 mm2

Bus

wit/blauw 0,28 mm2

kabel VCM/1D
kabel met getwist paar dat bestaat uit 2 draden met doorsnede van 1 mm2.
externe isolatiekous in pVC, diameter 7 mm, geel rAl 1021. Twisting kabels: 10 windingen per meter Vertinde koperen kabels, wit rAl 9001 en blauw 
rAl 5015. nominale impedantie paar 100 ohm (+/- 15%) (f = 1 Mhz), capaciteit 50 pf (bij 20°C).
Minimumbuiging kabel 80 mm. Conform de normen Cei 46-6 laatste uitgave.
Verpakking in spoelen van 100 m of 500 m.

 kleur kABel DikTe soorT kABel

VCM/1D
blauw 1,00 mm2

Bus/Voeding

wit 1,00 mm2

AAnBeVolen kABel per Type AAnsluiTinG

Type AAnsluiTinG AAnBeVolen kABel

Verbinding tussen buitenposten en 
systeemvoedingen

VA/01

DVC/01

VCM/2D

Distributie in stijgleiding

XDV/304 VCM/2D voor X1-installaties
met afzonderlijke voeding van de binnenposten

XDV/304 VCM/1D voor X1-installaties
met busvoeding van de binnenposten

afstanden
Met het X1-systeem is de maximale afstand afhankelijk van het aantal aangesloten posten en van de maximumabsorptie van de installatie. de 
aanwijzingen op de schema's gelden zowel voor de buitenposten van thangram als voor de buitenposten van Lithos.

standaardinstaLLatie

insTAllATie MeT VersTerker

(**)   Voor elke bijkomende voeding XAS/301.01 (max. 2 trapsgewijs) neemt de maximale afstand tussen de buitenpost en de binnenpost toe 
met 250 m (meer dan 1000 m kabel in totaal), als er zich geen posten bevinden tussen de bijkomende voedingen XAS/301.01 of tussen 
XAS/301.01 en VA/01 of als de posten niet lokaal gevoed worden. 

VAS/100 MH

PEV

optioneel

PEV PEV

Mitho

VA/01

XDV/304A

DVC... DVC... DVC...

XDV/304 XDV/304
VAS/100 MHVAS/100 MH

Mitho Mitho

VCM/2D uTp5

 m
150 60**

VCM/1D VCM/2D uTp5

 m
VA/01

100 100 30**

Q = Totale uitgestrekte 
kabel* 600 600 400

(*) De som van de uitgestrekte kabel verwijst naar de verbinding tussen de 
voeding en alle binnenposten + de grootste afstand (a of b of c) tussen de 
voeding en de buitenpost.

Totale som kabel = (a) of (b) of (c) +d+e+f+g+h+i+...

(**) Voor de post Agata bedraagt de afstand 100 meter.

Opale
XDV/304

Agata VC

VAS/100 MH

PEV

Mitho

DVC... DVC...DVC...

VA/01

f g

h

e

a c

b

d

i

VCM/2D UTP5

 m
150** 60**/***

VCM/1D VCM/2D UTP5

 m
VA/01

100** 100** 30**/***

Q = Totale uitgestrekte 
kabel* 600** 600** 400**

(*) De som van de uitgestrekte kabel verwijst naar de verbinding 
tussen de voeding en alle binnenposten + de grootste afstand (a 
of b of c) tussen de voeding en de buitenpost.

Totale som kabel = (a) of (b) of (c) +d+e+f+g+h+i+...

(***) Voor de post Agata bedraagt de afstand 100 meter.

Opale Opale Opale

Agata VC Agata VC Agata VC

XAS/301.01

XAS/301.01
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presTATies
Thangram buitenposten en voeding VA/01

... u kunt programmeringssoftware gebruiken, met behulp van een pc die met een USB-kabel aangesloten kan worden op de voeding.

... de toegangscontrole kan gerealiseerd worden met softwareprogrammering voor grote blokken met een groot aantal gebruikers en 
verschillende soorten toegangstoestemmingen.

...  buitenposten van de serie Targha kunnen vervangen worden zonder de voeding 
VA/301 te vervangen, ALLEEN in geval van een installatie met één enkele toegang.

...  buitenposten van de serie Targha kunnen vervangen worden zonder de voeding 
VAS/100 te vervangen, ALLEEN in geval van een installatie met één enkele toegang.

... er kunnen installaties gerealiseerd worden met 3 buitenposten die 
gescheiden worden door een steraansluiting en 100 binnenposten.

... er kan een intercominstallatie gerealiseerd worden

... er kunnen installaties gerealiseerd worden met cyclische schakelaar 
voor 4/8 camera's die bekeken kunnen worden via de binnenposten.

... de toegangscontrole kan gerealiseerd worden met de 
handmatige programmering voor kleine installaties.

CoMpATiBiliTeiT VAn ThAnGrAM BuiTenposTen MeT BesTAAnDe X1-insTAllATies MeT BusVoeDinG of 

AfZonDerlijke VoeDinG.

DVC...

VAS/100.30VCM/2D

DVC...

VA/301

DVC... + DRFID DVC... + DRFID DVC... + DRFID

VA/01

VA/01DVC...

VA/01 VA/01

DVC... DVC...DVC...DVC... DVC...

heT AAnTAl VoeDinGen DAT nooDZAkelijk is in funCTie An heT AAnTAl BuiTen- en BinnenposTen 

VAn De DeurViDeo- of pArlofooninsTAllATie.

Installaties zonder toegangscontrole met standaard voeding VA/01.

AAnTAl BuiTenposTen
1 2 3

Van 1 tot 64 
binnenposten

0 0 1 x VAS/100.30  
of 1 x VAS/101

Van 65 tot 108 
binnenposten

1 bijkomende XAS/301.01 voorzien op de 
stijgleiding en 1 VAS/101 voor buitenpost 
nummer 1 (deurvideo-installatie) of 
slechts 1 XAS/301.01 op de stijgleiding 
(parlofooninstallatie).

Installaties met toegangscontrole met standaard voeding VA/01.

AAnTAl BuiTenposTen
1 2 3

Van 1 tot 64 
binnenposten

0 1 x VAS/100.30  
of 1 x VAS/101

2 x VAS/100.30  
of 2 x VAS/101

Van 65 tot 108 
binnenposten

1 bijkomende XAS/301.01 voorzien op de stijgleiding 
en 1 VAS/101 voor buitenpost nummer 1 (deurvideo-
installatie) of slechts 1 XAS/301.01 op de stijgleiding 
(parlofooninstallatie).

A

E

F

C

B

D

VSC/01

VA/01

DVC/01 
DPH 
DTH

PEV

XDV/304

PEV

VA/01

DBAD

DTAG

DVC... + DRFID

De kenMerken VAn De sTijGleiDinG BlijVen onGeWijZiGD...

DBAD

DTAG

VCM/1D

COAX

VCM/2D

2 FILI

USB

XDV/304

VAS/100 MH

PEV

Mitho

Opale

Agata VC

7574

D
eu

r
Vi

D
eo

-
in

s
TA

ll
AT

ie
s

D
eu

r
Vi

D
eo

-
in

s
TA

ll
AT

ie
s

X1
-s

ys
te

em

X1
-s

ys
te

em



Eengezinswoning met intercomsysteem
Om een installatie met intercom te realiseren voor een eengezinswoning volstaat het om de binnenposten 
rechtstreeks te verbinden met de voeding VA/01 of met de buitenpost LVC/, zonder behulp van bijkomende 
componenten. Er zijn kits beschikbaar voor eengezinswoningen met de buitenpost Lithos (zie pag. 136-139) of 
Thangram (KIT EVOLUTION - zie pag. 142-143), in combinatie met de verschillende binnenposten. De tweede 
binnenpost kan afzonderlijk gekocht te worden.

Tweegezinswoning zonder intercomsysteem
Om een installatie zonder intercom te realiseren voor een tweegezinswoning volstaat het de binnenposten 
rechtstreeks te verbinden met de voeding VA/01 of met de buitenpost LVC/01, zonder behulp van bijkomende 
componenten.
Er zijn kits beschikbaar voor eengezinswoningen met de buitenpost Lithos (zie pag. 136-139) of Thangram (KIT 
EVOLUTION - zie pag. 142-143), in combinatie met de verschillende binnenposten. De tweede binnenpost en de 
bijkomende knoppen voor de buitenpost kunnen afzonderlijk gekocht te worden.

InstallatIe met buItenpost lIthos InstallatIe met buItenpost lIthos

InstallatIe met buItenpost thangram InstallatIe met buItenpost thangram

2 DRADEN

VCM/1D

 OPMERKING: Dankzij het gebruik van de XDV/304 is het mogelijk om "stervormige" bekabeling te realiseren van de binnenposten:  
het is mogelijk om deze niet te gebruiken als de binnenposten verbonden zijn in "binnen - buiten" (max. 5).

 OPMERKING: De intercomfunctie is standaard beschikbaar voor Mitho, Opale, Perla en Agata VC/B. 
Dankzij het gebruik van de XDV/304 is het mogelijk om "stervormige" bekabeling te realiseren van de binnenposten: het is mogelijk om deze niet  

 te gebruiken als de binnenposten verbonden zijn in "binnen - buiten" (max. 5).

VCM/1D

VCM/2D

2 DRADEN

VCM/1D

VCM/2D

2 FILI

Voorbeelden Voorbeelden

2 DRADEN

VCM/1D

VAS/101

DVC/01 
DPH 
DTH

PEV

XDV/304

LVC/01 
2 x DPS

XDV/304
PEV

VA/01

DVC/01 ME 
2 x DPS 
2 x DTS 

DSI 
DCI ME 
DPF NF

VAS/101

PEV

XDV/304

PEV

LVC/01 
DPH

Opale

Opale
XDV/304

PEV

VA/01

Opale
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Tweegezinswoning met toegangscontrole en externe 
bewakingscamera's
Om de toegangscontrolefunctie toe te voegen volstaat het om een buitenpost te installeren die uitgerust is met 
een lezer voor toegangssleutels DRFID of met een toetsenbord voor DNA-toegangscontrole. De toegangssleutels 
en de toegangscodes kunnen handmatig in enkele seconden geprogrammeerd worden. Om de externe 
camerabewakingsfunctie toe te voegen moet de cyclische schakelaar geïnstalleerd worden voor 4 camera's 
VSC/01. Hieraan dienen zwart-witcamera's (videostandaard CCIR/EIA) of kleurencamera's (videostandaard 
PAL/NTSC) aangesloten te worden, die in een handmatige cyclische sequentie bekeken zullen kunnen worden 
door de binnenpost rechtstreeks te bedienen en gebruik te maken van de functie "automatisch invoegen".

Tweegezinswoning met 2 intercomsystemen
Om een installatie met intercom te realiseren voor een tweegezinswoning dient u voor elk appartement een 
schakelaar VSE/301.01 te gebruiken wanneer u Thangram gebruikt.
Er zijn kits beschikbaar voor eengezinswoningen met de buitenpost Lithos (zie pag. 136-139) of Thangram 
(KIT EVOLUTION - zie pag. 142-143), in combinatie met de verschillende binnenposten. De bijkomende 
binnenposten, de bijkomende knoppen voor de buitenpost en de schakelaars VSE/301.01 kunnen afzonderlijk 
gekocht te worden.

InstallatIe met buItenpost lIthos en bInnenpost agata

InstallatIe met buItenpost thangram

InstallatIe met buItenpost thangram

2 DRADEN

VCM/1D

 OPMERKING: De toegangscontrole-functies zijn alleen realiseerbaar met voeding van het type VA/01. 
OPMERKING: De intercomfunctie is standaard beschikbaar voor Mitho, Opale, Perla en Agata VC/B.  
Dankzij het gebruik van de XDV/304 is het mogelijk om "stervormige" bekabeling te realiseren van de binnenposten: het is mogelijk om 
deze niet te gebruiken als de binnenposten verbonden zijn in "binnen - buiten" (max. 5).

VCM/1D

Coax

VCM/2D

2 DRADEN

VCM/1D

VCM/2D

2 DRADEN

 
OPMERKING: In het onderstaande voorbeeld Als de binnenposten Agata VC/B correct geconfigureerd worden, kunt u twee intercomgroepen 
realiseren (zoals afgebeeld), zonder de schakelaars VSE/301.01 te gebruiken. Bovendien beschikken zij over de functie Master/Slave: in 
geval van gelijktijdige oproepen wordt de audio-/videocommunicatie alleen op de Master-post geactiveerd. Het is echter ook mogelijk om de 
oproep te beantwoorden vanaf de Slave-post. De videocommunicatie wordt naar deze post overgebracht als u de hoorn opheft.

Alternatieve installatie
Thangram met toetsenbord voor DNA-toegangscontrole

DVC/01 
DPD 
DNA

Voorbeelden Voorbeelden

XDV/304

VAS/101
LVC/01  
2 x DPS

XDV/304

VSE/301.01 

VSE/301.01 

PEV

PEV

PEV

PEV

VA/01

DVC/01 ME 
2 x DPS 
2 x DTS 

DSI 
DCI ME 
DPF NF

XDV/304

VAS/100 MH

PEV

VA/01

DVC/01 
2 x DPS 
DRFID 
DTAG 
DBAD

VSC/01

Mitho

Agata VC/B Agata VC/B

Agata VC/B

Agata VC/B
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Gebouw met meerdere appartementen en één ingang
InstallatIe met bInnenpost met 
afzonderlIjke voedInG (zonder va01)
om dit soort installatie te realiseren dient een deurvideo-buitenpost geïnstalleerd te worden met één of 
meerdere bijkomende toetsenborden, afhankelijk van het aantal noodzakelijke oproepen. tot 8 oproepen 
is het mogelijk om één deurvideo-buitenpost te gebruiken met dubbele knoppen. de intercomfunctie wordt 
gerealiseerd door de schakelaar vse/301.01 toe te voegen na de voeding. zo zijn gesprekken mogelijk, 
met geheimhouding, tussen alle appartementen (max. 6/8/10 appartementen, afhankelijk van de gekozen 
binnenpost). 
voor het verdelen van de signalen langs de stijgleiding en tussen het paneel en de verschillende appartementen, 
moeten videoverdelers Xdv/304 gebruikt worden. de binnenposten kunnen zonder beperkingen gekozen 
worden uit alle modellen (behalve de versies agata v, agata vC, nvmkIt/.. en Yvl/301).

Gebouw met meerdere appartementen en één ingang
InstallatIe met bInnenpost  
met busvoedInG
om dit soort installatie te realiseren dient een deurvideo-buitenpost geïnstalleerd te worden met één of 
meerdere bijkomende toetsenborden, afhankelijk van het aantal noodzakelijke oproepen. tot 8 oproepen is het 
mogelijk om één deurvideo-buitenpost te gebruiken met dubbele knoppen.

 OPMERKING: Met de binnenposten Agata en Perla zijn max. 8 intercomoproepen mogelijk, 10 met Mitho, Opale en Opale Wide.

VCM/2D

2 DRADEN

VCM/1D

VCM/2D

2 DRADEN

Voorbeelden Voorbeelden

Mitho

XDV/304

XDV/304

VSE/301.01

VAS/100 MH

YKP/301+ 
YVC (YV) + 

2 x YP3

VAS/100 MH

PEV
PEV

PEV

VAS/100.30

Mitho

DVC/01 
4 x DPD

XDV/304

XDV/304

VA/01

Mitho

VAS/100 MH

VAS/100 MH

PEV

PEV

Mitho

DVC/01 
4 x DPD

Opale

Opale

Agata VC

Agata VC

Opale

Opale
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VCM/1D

VCM/2D

2 DRADEN

Gebouw voor meerdere gezinnen met meerdere 
ingangen met opstelling voor portierpost
InstallatIe met bInnenpost met 
busvoedInG 
om dit soort installatie te realiseren dienen deurvideo-buitenposten (max. 3) geïnstalleerd te 
worden met één of meerdere bijkomende toetsenborden, afhankelijk van het aantal noodzakelijke 
oproepen. tot 8 oproepen is het mogelijk om één deurvideo-buitenpost te gebruiken met dubbele 
knoppen. op het moment van de oproep kan de ingebouwde schakelaar in de voeding automatisch 
het audio-/videokanaal activeren en de deurontgrendeling van/naar de toegang waarvan de oproep 
afkomstig is, waarbij de andere buitenposten in de wachtstand worden gezet. Het is mogelijk om 
een portierpost te installeren. deze kan geprogrammeerd worden om op bepaalde tijdstippen 
oproepen naar de binnenposten te onderscheppen. Hij kan ook binnenposten opbellen en eventuele 
oproepen die afkomstig zijn van buitenposten doorschakelen.     
voor het verdelen van de signalen langs de stijgleiding en tussen het paneel en de verschillende 
appartementen, moeten videoverdelers Xdv/304 gebruikt worden. de binnenposten kunnen zonder 
uitzondering gekozen worden uit alle modellen.

HANDMATIGE PROGRAMMERING
X1 is niet alleen een systeem met uitstekende prestaties en eenvoudige bekabeling, maar het is ook uiterst gemakkelijk te activeren: dankzij de 
zelflerende functies kan het systeem snel geprogrammeerd worden en worden fouten en defecten die vaak voorkomen bij traditionele methoden met 
verbindingsdraden en configurators.

PROGRAMMERING MET SOFTWARE VOOR PC
Voor complexere installaties levert BPT de software voor pc PCS/XIP, waarmee de installatie op eenvoudige wijze geprogrammeerd kan worden dankzij 
de intuïtieve grafische interface. Met een software kunnen de identificatiegegevens van de monitors rechtstreeks via de bus opgemerkt worden, de 
knoppen van de buitenposten ingesteld worden, ook met verschillende buitenposten, en automatisch knoppen en binnenposten associëren. 
Door zich via een pc in verbinding te stellen met de voeding is het mogelijk om de tijd voor het activeren van de deuropener, de oproep, de tijd voor het 
activeren van het systeem wijzigen en/of configureren, of de werking van de lijnen testen enz.

Voorbeelden

VA/01

VAS/100 MH

PEV

XDV/304

VAS/100 MH

PEV

Mitho

Mitho

XDV/304

VAS/100 MH
Mitho SB

DVC/01 
4 x DPS

DVC/01 
4 x DPS

DP/0 
DPF AL 
10 x DPS

DP/0 
DPF AL 
10 x DPS

VAS/100.30

XDV/304

Opale

Opale

Agata VC

Agata VC
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SamenStelling X1-inStallatieS

Tabel voor installaties van 1 tot 30 appartementen zonder 
portiercentrale  
VoorBeelD MeT AGATAkiTVC01

aa
nt

al
 a

pp
ar

te
m

en
te

n

kiT BuiTenposT Voor 
WAnDMonTAGe

Voor BuiTenposT 
Voor inBouW BinnenposT

KNOPPENBORD, KNOPPEN EN DOPPEN ACCESSOIRES VOOR INBOUW SCHERM

De kit 
bestaat uit: 

n.1 DVC/01 ME
n.1 DPF NF

n.1 DPS
n.3 DTS ME

n.1 DSI
n.1 DCI ME 
n.1 VA/01 

n.1 AGATA VC

+ + +

AGATAKITVC01 DP/0 DPF NF DPS DTS ME DSI DCI ME AGATA VC

62620760 60090080 60090070 61800030 61800070 60090050 61800020 62100370

1 1 - - - - - - -

2 1 - - 1 - - - 1

3 1 - - 2 - - - 2

4 1 - - 3 - - - 3

5 1 1 1 4 6 1 1 4

6 1 1 1 5 5 1 1 5

7 1 1 1 6 4 1 1 6

8 1 1 1 7 3 1 1 7

9 1 1 1 8 2 1 1 8

10 1 1 1 9 1 1 1 9

11 1 1 1 10 - 1 1 10

12 1 1 1 11 - 1 1 11

13 1 1 1 12 - 1 1 12

14 1 1 1 13 - 1 1 13

15 1 2 2 14 6 2 2 14

16 1 2 2 15 5 2 2 15

17 1 2 2 16 4 2 2 16

18 1 2 2 17 3 2 2 17

19 1 2 2 18 2 2 2 18

20 1 2 2 19 1 2 2 19

21 1 2 2 20 - 2 2 20

22 1 2 2 21 - 2 2 21

23 1 2 2 22 - 2 2 22

24 1 2 2 23 - 2 2 23

25 1 3 3 24 6 3 3 24

26 1 3 3 25 5 3 3 25

27 1 3 3 26 4 3 3 26

28 1 3 3 27 3 3 3 27

29 1 3 3 28 2 3 3 28

30 1 3 3 29 1 3 3 29

opmerking: voorzie 1 XDV/304 voor elke 4 deurvideo's en 1 XDV/300A voor elke 10 XDV/304.

Tabel voor installaties van 1 tot 30 appartementen met 
portiercentrale  
VoorBeelD MeT eVkiTpeV01 en MiTho sB Bi porTer

aa
nt

al
 a

pp
ar

te
m

en
te

n

kiT BuiTenposT Voor 
WAnDMonTAGe

Voor 
BuiTenposT 

Voor inBouW
BinnenposT porTierCenTrAle

KNOPPENBORD, KNOPPEN EN DOPPEN ACCESSOIRES VOOR 
INBOUW SCHERM

De kit 
bestaat uit: 

n.1 DVC/01 ME
n.1 DPF NF

n.1 DPS
n.3 DTS ME

n.1 DSI
n.1 DCI ME 
n.1 VA/01 
n.1 PEV BI

+ + + +

EVKITPEV01 DP/0 DPF NF DPS DTS ME DSI DCI ME PEV BI MITHO SB BI VAS/100MH XDV/304

62620430 60090080 60090070 61800030 61800070 60090050 61800020 62100180 62940010 67000700 62821300

1 1 - - - - - - 1 1 1 1

2 1 - - 1 - - - 1 1 1 1

3 1 - - 2 - - - 1 1 1 1

4 1 - - 3 - - - 1 1 1 1

5 1 1 1 4 6 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 6 4 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 7 3 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 8 2 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 10 - 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 11 - 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 12 - 1 1 1 1 1 1

14 1 1 1 13 - 1 1 1 1 1 1

15 1 2 2 14 6 2 2 1 1 1 1

16 1 2 2 15 5 2 2 1 1 1 1

17 1 2 2 16 4 2 2 1 1 1 1

18 1 2 2 17 3 2 2 1 1 1 1

19 1 2 2 18 2 2 2 1 1 1 1

20 1 2 2 19 1 2 2 1 1 1 1

21 1 2 2 20 - 2 2 1 1 1 1

22 1 2 2 21 - 2 2 1 1 1 1

23 1 2 2 22 - 2 2 1 1 1 1

24 1 2 2 23 - 2 2 1 1 1 1

25 1 3 3 24 6 3 3 1 1 1 1

26 1 3 3 25 5 3 3 1 1 1 1

27 1 3 3 26 4 3 3 1 1 1 1

28 1 3 3 27 3 3 3 1 1 1 1

29 1 3 3 28 2 3 3 1 1 1 1

30 1 3 3 29 1 3 3 1 1 1 1

opmerking: voorzie 1 XDV/304 voor elke 4 deurvideo's en 1 XDV/300A voor elke 10 XDV/304.
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Artikels en codes van de toestellen van het systeem

 Voeding

VA/01 62700030 Deurvideo-voeding voor X1-installaties
Gerealiseerd op plastic doos voor de installatie  
in schakelkasten (EN50022). Afmetingen 12 DIN-modules met laag profiel. 
Beschermingsgraad IP30. Ingebouwde intercomschakelaar. Volledige elektronische 
kaart voor het beheer van de buitenposten (18V DC - 1,1 A max.) en voor het beheer 
van de stijgleiding van de deurvideo (20V DC - 0,8A max.). Elektronische beveiliging 
tegen overbelasting of kortsluiting. Uitgerust met klemmen voor het beheer van de 
bus en klemmen voor de busaansluiting voor 3 buitenposten. Open collector uitgangen 
voor bijkomende functies (AUX1 en AUX2), seriële uitgangen RS232 (voor toekomstig 
gebruik) en mini-USB voor het programmeren vmet behulp van een pc (met 
lampjes voor de verbinding en de overdracht van gegevens). Knop voor handmatig 
programmeren van het systeem met desbetreffend lampje. Verbindingsdraden voor 
programmering van de toestellen voor de toegangscontrole (kaarten en sleutels). 
Voeding 230V AC 50/60 Hz.

VAs/101 62700011 Bijkomende voeding. 
Gerealiseerd op plastic doos voor de installatie  
in schakelkasten (EN50022). Afmetingen 4 DIN-modules met laag profiel. 
Beschermingsgraad IP30. Elektronische kaart voor voeding van buiten- en 
binnenposten (18V DC - 1 A max.). Elektronische beveiliging tegen overbelasting of 
kortsluiting. Uitgerust met klemmen voor bus stijgleiding. Voeding 230V AC 50/60 Hz.

VAs/100.30 62703310 Bijkomende voeding.
Gerealiseerd op plastic doos,   
voor de installatie in schakelkasten (EN50022). Afmetingen 8 DIN-modules met laag 
profiel. Beschermingsgraad IP30. Elektronische beveiliging tegen overbelasting of 
kortsluiting. Uitgerust met uitgangsklemmen voor de voeding van de toestellen (17,5V 
DC - 1,7 A max.). Voeding 230V AC 50/60 Hz. Niet geschikt voor het gebruik van RFID- 
en DNA-modules voor toegangscontrole.

XAs/301.01 62704701 Voeding/herhaler voor audio-, video- en gegevenssignalen.
Gerealiseerd op plastic doos,   
voor de installatie in schakelkasten (EN50022). Afmetingen 8 DIN-modules met 
laag profiel. Beschermingsgraad IP30. Elektronische kaart voor het beheer van de 
toestellen (20V DC - 0,8 A max.). Elektronische beveiliging tegen overbelasting of 
kortsluiting. Uitgerust met klemmen voor het beheer van de IN- en OUT-bus en 9 
schakelaars voor het compenseren van de signalen op basis van de afstand. Twee 
lampjes voor de controle van de verbinding en het overbrengen van gegevens.
Potentiometers voor het compenseren van het geluidsvolume van en naar de 
binnenpost. 
Voeding 230V AC 50/60 Hz.

 VideoVerdelers

XdV/304 62821300 Videoverdeler met 4 uitgangen voor het verdelen van de videosignalen. 
Gerealiseerd op miniatuurdoos voor de installatie    
in aftakdozen (afmetingen 60x44x16 mm) of schakelkasten (EN50022), afmeting 1 DIN-
module met laag profiel. Uitgerust met 8 klemmen per ingang van 4 getwiste paren 
afkomstig van de posten en 4 klemmen voor het aansluiten van IN/OUT afkomstig 
van de stijgleiding. Voor elke uitgang, met uitzondering van de eerste, is er een jumper 
beschikbaar voor het afsluiten van de impedantie. Heeft geen voeding nodig.

XDV/304A 62825800 Videoverdeler met 4 uitgangen voor videosignalen, versterkt.
Gerealiseerd op plastic doos voor de installatie   
schakelkasten (EN50022), afmeting 6 DIN-modules met laag profiel. Beschermingsgraad 
IP30. Uitgerust met 8 klemmen per ingang van 4 getwiste paren afkomstig van de posten 
en 4 klemmen voor het aansluiten van IN/OUT afkomstig van de stijgleiding. Voor elke 
uitgang is er een jumper beschikbaar voor het afsluiten van de impedantie. Vereist 
voeding (14 - 18V DC, 60 mA).

 sChAkelAArs

Vse/301.01 62747401 schakelaar voor intercomtoestellen voor X1-installaties. 
Gerealiseerd op plastic doos voor de installatie   
in schakelkasten (EN50022). Afmetingen 6 DIN-modules met laag profiel. 
Beschermingsgraad IP30. Uitgerust met 4 klemmen voor IN/OUT van de bus, alsook 2 
schakelaars voor de toegang in programmering en reset van de gegevens in het geheugen. 
Voeding 230V AC 50/60 Hz.

VsC/01 62740060 handmatige cyclische schakelaar voor CCTV voor X1-installaties. 
Gerealiseerd op miniatuurdoos voor de installatie  
in aftakdozen (afmetingen 85,5x60x21 mm) of schakelkasten (EN50022), afmeting 1 DIN-
module met laag profiel. Uitgerust met 8 klemmen voor de ingang van het videosignaal 
dat afkomstig is van 4 standaard zwart-wit- of kleurencamera's (standaard CCIR/EIA of 
PAL/NTSC) en 3 switches voor het programmeren van het aantal aangesloten camera's. 
Ingangstoets voor het programmeren. 7 lampjes voor het melden van de aangesloten 
camera's en om de status te controleren van de programmering en de gegevens. Externe 
voeding 12V DC 0,09 A max.

 porTierCenTrAle

MiTho sB Bi 62940010 portiercentrale voor tafelmontage. 
Portiercentrale voor tafelmontage met 16:9 monitor van 4,3",    
touch screen, handenvrije audio en handset, Ice-wit, inclusief tafelsteun.

MiTho sB nf 62940020 portiercentrale voor tafelmontage. 
Portiercentrale voor tafelmontage met 16:9 monitor van 4,3",  
touch screen, handenvrije audio en handset, Fusion-zwart, inclusief tafelsteun. 
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 Diverse apparaten

vLs/101 62816200 relaiseenheid voor bijkomende diensten 
(bediening verlichting, deuropener, beltonen enz.)   .
Gerealiseerd op plastic doos voor de installatie
schakelkasten (EN50022), afmeting 4 DIN-modules met laag profiel. Beschermingsgraad 
IP30. Het relais beschikt over impulsieve schakelcontacten voor de bediening van 
de vereiste elektrische functie (onderbrekingsvermogen 5 A resistieve belasting - 2 
A inductiebelasting, max. spanning 250V AC) en kan bediend worden door gelijk-/
wisselstroom van 10 tot 24V, of door elektrische signalen met laag profiel die afkomstig 
zijn van de installatie. Voeding 10/24V AC/V DC 60 mA.

Vls/300 62825400 relaiseenheid voor bijkomende diensten 
(bediening verlichting, deuropener, beltonen enz.).  
Gerealiseerd op plastic doos voor de installatie in schakelkasten
(EN50022), afmetingen 4 DIN-modules met laag profiel. Beschermingsgraad IP30.
De eenheid bestaat uit twee relais met een schakelcontact met onderbrekingsvermogen 
2A resistieve belasting (1A inductiebelasting) bij max. spanning 250V AC (spoel met voeding 
10/14V AC of 14/18V DC - 50 mA). De twee relais zijn standaard aan de deuropener en AUX2 
verbonden. De eenheid is verder uitgerust met 6 schakelaars voor het programmeren 
van de bediening, 1 potentiometer voor het afstellen van de activeringstijd van relais 1 
(deuropener) en 1 meldingslampje voor de ontvangst van de gegevens van de buslijn.

Vls/2 62800470 relaiseenheid voor bijkomende diensten 
(bediening verlichting, deuropener, beltonen enz.).   
Gerealiseerd op miniatuurdoos voor de installatie
in aftakdozen (afmetingen 85,5x60x21 mm) of schakelkasten (EN50022), afmeting 1 DIN-
module met laag profiel. De eenheid bestaat uit twee relais met een schakelcontact met 
onderbrekingsvermogen 5 A resistieve belasting (2 A inductiebelasting) bij max. spanning 
250V AC. De twee relais zijn standaard aan de deuropener en AUX2 verbonden. 
Verder is de eenheid uitgerust met 8 switches voor de handmatige programmering of via 
tool en voor de andere afstellingen, 1 potentiometer voor het afstellen van de activeringstijd 
van relais 1, een lampje dat de programmeringsstatus weergeeft. De voeding en de 
gegevens worden rechtstreeks geleverd door de buslijn.

XDV/300A 62822000 Versterker van het videosignaal. 
Gerealiseerd op plastic miniatuurdoos voor de installatie   
in aftakdozen (afmetingen 60x44x16 mm) of schakelkasten (EN50022), afmeting 1 DIN-
module met laag profiel. Uitgerust met IN- en OUT-klemmen voor het videosignaal en 
2 schakelaars voor het compenseren van de signalen op basis van de afstand. Voeding 
rechtstreeks van bus X1 absorptie 20 mA max.

kDin12 61800350 kit met Din-rail en klembeschermers voor voeding met 12 modules.
  

kDin8 61800480 kit met Din-rail en klembeschermers voor voeding met 8 modules.
  

kDin6 61800450 kit met Din-rail en klembeschermers voor voeding met 6 modules.
  

kDin4 61800430 kit met Din-rail en klembeschermers voor voeding met 4 modules.
  

 Programmeringssoftware

pCs/Xip 62800310 programmeringssoftware voor het X1/Xip-systeem 
voor besturingssysteem Windows Xp (sp2) of hoger.  
Systeemvereisten: PC met processor PENTIUM III van 700 MHz of hoger, 128 MB RAM 
beschikbaar, minimum vrije ruimte op HDD 40 MB, videokaart XVGA. Het pakket bevat een 
USB-kabel van 4 m en een pen drive van 2 GB. Bevat de software en de handleiding.

 AAnsluiTinGskABels

VCM/1D 62828000 kabel met getwist paar met diameter van 1 mm2. 
Externe isolatiekous in PVC, diameter 7 mm,   
geel RAL 1021. Twisting kabels: 10 windingen per meter Vertinde koperen kabels, wit 
RAL 9001 en blauw RAL 5015. Nominale impedantie paar 100 ohm (f = 1 MHz), capaciteit 
50 pF (bij 20°C).
Minimumbuiging kabel 80 mm. Conform de normen CEI 46-6 laatste uitgave.
Verpakking in spoelen van 100 m.

VCM/1D/500 62828100 kabel met getwist paar met diameter van 1 mm2. 
Externe isolatiekous in PVC, diameter 7 mm,   
geel RAL 1021, twisting kabels: 10 windingen per meter Vertinde koperen kabels, wit en 
blauw. Nominale impedantie paar 100 ohm (f = 1 MHz), capaciteit 50 pF (bij 20°C).
Minimumbuiging kabel 80 mm. Conform de normen CEI 46-6 laatste uitgave.
Verpakking in spoelen van 500 m.

VCM/2D 62823300 kabel met getwist paar met doorsnede van 0,28 mm2 
en 2 draden met doorsnede van 1 mm2.   
Externe isolatiekous in PVC, diameter 8 mm, geel RAL 1021. Paar met schroefvormige 
kabel 70 mm. Koperen vertinde kabels. Wit/blauw en blauw per paar - rood en groen 
voor voedingskabels. Nominale impedantie paar 100 ohm (f = 1 MHz), capaciteit 50 pF 
(bij 20°C).
Minimumbuiging kabel 80 mm. Conform de normen CEI 46-6 laatste uitgave, CEI 20-11 
laatste uitgave, CEI 20-37. Verpakking in spoelen van 100 m.

VCM/2D/500 62823400 kabel met getwist paar met doorsnede van 0,28 mm2 
en 2 draden met doorsnede van 1 mm2.   
Externe isolatiekous in PVC, diameter 8 mm, geel RAL 1021. Paar met schroefvormige 
kabel 70 mm. Koperen vertinde kabels. Wit/blauw en blauw per paar - rood en groen 
voor voedingskabels. Nominale impedantie paar 100 ohm (f = 1 MHz), capaciteit 50 pF 
(bij 20°C). Minimumbuiging kabel 80 mm. Conform de normen CEI 46-6 laatste uitgave, 
CEI 20-11 laatste uitgave, CEI 20-37.
Verpakking in spoelen van 500 m.

Artikels en codes van de toestellen van het systeem
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Gebruikt de binnenposten en de 
distributie in de bus van het X1-systeem

onbeperkte lenGte 
bedradinG

portiercentrale

toeGanGscontrole met 
Geavanceerde functies

videocompressie 
h.264

Geboren voor residentiële 
installaties

van op afstand 
beheerbaar via internet

Geschikt voor Glaskabels, 
radiobruGGen en speciale lijnen

prestaties van het systeem

de nieuWe GrenZen  
van het Xip-systeem:  
van eenGeZinsWoninG tot  
residentiële installatie
het nieuwe Xip-systeem van bpt gebruikt de ethernet-distributie als belangrijkste structuur 

voor de communicatie tussen de gateways, waardoor het mogelijk is om de installatie bijna tot 

in het oneindige uit te breiden. tegelijkertijd staat het toe om de traditionele aansluiting naar de 

buitenposten en de binnenposten te behouden. deze keuze garandeert een eenvoudige installatie 

van de apparaten en een grotere keuze van modellen voor de installatie in verschillende omgevingen. 

door het gebruik van traditionele bekabeling naar de buitenposten kunnen grote afstand bedekt 

worden en punten bereikt worden die moeilijk te bereiken zijn door de reeds aanwezige netwerken. 

het systeem omvat zowel het beheer van de toegangscontrole, die de toegang tot het gebouw regelt 

en beheert, als de portierdiensten die de voornaamste functies van Xip vervolledigen.
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het Xip-systeem: 
nieuWe moGelijkheden, meer functies

BELANGRIJKSTE COMPONENTEN

BuITENPOSTEN SySTEEMTOESTELLEN PORTIERPOSTSOfTwARE

   

Voeding voor 
deurvideo VA/08

Netwerkinterface  
ETI/XIP

Netwerkserver 
ETI/SER XIP

 Thangram Digitha XIP/PORTER

VCM/4D

COAX
XIP/PORTER

THANGRAM

THANGRAM

DIGITHA

DIGITHA

ETI/XIP

VA/08

VA/08

FLAT CABLE
LAN NETWORK

THANGRAM

THANGRAM

ETI/SER XIP

DIGITHA

DIGITHA

ETI/XIP

ETI/XIP ETI/XIP

VSC/08 VSC/08

VA/08

VA/08

FUNCTIES

DEUrvIDEo-INSTallaTIES
Met het XIP-systeem worden de functies van X1 uitgebreid, waardoor 
de intercommogelijkheden tussen de verschillende blokken 
toenemen. Dankzij de ethernet-distributie is een zo goed als 
onbeperkt aantal gelijktijdige oproepen mogelijk. Dankzij de 
IP-technologie zijn er nieuwe en krachtige functies beschikbaar, zoals 
het videogesprek in twee richtingen, omleiding en doorverbinden van 
oproepen, voor een ongeziene flexibiliteit van het systeem.

BEwakINgSCamEra'S 
Het is mogelijk om van elke binnenpost of van elke portierpost de 
beelden te bekijken van elke buitenpost, van traditionele camera's en 
van camera's die via IP aan de installatie verbonden zijn. De 
camera's kunnen aangesloten zijn op de systeemvoedingen of 
rechtstreeks op de gateways van de daarvoor bedoelde schakelaars.

ToEgaNgSCoNTrolE 
Het systeem integreert geavanceerde toegangscontrolefuncties voor 
een heel groot aantal gebruikers. Deze functies zijn ook van op afstand 
programmeerbaar dankzij een eenvoudige webinterface. Van de 
portierposten kunnen de toestemmingen voor elke gebruiker op 
dynamische wijze opnieuw geconfigureerd worden en kan het 
logbestand weergegeven worden. De BDDE-gegevensuitwisseling, 
een geavanceerd mechanisme voor dynamische repliek, garandeert 
een goede uitwisseling van de gegevens, ook in geval van gedeeltelijke 
onderbrekingen.

PorTIErDIENSTEN 
Alle functies van het systeem kunnen beheerd worden door de 
portierdiensten met behulp van een software die op gewone pc's 
geïnstalleerd kan worden die uitgerust zijn met een eenvoudige 
interface (ook voor touch screen). De belangrijkste kenmerken zijn als 
volgt:
•  Videogesprek in twee richtingen
•  Onderscheppen van oproepen op bepaalde momenten
•  Hiërarchische portiergroepen
•  Beheer van de uitzonderingen van de profielen

ip-functies
Bij installaties die geschikt zijn voor de IP-functie, alleen beschikbaar voor het XIP-systeem, kunt u het ontvangen of uitvoeren beheren van een 
oproep naar toestellen die geen deel uitmaken van het systeem (moderne mobiele telefoons, tablets, analoge of GSM-telefoons, portiercentrales), 
alsook het openen van deuren, het inschakelen van de trapverlichting, het activeren van de video privacy-functie enz.
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Xip: lan-oplossinGen Zonder server

EIGENSCHAPPEN

UItbrEIdING Het apparaat kan eindeloos uitgebreid worden dankzij het gebruik van het ethernetnetwerk met 
ondersteuning in koper, glaskabels of radiogolven.

GrAdUAlItEIt
De intrinsieke modulariteit van de structuur en de eenvoud waarmee nieuwe "blokken" toegevoegd 
kunnen worden, zorgen ervoor dat er graduele installaties gerealiseerd kunnen worden die de 
ontwikkeling volgen tijdens het bouwen, waardoor de installatie ook werkt tijdens de tussenfasen. 

de eti/Xip-GateWay 
dankzij de eti/Xip-gateways kunnen de krachtige en geavanceerde deurvideofuncties en toegangscontroles uitgevoerd worden.
elk "blok" wordt beheerd door een voeding en is onafhankelijk. bijgevolg is het in staat om alle lokale oproepen tussen zijn buitenposten en de 
binnenposten te beheren, alsook oproepen te ontvangen die afkomstig zijn van of gericht zijn aan andere blokken.
de eti/Xip-gateway beschikt over een snelle kabel voor aansluiting op de voeding va/08 en over 2 ethernet-poorten voor de aansluiting op het 
lokale netwerk.

FUNCTIES

OSD Op de basisversie van X1-posten is het mogelijk om bijkomende informatie te verkrijgen met 
betrekking tot de status van de oproep en het systeem.

TOEgaNgSCONTrOlE
Door een of meerdere gateways te gebruiken worden alle toegangscontrolefuncties aan het 
systeem toegevoegd. Ze worden gesynchroniseerd tussen alle blokken, waardoor één enkele 
installatie gecreëerd wordt.

DUbbElE CONvErSIE
De gateway kan tegelijkertijd 2 audio-video-oproepen beheren: één van de buitenposten naar 
het netwerk en één van het netwerk naar de bus, wat het potentieel van het systeem doet 
toenemen.

PrOgrammErINg OP 
aFSTaND

Het is mogelijk om via internet op afstand toegang te krijgen tot de programmering van het 
systeem, waardoor assistentie, bijwerkingen en programmering mogelijk zijn.

gEbrUIk bESTaaND 
gEgEvENSNETwErk 

Gateways maken gebruik van de ethernetstandaard 10/11, waardoor ze rechtstreeks 
aangesloten kunnen worden op om het even welk bestaand gegevensnetwerk, waardoor de 
distributiekosten bespaard worden.

LAN-NETWERK

VCM/4D

VCM/1D

LAN

FLAT CABLE
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Xip: lan-oplossinGen met server

HOOFDKENMERKEN EN BIJKOMENDE FUNCTIES

pORTIERTOEpaSSINgEN De server maakt de portierdiensten beschikbaar die de functioneringsprofielen bevatten, alsook de 
software om de portierpost te beheren.

SOFTwaRE vaN DE 
pORTIER

De beheerssoftware van de portier kan op om het even welke pc geïnstalleerd worden en beschikt 
over alle functies om de installatie te beheren. De portier kan alle oproepen van het systeem ontvangen 
en sorteren. Verder kan hij de video van een plaatselijk aangesloten webcam verzenden.

vIDEOgESpREK 
IN TwEE RICHTINgEN

Alle portieren kunnen onderling communiceren met het videogesprek in twee richtingen. 

wERKINgSpROFIElEN
De portierdiensten omvatten de mogelijkheid om alle oproepen van de buitenposten te onderscheppen 
en ze door te sturen naar de respectieve portier. De werkingsprofielen omvatten alle regels met 
betrekking tot het omleiden of doorschakelen van alle rechstreekse oproepen naar de binnenposten.

wEBCaM De portier kan een gewone webcam gebruiken om beelden door te sturen.

EEN OpROEp 
DOORSCHaKElEN

Het is mogelijk om oproepen door te schakelen naar de portier op basis van de status van de 
binnenpost (bezet, geen antwoord en privacy).

ONvOORwaaRDElijK 
DOORSCHaKElEN

Het is mogelijk om oproepen tijdelijk onvoorwaardelijk door te schakelen naar een portier.

NIEUWE FUNCTIONALITEIT VAN HET XIP-SYSTEEM, VERSIE 2.x
Het XIP-systeem evolueert dankzij de firmware-versie 2.x van de voornaamste toestellen en software, waardoor de installatie nieuwe 
functionaliteiten krijgt en de onderlinge werking met toestellen van derden beheerd kan worden.
Vanaf vandaag is het mogelijk om in een XIP-installatie een Multiserver-structuur te gebruiken, wat bijzonder nuttig is wanneer twee of meerdere 
delen verbonden zijn door midden van een verbinding met lage bit rate (bv. radiobrug, VPN via internet met niet-gegarandeerde bandbreedte, adsl-
links). Elke server beheert de oproepen van zijn eigen sub-installatie, waardoor vermeden wordt dat de verbindingslijn tussen de verschillende delen 
overbelast wordt. Hierdoor verbetert de audio/video-kwaliteit van de oproepen en kunnen er een groter aantal oproep gelijktijdig worden uitgevoerd.

Met het invoeren van de nieuwe versie 2.x is het verder ook mogelijk om samen te werken met toestellen van derden (SIP ATA en SIP Gateway), 
waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is een oproep te ontvangen van een buitenpost of een analoge telefoon (traditioneel model of draadloos, 
handig voor een portier in een appartementsgebouw), oproepen door te verbinden van het XIP-systeem naar een lokaal telefoonnetwerk (bv. een 
bedrijfsnetwerk) of naar GSM- of PSTN-netwerken. 
In al deze gevallen is het ook mogelijk om de deuropener of de verlichting te activeren met behulp van eenvoudige DTMF-codes die vooraf 
ingesteld zijn.
Naast de traditionele telefonie kan XIP ook verbonden worden aan SIP-telefoons en VoIP-centrales van andere merken, toestellen die steeds 
vaker gebruikt worden in de dienstensector, aangezien zij een aantal geavanceerde functies bieden die niet uitgevoerd kunnen worden door de 
traditionele telefonie. Als de toestellen zelf dit mogelijk maken, kunt u video-oproepen uitvoeren van een buitenpost naar een SIP-telefoon, alsook 
activeringen door middel van DTMF-tonen.

de eti/ser Xip server 
staat het gebruik toe van portiercentrales, de software van de binnenposten op computers met soft receiver, deurvideo-apps, toestellen van 
andere merken en centraliseert de toegangscontrolefuncties en de portiersdiensten. Wordt gerealiseerd in dozen van 115x26x100 mm (lxhxd) 
met beschermingsgraad ip20. de server omvat een rj45-aansluiting voor ethernet 10/100, een hdmi-aansluiting voor het aansluiten van een 
digitale monitor (alleen voor diagnostiek). de server beschikt reeds over een gebruikslicentie voor de software porter en een voor de software 
soft receiver.

ETI/XIP ETI/XIP

ETI/SER XIP

LAN

XIP/PORTER XIP/PORTER ETI/XIP ETI/XIP

LAN

VCM/4DVCM/1D UTP CAT.5 FLAT CABLE

XIP/PORTER XIP/PORTER
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eti/miniser

eti/miniser wordt gebruikt in Xip-installaties van kleine en middelgrote omvang waarin niet alle functies nodig zijn die door de eti/ser Xip-
server beheerd kunnen worden.
Zo is bijvoorbeeld het gebruik van de portiersoftware pcs/porter of de software soft receiver niet mogelijk.
de server beheert de oproepen naar analoge binnenposten en kan de toegangscontrolefuncties centraliseren. verder staat hij de verbinding toe 
aan het systeem en het beheer van de communicatie van mobiele toestellen die over de app Xip/mobile beschikken of toestellen van andere 
merken (ondersteuning van lic/app en lic/Gst).

de server is uitgerust met twee ethernet-interfaces 10/100 mbits met een rj45-aansluiting die geconfigureerd kan worden in de modaliteit 
“switch” of “dual-network”. 
hierdoor kan bijvoorbeeld een lan-netwerk in een woning gescheiden worden van het lan-netwerk in het gebouw, waardoor een gebruiker 
met een smartphone oproepen kan ontvangen van een buitenpost (via het gemeenschappelijke lan-netwerk) en tegelijkertijd het internet kan 
gebruiken via het netwerk in de woning. dit alles gebeurt op een veilige manier, waardoor elk appartement dat over eti/miniser beschikt, 
alleen zijn eigen locale netwerk ziet en niet dat van de andere bewoners. het gemeenschappelijke lan-netwerk wordt alleen gebruikt voor het 
ontvangen van oproepen van de hoofdbuitenpost of van de portiercentrale van het gebouw.

Technische kenmerken
 2 ethernet-interfaces 10/100 mbits

 seriële interfaces rs422/485 (voor toekomstig gebruik)

 usb voor het exporteren van log events 

 voeding 14-18v dc

 lampjes voor verschillende soorten meldingen

 afmetingen: 6 din 

Speciale FUNcTieS

ToegaNgScoNTrole 

eeN oproep doorSchakeleN 

maX. 10 GelijktijdiGe oproepen naar 
voip-toestellen of GemenGde Groepen 
X1-voip

master-functie voor eti/Xip

ondersteuninG voor multiserver-
systemen

VCM/4D

VCM/4D

VCM/1D

VCM/1D

UTP CAT.5

UTP CAT.5

FLAT CABLE

FLAT CABLE

ETI/XIPVA/08

VA/08

ADSL-ROUTER
Default GW

ADSL-ROUTER
Default GW

ADSL-ROUTER
Default GW

HOME LAN

HOME LAN 1 HOME LAN 2

COMMON LAN

ETI/miniSER

IP-terminal

Opale

installatie voor 
eengezinswoning

Smartphone 
XIP Mobile

NETWERK 
INTERNET

ETI/XIP

Ethernet switch

Ethernet switch Ethernet switch

ETI/SER XIP

LAN

XIP/PORTER

ETI/miniSER ETI/miniSER

Opale Opale

installatie voor MeerDere GeBrUiKers Met Portier en HooFDPortier

Smartphone 
XIP Mobile

Smartphone 
XIP Mobile

NETWERK 
INTERNET

NETWERK 
INTERNET
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portiertoepassinGen
dankzij de software voor de portierdiensten, die compatibel is met een pc met Windows-besturingssysteem, is een volledig overzicht van de installatie 
mogelijk, ook in het geval van grote residentiële complexen. de interface is met zorg bestudeerd om ervoor te zorgen dat de operator op een eenvoudige 
en praktische manier de installatie volledig onder controle heeft. de eenvoud van de bediening en de mogelijkheid om op een pc met touch screen 
geïnstalleerd te worden zorgen ervoor dat de interface ook gebruikt kan worden door personeel dat aan traditionele installaties gewend is. dankzij het 
rechtstreekse beheer van een webcam zijn video-oproepen in twee richtingen mogelijk tussen alle portierposten die deel uitmaken van de installatie.

DE INTERFACE
In de zone met de samenvattingen worden de toestellen van de installatie met drie verschillende gezichtshoeken getoond om het opzoeken te 
vergemakkelijken. Het gekleurde pictogram meldt de status (vrij, bezet enz.)

De zone bestaat uit 3 verschillende menu's:
· Favorieten: eerder geprogrammeerde lijst met toestellen.
· Installatie: structuur met alle toestellen van het systeem.
· Platen en camera's: structuur met alle platen en camera's die deel uitmaken van het systeem.

OPROEPVOORBEELD

TECHNISCHE GEGEVENS

MINIMuMVErEISTEN pC

CPU Pentium 4 2GHz

MONITOR 1024x768

RAM 1 GB

HARDE SCHIJF 350 MB beschikbaar

BESTURINGSSYSTEEM Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8

AUDIOTOESTELLEN Microfoon+luidspreker

VIDEOCAMERA Ingebouwd / extern

VEREISTE SOFTWARE Adobe Flash Player 10; Windows Explorer 7 

AUX2 of oproep portier 

Activeert de geprogrammeerde trapverlichting 
of de verlichting met betrekking tot de oproep

Activeert de geprogrammeerde deuropener of 
de deuropener met betrekking tot de oproep

Voegt de platen en/of camera's in die eerder 
geprogrammeerd waren

Beantwoordt binnenkomende oproepen

Beëindigt de oproep

Schakelt het beeld (maar niet het geluid) door 
van de buitenpost naar de gewenste binnenpost

Verbindt een oproep door naar een andere 
gebruiker

De status van de twee 
communicatiekanalen die ter  
beschikking staan wordt weergegeven

Met de toets "Bijkomende bedieningen" is het 
mogelijk om de lijst met bijkomende bedieningen 
weer te geven die eerder geprogrammeerd was.

Het logbestand bevat alle gemiste oproepen, 
de "Paniek"-alarmen of de lijst met alle 
alarmmeldingen, afhankelijk van de 
gebruikte knop.

in geval van een oproep verschijnt het beeld van de plaat 
volledig op het scherm en het beeld van de portier pip 
(picture in picture). als de oproep doorverbonden wordt van 
de plaat naar een binnenpost, dan verschijnt het beeld van 
de buitenpost met de portier pip.

Wanneer er tijdens een oproep een andere oproep 
binnenkomt, worden de beelden weergegeven zoals op de 
afbeelding. met behulp van de desbetreffende toetsen is 
het mogelijk om een van de oproepen te beantwoorden of 
in de wachtstand te zetten met één handeling.

voorbeeld GelijktijdiGe oproep
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deurvideopost voor pc  
"soft receiver"

ENKELE BELANGRIJKE FUNCTIES

een oproep 
beantWoorden

Om een oproep te beantwoorden en het geluid te openen, druk op de knop "antwoorden" of de knop 
van de lijn waarop het gesprek gevoerd wordt.

de deur openen Tijdens het gesprek met de buitenpost (audio of audio/video), druk op het desbetreffende symbool om 
de deur te ontgrendelen.

bijkomende 
functies

De bijkomende knoppen kunnen geprogrammeerd worden om toestellen die aan de installatie 
gekoppeld zijn in te schakelen, zoals deurontgrendeling, hekken, verlichting enz.

een oproep 
doorverbinden

Nadat u een oproep in de wachtstand heeft gezet, kies de persoon waarnaar u de oproep wenst door 
te verbinden. Maak eventueel gebruik van het scherm "zoeken" en voer de oproep uit.

automatische 
invoeGinG

Het is mogelijk om op een lijst om het even welke buitenpost of camera te kiezen om er de beelden van 
te bekijken. Door herhaaldelijk op de toets  te drukken is het mogelijk om de beelden van de 
toestellen op de lijst in cyclische sequentie te bekijken. Met de automatische invoeging is slechts één 
videocommunicatie mogelijk. Druk op de knop  om het geluid in te schakelen. 

BESCHRIJVING VAN HET HOOFDSCHERM EN DE FUNCTIES VAN DE KNOPPEN

met de software "soft receiver" is het mogelijk om een echte deurvideo-binnenpost met ip te installeren op uw pc thuis of op kantoor. de 
binnenpost wordt geïntegreerd in het Xip-systeem van bpt door de pc aan te sluiten op het netwerk dat het deurvideosysteem beheert. 

softreceiver integreert alle klassieke functies van de deurvideo-installaties in een eenvoudige grafische interface. de toepassing staat ook enkele 
geavanceerde functies toe, zoals de audio/video-intercomoproep naar andere softreceiver-posten van bpt, naar alle X1-binnenposten (wanneer 
de pc over een webcam beschikt), het beheer van de lijst met gemiste oproepen, de keuze van de favoriete contacten of het dynamisch zoeken 
naar gebruikers of portier die aanwezig zijn in het Xip-systeem.

een andere belangrijke functie bestaat uit het beheer van twee audio/videolijnen: tijdens een oproep op een bepaalde lijn kan een andere oproep 
ontvangen worden op de tweede lijn. het is mogelijk om de eerste oproep in de wachtstand te zetten en de tweede oproep te beantwoorden, deze 
oproep te beëindigen en terug te keren naar de eerste oproep.
het is verder ook mogelijk om een audio/video-oproep door te verbinden naar een andere binnenpost. 

soft receiver vereist een systeemserver eti/ser Xip die de registratie beheert door middel van een gebruikslicentie.

 de software kan alleen ingesteld worden op terminals met een Windows-besturingssysteem. systeemvereisten: Xp/vista/Win7/Win8.

ETI/XIP ETI/XIP

ETI/SER XIP

LAN

VCM/4D
UTP CAT.5

FLAT CABLE

XIP/PORTER XIP/PORTER

Ethernet  
switch

Ethernet 
switch

Ethernet 
switch

Ethernet 
switch

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft 
receiver

Soft 
receiver

Soft 
receiver

Soft 
receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Sluit de toepassing

Configuratie van de toepassing

B l o k k e e r t  d e  i n k o m e n d e 
oproepen, die worden opgenomen 
in de lijst met gemiste oproepen

AUX2 (geconfigureerd door het 
installatieprogramma)

AUX1 of trapverlichting 

Opent  de deur van de 
weergegeven buitenpost

Geeft de beelden weer van de 
geselecteerde buitenpost of camera.

Beantwoordt een binnenkomende 
oproep of geeft een oproep door

Beëindigt de oproep

Verbindt een oproep door

Lijn

Oproep in de wachtstand

Binnenkomende oproep

Uitgaande oproep

Weergave details van de oproepers en camera  
van de installatie

Lijst met gemiste oproepenNaam gebruiker
Details van 
doorverbonden oproepenWeergave

pictoGram beschrijvinG 

Buitenpost

Camera

Portiergroep

Portier

pictoGram beschrijvinG 

Gebruikersgroep

Gebruiker

Gebruiker op IP-lijn

Gebruiker op analoge lijn
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Xip mobile - ip home communication
deurvideo-installaties rechtstreeks op mobiele toestellen

Activering en configurAtie
om correct te kunnen werken dient het mobiele toestel waarop App XiP Mobile geïnstalleerd is geregistreerd te worden op de  
eti/Ser XiP-server van het systeem met behulp van de gebruikslicentie Lic/APP. Als u de SiP Account (unieke code die door het systeem wordt 
gecreëerd tijdens het programmeren van de installatie) rechtstreeks in de settings (instellingen) van de app instelt, wordt het mobiele toestel op de 
server geregistreerd, laadt het de lijst met contactpersonen en het desbetreffende deel van de installatie. Daarna is het in staat om correct te werken. 

Belangrijke functies

een OPrOeP uitVOeren
u kunt een oproep uitvoeren door de contactpersoon die u wilt opbellen te selecteren van de lijst met “contacten” of van de lijst 
met “favorieten” en op de oproepknop te drukken. u kunt tegelijkertijd 2 of meerdere toestellen opbellen die deel uitmaken van 
dezelfde woning, die over verschillende soorten toestellen kan beschikken, nl. mobiele toestellen en analoge X1-toestellen. 
Het is ook mogelijk om oproepen uit te voeren naar de afzonderlijke toestellen.

een BinnenkOMenDe OPrOeP BeHeren Met PreVieuW Van De 
OPrOePer
De video-preview van een oproep die afkomstig is van een buitenpost of de portier met webcam wordt weergegeven op het 
scherm van het toestel. De gebruiker kan de oproep beantwoorden door de audio te activeren naar de oproeper of de oproep 
weigeren. De oproeper kan de video van de opgeroepen persoon zien (in geval van een mobiel toestel of een portier). Deze 
functie kan echter ook uitgeschakeld worden door op het desbetreffende pictogram te drukken wanneer u dit niet wenst.

autOMatiscH inVOegen Van een BuitenPOst
Van de lijst met de toegangen is het mogelijk om de buitenpost te selecteren die u automatisch wilt invoegen en op de 
oproepknop te drukken om de beelden weer te geven. Door op het desbetreffende pictogram te drukken is het mogelijk om de 
beelden van de buitenposten op de lijst in cyclische sequentie te bekijken. 
tijdens de oproep kunnen de volgende handelingen worden uitgevoerd: 

 de deur openen
 bijkomende bedieningen (tot 10 aux)
 de audio naar de buitenpost activeren

tijdens een oproep kunnen ook de volgende geavanceerde functies* worden gebruikt:
 het gesprek onderbreken (pauze)
 de uitgaande audio uitsluiten (mute)
 de uitgaande video uitschakelen
 overschakelen van de camera vooraan naar de camera achteraan

* de aanwezigheid van deze functies hangt af van het soort toestel waarmee de oproep wordt uitgevoerd.

COMPATIBILITEIT

sMArTPhOnE/TABLET AndrOId™ iPhone®/iPad®

Versie 2.3.3 of hoger Versie iOS 4.3 of hoger

Display: 800 x 480 pixels of hoger

Frequentie CPU-clock 1 GHz of hoger

Structuur: ARMv7 met NEON-ondersteuning

Android is a trademark of Google Inc. Google Play is a trademark of Google Inc. IPhone and IPad are trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

XIP Mobile is de nieuwe app van Bpt die ontwikkeld is voor iPhone®, iPad®, smartphones en tablets met Android™ 
waarmee u rechtstreeks op het mobiele toestel de audio/video-oproepen die afkomstig zijn van elementen van het 
digitale XIP-deurvideosysteem kunt beheren. Het volstaat dat u zich in de woning bevindt. Met XIP Mobile kunt u een 
oproep ontvangen van de buitenpost of van de portier van het gebouw, maar ook een intercomgesprek voeren met 
andere mobiele toestellen of met binnenposten van Bpt die op dezelfde installatie zijn aangesloten. Verder kunt u met 
één klik de deur openen of andere functies activeren met behulp van de bijkomende bedieningen. 
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HET SYSTEEM INSTELLEN

VCM/4D

VCM/1D

LAN

FLAT CABLE

DVC/08-K ME

PEV / OPALE / OPALE W / AGATA

TOESTEL 1 (iPad®)

TOESTEL 2 (iPad mini®)

TOESTEL 3 (iPhone®)

VA/08-K ETI/XIP APP

LAN
(LOCAL AREA 

NETWORK)

Artikels en codes
DeurviDeo's

KiT APP AGTvCB 62620950 Uitbreidbare deurvideo-kit voor eengezinswoningen. XIP-systeem met Agata met kleurenscherm en 
buitenpost THANGRAM. 

KiT APP Pev WH 62620870 Uitbreidbare deurvideo-kit voor eengezinswoningen. XIP-systeem met Perla BI met kleurenscherm 
en buitenpost THANGRAM.

KiT APP Pev BK 62620880 Uitbreidbare deurvideo-kit voor eengezinswoningen. XIP-systeem met Perla NF met kleurenscherm 
en buitenpost THANGRAM. 

KiT APP oPL WH 62620890 Uitbreidbare deurvideo-kit voor eengezinswoningen. XIP-systeem met Opale White met 
kleurenscherm en buitenpost THANGRAM. 

KiT APP oPL BK 62620910 Uitbreidbare deurvideo-kit voor eengezinswoningen. XIP-systeem met Opale Black met 
kleurenscherm en buitenpost THANGRAM. 

KiT APP oPLW WH 62620920 Uitbreidbare deurvideo-kit voor eengezinswoningen. XIP-systeem met Opale Wide White met 
kleurenscherm en buitenpost THANGRAM. 

KiT APP oPLW BK 62620930 Uitbreidbare deurvideo-kit voor eengezinswoningen. XIP-systeem met Opale Wide Black met 
kleurenscherm en buitenpost THANGRAM. 

KIT APP 
De eerste kit om een deurvideo-installatie rechstreeks te beheren met een 
mobiel toestel in de woning

Kit App is het nieuwe voorstel van Bpt om de deurvideofuncties van in de woning 
rechstreeks te beheren met een mobiel toestel. Dankzij Kit App kunnen ook kleine 
woningen, villa's of tweegezinswoningen gebruik maken van het comfort en de 
technologie van Bpt. 
Kit App maakt gebruik van de technologie VoIP SIP die ontwikkeld is door Bpt op App XIP 
Mobile en gecreëerd is voor iPhone®, iPad® en smartphones.

ALLE VOORDELEN VAN KIT APP
 ‘plug and play’-systeem
 makkelijk te installeren
 kan tot 3 mobiele toestellen in de woning besturen
 uitbreidbaar systeem
 beschikbaar met alle X1-posten

DE ONDERDELEN 
Elke deurvideokit bestaat uit 1 binnenpost naar keuze van de serie PEV / OPALE / OPALE W / AGATA, 1 buitenpost voor wandmontage 
of inbouw DVC/08-K ME met een knop met dubbele hoogte DPH, 1 dop met dubbele hoogte DTH ME, frontplaat in matzwart DPF NF,  
1 inbouwdoos DSI, 1 inbouwframe DCI ME, 1 voeding VA/08-K en 1 gateway ETI/XIP APP.
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toeGanGscontrolefuncties

De toegangscontrole regelt de toegang met behulp van deuren die door buitenposten 
gecontroleerd worden, zonder dat er bijkomende toestellen geïnstalleerd moet worden. 
De gebruiker identificeert zich met het gebruik van RFID-tags of alfanumeriek codes en 
wanneer een geldige code ingevoerd wordt, activeert het systeem de deurontgrendeling 
van de desbetreffende deur. De functies om de toegangscontrole te beheren worden 
ingevoerd door de voedingen VA/01 en VA/08 en zijn dus ook beschikbaar voor uiterst 
eenvoudige installaties waarvan de buitenposten uitgerust zijn met lezermodules voor 
RFID-tags of modules met numeriek toetsenbord. De programmering kan handmatig 
uitgevoerd worden, mits enkele beperkingen, of met behulp van de configuratiesoftware 
van de installatie, die de programmering mogelijk maakt van de kaarten en de codes die 
aan elke gebruiker toegewezen worden, alsook de deuren waar deze toegang tot krijgt.
De ETI/XIP-gateways van de deurvideo's bieden naast de configureerbare 
toegangscontrole geavanceerde functies aan door zich rechtstreeks aan de interface 
te verbinden met behulp van een gegevensnetwerk en het gebruik van een gewone 
internetbrowser (bijv. Internet Explorer). 
De geavanceerde functies met betrekking tot de toegangscontrole zijn gebonden aan de 
toestemmingen die aan elke groep gebruikers is toegewezen.

BDDE-GARANTIE MADE IN BPT
Om de veiligheid van de opgeslagen informatie en de integriteit ervan te garanderen in geval van defecten aan het netwerk, maakt het systeem 
gebruik van de door Bpt ontwikkelde dynamische gegevensuitwisseling BDDE (Bpt Dynamic Data Exchange), waardoor het mogelijk is om alle 
configuraties, logs en anagrafische gegevens in ten minste 2 gateways te kopiëren. BDDE synchroniseert automatisch alle gegevens. In geval 
van vervanging of toevoeging van een voeding of een interface, stuurt BDDE zelfstandig de configuraties en de instellingen door naar de nieuwe 
toestellen, waardoor het systeem onmiddellijk opnieuw kan opstarten.

De veiligheid van de informatie en de transacties in het lokale netwerk worden gegarandeerd tussen de interfaces en tussen de interfaces en de 
configuratie-pc door het SSL-coderingsprotocol aan 128 bit. Dit is hetzelfde protocol dat gebruikt wordt door de Homebanking-diensten.

Alle gegevens die opgeslagen zijn in de gegevensbanken van de interfaces zijn gecodeerd met het algoritme MD5, dat totale veiligheid garandeert.

DE TOESTEMMINGEN
Dankzij de combinatie van 4 regels is het mogelijk om een reeks "toestemmingen" te definiëren:

IPparcoursen Het geheel van deuren waarvoor toegang is verleend.IP

tijdspannes Tijdspannes gedurende de dag waarin het mogelijk is om de gecontroleerde toegangen te betreden.

IP

Wekelijkse 
proGramma’s

De dagen van de week waarop de toegang toegestaan is.

IP

feestdaGen De dagen van het jaar waarop de toegang NIET toegestaan is.

FASE 1: DE TOESTEMMING CREËREN

De vier regels worden gecombineerd en produceren een toestemming die geldig is wanneer de vier 
regels gecontroleerd zijn.

Bijvoorbeeld:
1) de plaat bevindt zich op het parcours;
2) het tijdstip behoort tot de tijdspanne;
3) de dag van de week maakt deel uit van het wekelijkse programma;
4) de dag is niet geprogrammeerd als feestdag.

FASE 2: COMBINATIE VAN TOESTEMMINGEN IN GROEPEN

De combinatie van één of meerdere toestemmingen creëert een “Groep”.

FASE 3: GEBRUIKERS CREËREN

Elke gebruiker krijgt, naast anagrafische gegevens, ook een cijfercode en een eventuele RFID-tag 
(kaart) toegewezen. Elke gebruiker wordt in een "Groep" ondergebracht.
Als een gebruiker zich identificeert met een kaart of een code en ten minste één van de 
toestemmingen van de groep waartoe de gebruiker behoort geldig is, dan wordt de toegang tot de 
zone gegarandeerd.

A

Voorbeeld van toegangscontrole met gebruiker met een bepaalde toestemming:
- parcours gebouw A
- tijdspanne 08.30 - 12.30
- wekelijks programma Maandag - Vrijdag
- feestdagen nee B

C
D

IPIPIPIP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP
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confiGuratie van het netWerk

CASCADESCHAKELING 
De gateways kunnen onderling verbonden worden in cascadevorm (zoals afgebeeld), met max. 100 meter tussen de gateways. Zo kunnen er 
maximum 20 gateways geïnstalleerd worden.
Dankzij deze configuratie is het mogelijk om het systeem te installeren zonder de hulp van andere netwerkapparatuur.

CONFIGURATIE VAN DE NETWERKPARAMETERS
De netwerkparameters worden op eenvoudige wijze geconfigureerd door de parameters in het desbetreffende venster van de web-interface te 
wijzigen. Wanneer het deel met betrekking tot het IP-adres geconfigureerd is met behulp van het configuratieprogramma, dan kunnen de overige 
toestellen geconfigureerd worden.

STERSCHAKELING 
Wanneer de gateways aangesloten worden op reeds 
bestaande netwerkstructuren, dan zijn de limieten 
anders. De bekabeling wordt uitgevoerd in de 
sterstructuur die typisch is voor het ethernet-netwerk. De 
netwerkstructuren kunnen niet alleen CAT 5 bevatten, maar 
ook delen in glaskabels of radiobruggen. Het belangrijkste 
is om de ingestelde bandbreedte te garanderen.

1 2 3 4
Max. 100 m Max. 100 m Max. 100 m

HANDMATIGE PROGRAMMERING
XIP is niet alleen een systeem met uitstekende prestaties en eenvoudige bekabeling, maar het is ook uiterst gemakkelijk te activeren: dankzij de 
zelflerende functies kan het systeem snel geprogrammeerd worden en worden fouten en defecten die vaak voorkomen bij traditionele methoden met 
verbindingsdraden en configurators.

PROGRAMMERING MET SOFTWARE VOOR PC
Voor complexere installaties levert Bpt de software voor pc PCS/XIP, waarmee de installatie op eenvoudige wijze geprogrammeerd kan worden dankzij 
de intuïtieve grafische interface. Met een software kunnen de identificatiegegevens van de monitors rechtstreeks via de bus opgemerkt worden, de 
knoppen van de buitenposten ingesteld worden, ook met verschillende buitenposten, en automatisch knoppen en binnenposten associëren. 
Door zich via een pc in verbinding te stellen met de voeding of de buitenpost is het mogelijk om de tijd voor het activeren van de deuropener, de oproep, 
de tijd voor het activeren van het systeem wijzigen en/of configureren, of de werking van de lijnen testen.
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Xip: oplossinGen voor residenties Zonder lan moGelijkheden van een installatie Zonder lan

Het is mogelijk om installaties te realiseren van middelgrote residentiële complexen door het gebruiken van de verbinding tussen de 
hoofdingang(en) en afzonderlijke blokken (woningen en/of appartementsgebouwen) met behulp van een niet gepolariseerd getwist paar (voor 
optimale prestaties kunt u een Bpt-kabel van het type VCM/1D gebruiken).
De aftakking van dergelijke kabel kan uitgevoerd worden met normale signaalverdelers in elke blok (ingang/uitgang-aansluitingen) of door het 
verdelen van een paar voor elke blok, rechtstreeks van de hoofdingang (steraansluiting). De installatie kan vervolgens rechtstreeks in werking 
gesteld worden met behulp van een software voor alle functies van de installatie. Verwijs naar de tabellen met de kenmerken voor het correcte 
gebruik en de aangeboden prestaties.

BLOK

- Tot 64 blokken (gebouwen)

- Tot 108 gebruikers per blok

- Tot 2 buitenposten per blok

- Afstand monitor buitenpost van blok tot 150 meter

-  Intercomfunctie tussen de posten van de gebouwen zonder 
kabels toe te voegen (max. 10)

-  8 monitors in gelijktijdige oproep 

-  Automatische invoeging, deuropener, 2 knoppen voor 
bijkomende functies en gespreksgeheim (standaard)

-  Tot 2 portierblokken voor een totaal van 128 
portierblokken

- Tot 2 hoofdportieren

SYSTEEM

-  Tot een totaal van 2000 gebruikers

-  Tot 2600 meter tussen de voornaamste voedingseenheid 
en de monitor van het blok

-  Tot 4 hoofdbuitenposten

-  Tot 1500 verschillende toegangskaarten 

mitho sb 
het is mogelijk om residentiële installaties te realiseren met hoofdportieren en blokkeringsportieren. elke portierpost kan de oproepen 
onderscheppen die gericht zijn aan de gebruikers van het eigen blok en ze doorverbinden. de portierpost is uitgerust met een deurvideoterminal 
voor tafelmontage met touch screen van 4,3". de terminals worden geprogrammeerd via de software en beschikken over een lijst van alle 
gebruikers die deel uitmaken van de installatie. Ze kunnen de binnenkomende oproepen en de alarmberichten weergeven.

VCM/2D

VCM/1D

VCM/4D

COAX
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mitho sb: het portiercentrale
de geavanceerde oplossing voor portiercentrales

Mitho SB is de centrale van de deurvideo-installatie voor tafelmontage met een 16:9 LCD-kleurenscherm van 4,3" 
met touch screen, beschikbaar in de kleuren Ice-wit en Fusion-zwart.
Nel als alle terminals van de "Mitho"-familie biedt ook deze versie een eenvoudige navigatie, gebaseerd op kleurcodes, 
waarbij functies met kleuren geassocieerd worden. Ze beschikt over de volgende functies: zoom/pan beeld, 
deurvideo-antwoordapparaat en audio op de handset of handenvrij. Verder kan het toestel worden geïnstalleerd op de 
elegante en praktische tafelsteun die bestaat uit een 3 mm dikke, stevige stalen basis, waarvan het design zich perfect 
integreert met de terminal, en een adapter beschikbaar in de kleuren Ice-wit en Fusion-zwart.

XIP-INSTALLATIES ENKEL BLOK
Mitho SB is de eenvoudige oplossing voor portierdiensten voor zowel X1- als XIP-installaties per afzonderlijk gebouw, ook voor een beperkt 
aantal gebruikers. Er kunnen tot 2 portierposten geïnstalleerd worden per installatie. De portierpost kan alle oproepen naar de gebruikers van 
de installatie onderscheppen.

De interface van de Mitho SB is speciaal bestudeerd om de maximale gebruiksvriendelijkheid te garanderen.
De operator heeft steeds de totale controle over de status van de installatie en kan de volgende handelingen uitvoeren met een paar eenvoudige 
aanrakingen van het scherm:

XIP-INSTALLATIES ZONDER LAN
Mitho SB is de geavanceerde oplossing voor portierdiensten in XIP-installaties waar het gebruik van LAN niet voorzien is. Er kunnen tot twee 
portierposten geïnstalleerd worden voor het hoofdblok en evenveel voor elk secundair blok. Deze kunnen onmiddellijk verbonden worden onder 
elk centraal systeem VA/01 en VA/08. Dankzij de centrale van de deurvideo-installatie Mitho SB kunnen alle oproepen onderschept worden die 
afkomstig zijn van buitenposten en die door de stijgleiding gaan waarop de centrale aangesloten is.

VCM/1D

VCM/4D

XDV/304

MITHO SB MITHO SB

VA/08

DDVC...

VAS/100 MHVAS/100 MH

XIP

VCM/1D

VCM/4D

XDV/304

MITHO SB MITHO SB

VA/08

DDVC/08 VR

VAS/100 MHVAS/100 MH

VCM/2D

VAS/100 MH VAS/100 MH

XDV/304

MITHO SB MITHO SB

VA/01

DVC...

VAS/100 MH

XDV/304
MITHO SB

VA/01

DVC...

XDV/304A

Het onderscheppen van 
oproepen inschakelen / 

uitschakelen

De lijst met gebruikers 
overlopen voor het 

doorschakelen van oproepen

Berichten doorsturen naar 
bepaalde binnenposten

De berichten op het 
antwoordapparaat van de 

deurvideo beluisteren

De meest gebruikte 
gebruikers oproepen met 
het menu "Favorieten"

Alle aanwezige camera's 
controleren, inclusief de 
buitenposten

De lijst van gemiste 
oproepen controleren

De profielen en 
de wekelijkse 
programmering instellen

De deuropener activeren Het antwoordapparaat 
instellen / uitschakelen

De trapverlichting en de bijkomende diensten inschakelen

Met een gesprek naar de gebruiker en een gesprek van de buitenpost in 
de wachtstand kan de operator:

  de oproep rechtstreeks doorschakelen van de buitenpost naar de 
gebruiker

  een gesprek beginnen met de gebruiker en vervolgens beslissen of 
hij de oproep die afkomstig is van de buitenpost zal doorschakelen 
of niet

nadat hij de oproep beëindigd heeft door op de desbetreffende toets te 
drukken, herneemt de operator het gesprek in de wachtstand en keert 
naar het vorige scherm terug.

Het systeem beschikt over twee profielen: 
  portier aanwezig
  portier afwezig: alle oproepen worden automatisch naar de 

bestemmeling doorverbonden
het overschakelen tussen de twee profielen kan handmatig gebeuren met 
het pictogram op de home page, of automatisch door middel van een 
wekelijkse planning op een bepaald tijdstip.

Na het ontvangen van een oproep van een buitenpost krijgt de operator de 
melding van de inkomende oproep door middel van de personaliseerbare 
melodie en de video van de buitenpost.   
Op dit moment kan de operator:

  onmiddellijke toegang toestaan
  de audio met de buitenpost openen
  de oproep naar een andere gebruiker doorschakelen

het doorschakelen van de oproep gebeurt door het "smart sensitive" 
opzoeken van de gebruiker. als deze geselecteerd is, wordt de oproep 
van de buitenpost in de wachtstand gezet en begint een oproep naar de 
gebruiker-
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BPT-kaBels
Met het XIP-systeem garandeert Bpt goede prestaties en een uitstekende kwaliteit van het signaal met om het even welk overbrengingssysteem dat u 
heeft gekozen. De maximale afstand afhankelijk van het aantal aangesloten posten en van de maximumabsorptie van de installatie.

kabel VCM/4D
kabel met 3 getwist paren met doorsnede van 0,28 mm2 per draad en 2 draden met doorsnede van 1,5 mm2 
externe isolatiekous in PVC, diameter 11 mm, geel Ral 1021. Paar met schroefvormige kabel 70 mm. koperen vertinde kabels. kleur paren: blauw/
blauw-wit, bruin/bruin-wit, oranje/oranje-wit en rood en groen voor de voedingskabels. Nominale impedantie paren 100 ohm (f = 1 MHz), capaciteit 50 
pF (bij 20°C). Minimumbuiging kabel 105 mm. Conform de normen CeI 46-6 laatste uitgave, CeI 20-11 laatste uitgave, CeI 20-37. 
Verpakking in spoelen van 150 m of 500 m.

 kleUR kaBel DIkTe sOORT kaBel

VCM/4D

groen 1,5 mm2

Voeding

rood 1,5 mm2

blauw 0,28 mm2

Audio

wit/blauw 0,28 mm2

oranje 0,28 mm2

Bus

wit/oranje 0,28 mm2

bruin 0,28 mm2

Video

wit/bruin 0,28 mm2

kabel vcm/2d
kabel met getwist paar met doorsnede van 0,28 mm2 per draad en 2 draden met doorsnede van 1 mm2. 
externe isolatiekous in pvc, diameter 8 mm, geel ral 1021. paar met schroefvormige kabel 70 mm. koperen draden. Wit/blauw en blauw per paar - 
rood en groen voor voedingskabels. nominale impedantie paar 100 ohm (+/- 20%) (f = 1 mhz), capaciteit 50 pf (bij 20°c). minimumbuiging kabel 80 mm. 
conform de normen cei 46-6 laatste uitgave, cei 20-11 laatste uitgave, cei 20-37.
verpakking in spoelen van 100 m en 500 m.

 kleur kabel dikte soort kabel

vcm/2d

groen 1,00 mm2

Voeding

rood 1,00 mm2

blauw 0,28 mm2

Bus

wit/blauw 0,28 mm2

kabel vcm/1d
kabel met getwist paar met diameter van 1 mm2. 
externe isolatiekous in pvc met diameter van 7 mm, geel ral 1021. twisting kabels: 10 windingen per meter vertinde koperen kabels, wit ral 9001 
en blauw ral 5015. nominale impedantie paar 100 ohm (+/- 15%) (f = 1 mhz), capaciteit 50 pf (bij 20°c). minimumbuiging kabel 80 mm. conform de 
normen cei 46-6 laatste uitgave.
verpakking in spoelen van 100 m of 500 m.

 kleur kabel dikte soort kabel

vcm/1d
blauw 1,00 mm2

Bus/Voeding

wit 1,00 mm2

AAnbevolen kAbel per type AAnsluiting

type AAnsluiting AAnbevolen kAbel

Verbinding tussen buitenposten en 
systeemvoedingen

VA/08

DVC/08

vCM/4D

Distributie in stijgleiding

XDV/304 vcm/2d voor X1-installaties
met afzonderlijke voeding van de binnenposten

XDV/304 vcm/1d voor X1-installaties
met busvoeding van de binnenposten
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DVC... DVC... DVC... DVC...

afstanden

installatie met versterker

standaardinstallatie

(**)  Voor elke bijkomende voeding XAS/301.01 (max. 2 in cascade) kan de maximale afstand tussen de buitenpost en de binnenpost toenemen met 
250 m (meer dan 1000 m kabel in totaal), als er geen posten zijn of als deze posten niet lokaal gevoed worden.

(*) De som van de uitgestrekte kabel verwijst naar de verbinding tussen alle binnenposten plus de verste buitenpost van de blok. 
(**)  Voor elke bijkomende voeding XAS/301.01 (max. 2 in cascade) kan de maximale afstand tussen de buitenpost en de binnenpost toenemen met 

250 m (meer dan 1000 m kabel in totaal), als er geen posten zijn of als deze posten niet lokaal gevoed worden.

PEV PEV PEV

Mitho

VA/08

XDV/304A

XDV/304XDV/304 XDV/304

Mitho Mitho

VCM/4D UTP5

 m
VA/08

250 30

Q = Totale uitgestrekte 
kabel 1000 120

VCM/1D VCM/2D UTP5

 m
VA/08

 
100 100 100

Q = Totale uitgestrekte 
kabel 1000 1000 400

XDV/304

PEV

Mitho

DVC... DVC... DVC...DVC...

VA/08

VCM/4D UTP5

 m
VA/08

250 30

Q = Totale uitgestrekte 
kabel 1000 120

VCM/1D VCM/2D UTP5

 m
VA/08

 
100** 100** 100**

Q = Totale uitgestrekte 
kabel 1000** 1000** 400**

DVC... DVC... DVC... DVC...

residentiële installatie

VAS/100 MH

PEV PEV PEV

Mitho

VA/08

XDV/304A

XDV/304XDV/304 XDV/304

Mitho Mitho

VCM/2D UTP5

 m

 

150** 60**

vcm/1d vcm/2d utp5

 m
VA/01

 
100** 100** 100**

Q = Totale uitgestrekte 
kabel* 600 600 400

VCM/4D UTP5

 m
VA/08

250 30

Q = Totale uitgestrekte 
kabel 1000 120

VCM/1D VCM/2D UTP5

 m
VA/08 VA/01

 
250** 250** 250**

VA/01 VA/01 VA/01

DVC... DVC... DVC...DVC... DVC... DVC...

Opale

Opale

Opale Opale Opale

Opale Opale

Agata VC

Agata VCAgata VCAgata VC

Agata VC Agata VC Agata VC

optie**

hoofd

hoofd blok 

blok 

VAS/100 MH

VAS/100 MH VAS/100 MH
VAS/100 MH

VAS/100 MH VAS/100 MH

XAS/301.01

XAS/301.01
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DVC...

prestaties
thangram buitenposten en voeding va/08

... de toegangscontrole kan gerealiseerd worden met de handmatige programmering voor kleine installaties.

... u kunt programmeringssoftware gebruiken, met behulp van een 
pc die met een USB-kabel aangesloten kan worden op de voeding ...

... de toegangscontrole kan gerealiseerd worden met softwareprogrammering voor grote blokken met een groot aantal gebruikers en 
verschillende soorten toegangstoestemmingen.

... er kunnen installaties gerealiseerd worden met 4 buitenposten die 
gescheiden worden door een steraansluiting en 108 binnenposten.

... er kunnen installaties gerealiseerd worden met cyclische schakelaar voor 
4/8/12 camera's die weergegeven kunnen worden door de binnenposten.

DVC/08DVC/08DVC/08DVC/08

VA/08

VA/08

DVC...

DVC... DVC...

VA/08 VA/08

DVC... DVC...DVC... DVC...DVC... DVC...

het aantal voedinGen dat noodZakelijk is in functie van het aantal buiten- en binnenposten 

van de deurvideo- of parlofooninstallatie.

Installaties zonder toegangscontrole met standaard voeding VA/08.

aantal buitenposten
1 2 3 4

van 1 tot 64 
binnenposten

0 0 1 x VAS/100.30  
of 2 x VAS/101

van 65 tot 108 
binnenposten

1 bijkomende XAS/301.01 voorzien op de 
stijgleiding en 1 VAS/101 voor buitenpost 
nummer 1 naast de buitenposten die reeds 
aangegeven zijn

Installaties met toegangscontrole met standaard voeding VA/08.

aantal buitenposten
1 2 3 4

van 1 tot 64 
binnenposten

0 1 x VAS/100.30  
of 1 x VAS/101

2 x VAS/100.30  
of 2 x VAS/101

3 x VAS/100.30  
of 3 x VAS/101

van 65 tot 108 
binnenposten

1 bijkomende XAS/301.01 voorzien op de stijgleiding en 1 
VAS/101 voor buitenpost nummer 1 naast de 
buitenposten die reeds aangegeven zijn

de kenmerken van de stijGleidinG blijven onGeWijZiGd...

A

D

C

E

B

VSC/08

VAS/100.30 VAS/100.30

VA/08 VA/08 RIR/08

... of

DBAD

DBAD

DTAG

DTAG

VCM/1D

COAX

VCM/4D

2 DRADEN

USB

XDV/304

VAS/100 MH

PEV

Mitho

Opale

Agata VC
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Voorbeelden Voorbeelden

Gebouw met meerdere ingangen en trappen met 
portierpost
Om dit soort installatie te realiseren dienen deurvideo-buitenposten (max. 4) geïnstalleerd te worden met één 
of meerdere bijkomende toetsenborden, afhankelijk van het aantal noodzakelijke oproepen. De versterkte 
videoverdeler XDV/304A staat het verdelen van het signaal toe naar de verschillende trappenhuizen (max. 
4 uitgangen voor evenveel stijgleidingen). Het is mogelijk om een portierpost te installeren. Deze kan 
geprogrammeerd worden om op bepaalde tijdstippen oproepen naar de binnenposten te onderscheppen. Hij 
kan ook binnenposten opbellen en eventuele oproepen die afkomstig zijn van buitenposten doorschakelen. 
Langs de stijgleiding tussen het paneel en de verschillende appartementen, moeten videoverdelers XDV/304 
gebruikt worden. De binnenposten kunnen zonder beperkingen gekozen worden uit alle modellen (behalve de 
versies NVMKIT/..).

Tweegezinswoning met toegangscontrole en externe 
bewakingscamera's
Om de toegangscontrolefunctie aan de installatie toe te voegen volstaat het om een buitenpost te installeren 
die uitgerust is met een lezer voor toegangssleutels DRFID of met een toetsenbord voor DNA-toegangscontrole. 
De toegangssleutels en de toegangscodes kunnen handmatig in enkele seconden geprogrammeerd worden. 
Om de externe camerabewakingsfunctie toe te voegen miet de cyclische schakelaar geïnstalleerd worden 
voor 4 camera's VSC/08. Hieraan dienen zwart-witcamera's (videostandaard CCIR/EIA) of kleurencamera's 
(videostandaard PAL/NTSC) aangesloten te worden, die in een handmatige cyclische sequentie bekeken zullen 
kunnen worden door de binnenpost rechtstreeks te bedienen met de functie "automatisch invoegen". Dankzij 
het gebruik van de XDV/304 is het mogelijk om "stervormige" bekabeling te realiseren van de binnenposten: 
het is mogelijk om deze niet te gebruiken als de binnenposten verbonden zijn in "binnen - buiten" (max. 5).

Alternatieve installatie: Thangram met toetsenbord voor DNA-toegangscontrole

VCM/1D

COAX

VCM/4D
2 DRADEN

VCM/1D

VCM/4D
2 DRADEN

DVC/08 
DPS 
DNA

DBAG

DTAG

XDV/304

VSC/08

COAX

Mitho

VA/08

VAS/100 MH

PEV
VAS/100.30

DVC/08 
DPH 

DRFID

XDV/304

XDV/304

XDV/304A

VAS/100 MH

VAS/100 MH

PEV

PEV

XDV/304

XDV/304

PEV

Mitho

Mitho

Mitho

VAS/100.30VA/08

DP/0 
DPF AL 

10 x DPS

DP/0 
DPF AL 

10 x DPS

DP/0 
DPF AL 

10 x DPS

DP/0 
DPF AL 

10 x DPS

DVC/08 
4 x DPS

DVC/08 
4 x DPS

VAS/100 MH

Mitho SB

XDV/304

VAS/100 MH

Opale

Opale

Agata VC

Agata VC

Agata VC

Agata VC
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Codes systeemtoestellen

 voedingen

vA/08 62700020 deurvideo-voeding voor XiP-installaties.
Gerealiseerd op plastic doos voor de installatie    
in schakelkasten (EN50022). Afmetingen 12 DIN-modules met laag profiel. 
Beschermingsgraad IP30. Volledige elektronische kaart voor het beheer van de 
buitenposten (18V DC - 1,1 A max.) en voor het beheer van de stijgleiding van de 
deurvideo (20V DC - 0,8 A max.). Elektronische beveiliging tegen overbelasting of 
kortsluiting. Uitgerust met klemmen voor het beheer van de bus en klemmen voor de 
aansluiting van audio/video/bus voor 4 buitenposten. Open collector uitgangen voor 
bijkomende functies (AUX1 en AUX2). Seriële uitgangen RS232 (voor toekomstig gebruik) 
en mini-USB voor programmering vanaf pc (met lampjes voor de verbinding en de 
overdracht van gegevens). Seriële schakelaar voor aansluitingen op netwerktoestellen. 
Knop voor het handmatig programmeren van het systeem met desbetreffend lampje. 
Verbindingsdraden voor het programmeren van de toestellen voor de toegangscontrole 
(kaarten en sleutels). Voeding 230V AC 50/60 Hz.

vas/101 62700011 bijkomende voeding.
Gerealiseerd op plastic doos voor de installatie    
in schakelkasten (EN50022). Afmetingen 4 DIN-modules met laag profiel. 
Beschermingsgraad IP30. Elektronische kaart voor voeding van buiten- en 
binnenposten (18V DC - 1 A max.). Elektronische beveiliging tegen overbelasting 
of kortsluiting. Uitgerust met klemmen voor bus ingangspaneel. Voeding 230V 
AC 50/60 Hz.

vas/100.30 62703310 bijkomende voeding.
Gerealiseerd op plastic doos voor de installatie    
in schakelkasten (EN50022). Afmetingen 8 DIN-modules met laag profiel. 
Beschermingsgraad IP30. Elektronische beveiliging tegen overbelasting of kortsluiting. 
Uitgerust met uitgangsklemmen voor de voeding van de toestellen (17,5V DC - 1,7 A 
max.). Voeding 230V AC 50/60 Hz.

Xas/301.01 62704701 voeding/herhaler voor audio-, video- en gegevenssignalen. 
Gerealiseerd op plastic doos voor de installatie    
in schakelkasten (EN50022). Afmetingen 8 DIN-modules met laag profiel. 
Beschermingsgraad IP30. Elektronische kaart voor het beheer van de toestellen (20V DC 
- 0,8 A max.). Elektronische beveiliging tegen overbelasting of kortsluiting. Uitgerust met 
klemmen voor het beheer van de IN- en OUT-bus en 9 schakelaars voor het compenseren 
van de signalen op basis van de afstand. Twee lampjes voor de controle van de verbinding 
en het overbrengen van gegevens. Potentiometers voor het compenseren van het 
geluidsvolume van en naar de binnenpost. Voeding 230V AC 50/60 Hz.

 videoverdelers

Xdv/304 62821300 videoverdeler met 4 uitgangen voor het verdelen 
van de videosignalen.   
Gerealiseerd op plastic miniatuurdoos voor de installatie in aftakdozen (afmetingen 
60x44x16 mm) of schakelkasten (EN50022), afmeting 1 DIN-module met laag profiel. 
Uitgerust met 8 klemmen per ingang van 4 getwiste paren afkomstig van de posten 
en 4 klemmen voor het aansluiten van IN/OUT afkomstig van de stijgleiding. Voor elke 
uitgang is er een switch beschikbaar voor het afsluiten van de impedantie (behalve voor 
de uitgang 1). Rechtstreekse voeding van bus.

Xdv/304a 62825800 videoverdeler met 4 uitgangen voor videosignalen, versterkt.
Gerealiseerd op plastic doos voor de installatie    
in schakelkasten (EN50022), afmeting 6 DIN-modules met laag profiel. 
Beschermingsgraad IP30. Uitgerust met 8 klemmen per ingang van 4 getwiste paren 
afkomstig van de posten en 4 klemmen voor het aansluiten van IN/OUT afkomstig van 
de stijgleiding. Voor elke uitgang is er een switch beschikbaar voor het afsluiten van de 
impedantie. Vereist voeding (14 - 18V DC, 60 mA).

 schakelaars

Vse/301.01 62747401 schakelaar voor intercomtoestellen voor installaties.
Gerealiseerd op plastic doos voor de installatie     
in schakelkasten (EN50022). Afmetingen 6 DIN-modules met laag profiel. 
Beschermingsgraad IP30. Uitgerust met 4 klemmen voor IN/OUT van de bus, 
alsook 2 schakelaars voor de toegang in programmering en reset van de gegevens 
in het geheugen. Voeding 230V AC 50/60 Hz.

vsc/08 62740020 handmatige cyclische schakelaar voor cctv voor Xip-systemen.
Gerealiseerd op miniatuurdoos voor de installatie     
in aftakdozen (afmetingen 85,5x60x21 mm) of schakelkasten (EN50022), afmeting 
1 DIN-module met laag profiel. Uitgerust met 8 klemmen voor de ingang van het 
videosignaal dat afkomstig is van 4 standaard zwart-wit- of kleurencamera's 
(standaard CCIR/EIA of PAL/NTSC) en 3 switches voor het programmeren van het 
aantal aangesloten camera's. Ingangstoets voor het programmeren. 7 lampjes voor 
het melden van de aangesloten camera's en om de status te controleren van de 
programmering en de gegevens. Externe voeding 12V DC 0,09 A max.

 portiercentrale

mitho sb bi 62940010 portiercentrale voor tafelmontage.
Portiercentrale voor tafelmontage met 16:9 monitor van 4,3",    
touch screen, handenvrije audio en handset, Ice-wit, inclusief tafelsteun.

mitho sb nf 62940020 portiercentrale voor tafelmontage. 
Portiercentrale voor tafelmontage met 16:9 monitor van 4,3",    
touch screen, handenvrije audio en handset, Fusion-zwart, inclusief tafelsteun. 
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 Diverse apparaten

eti/ser Xip 62740040 server Xip-systeem.
Staat het gebruik toe van portiersoftware en centraliseert de     
toegangscontrolefuncties en de portierdiensten. Wordt gerealiseerd in dozen van 
115x26x100 mm. Beschermingsgraad IP20. De server omvat een RJ45-aansluiting 
voor ethernet 10/100, een HDMI-aansluiting voor het aansluiten van een digitale 
monitor (alleen voor diagnostiek), 4 USB-poorten voor de FW-updates en de back-up 
of export van log events. De server beschikt reeds over een gebruikslicentie voor de 
software XIP/Porter. Voeding 230V AC 600 mA.

eti/miniser 62740110 server Xip-systeem.
Gerealiseerd op plastic doos voor de installatie   
in schakelkasten (EN50022). Afmetingen 6 DIN-modules met laag profiel. De server 
beheert de oproepen en de doorschakelingen naar analoge binnenposten en kan de 
toegangscontrolefuncties centraliseren. Verder staat hij de verbinding toe aan het 
systeem en het beheer van de communicatie van mobiele toestellen die over de App 
XIP/Mobile beschikken of toestellen van andere merken (ondersteuning van LIC/APP 
en LIC/GST). De server is uitgerust met twee ethernet-interfaces 10/100 Mbits met 
een RJ45-aansluiting die geconfigureerd kan worden in de modaliteit “switch” of “dual-
network”, een USB-poort voor het exporteren van log events, een seriële interface 
RS422/485 (voor toekomstig gebruik). Vereist voeding (14-18V DC, 300 mA max).

vls/101 62816200 relaiseenheid voor bijkomende diensten (bediening 
verlichting, deuropener, beltonen enz.).  
Gerealiseerd op plastic doos voor de installatie in schakelkasten (EN50022), afmeting 
4 DIN-modules met laag profiel. Beschermingsgraad IP30. Het relais beschikt over 
impulsieve schakelcontacten voor de bediening van de vereiste elektrische functie 
(onderbrekingsvermogen 5 A resistieve belasting - 2 A inductiebelasting, max. 
spanning 250V AC) en kan bediend worden door gelijk-/wisselstroom van 10 tot 24V, of 
door elektrische signalen met laag profiel die afkomstig zijn van de installatie. Voeding 
10/24V AC/V DC 60 mA. 

vls/3 62800290 relaiseenheid voor bijkomende diensten (bediening 
verlichting, deuropener, beltonen enz.) 
Gerealiseerd op plastic doos voor de installatie in schakelkasten (EN50022), afmeting 
4 DIN-modules met laag profiel. Beschermingsgraad IP30. De 3 relaiseenheden, 
met schakelcontact, worden standaard aan de deuropener en AUX2 verbonden die 
afkomstig zijn van de binnenposten. Onderbrekingsvermogen 5 A resistieve belasting 
- 2 A inductiebelasting, max. spanning 250V AC. Uitgerust met 2 actieve ingangen naar 
de massa voor de aansluiting van evenveel lokale inschakelingsknoppen van de 3 
relaiseenheden en een knop voor het programmeren van de activeringsmodaliteit van 
de posten met 1 lampje dat de ontvangststatus van de gegevens van de BUS weergeeft. 
Voeding 11/18V DC 200 mA.

eti/Xip 62740030 Gateway Xip voor ethernet.
Staat het creëren van deurvideo-installaties toe met behulp  
van het gegevensnetwerk. Gerealiseerd op plastic doos voor de installatie 
in schakelkasten (EN50022). Afmetingen 8 DIN-modules met laag profiel. 
Beschermingsgraad IP30. De elektronische kaart omvat een snelschakelaar voor 
voedingen VA/08, 2 netwerkpoorten (RJ45) in "switch"-configuratie voor ethernet 
10/100 en de klemmen voor de rechtstreekse aansluiting met een plaat. Er zijn 3 
ingangen beschikbaar die vrij geprogrammeerd kunnen worden en een seriële poort 
voor onderhoud en diagnostiek. Verder zijn er 3 lampjes om de status van het systeem 
en de berichten te melden. De gateway ondersteunt het protocol XIP en het protocol SIP, 
gebruikt videocompressie H.264 en audiocompressie ULAV en beheert tot 2 gelijktijdige 
audio/video-oproepen. Integreert de functies met betrekking tot de toegangscontrole 
en BDDE. Voeding 18V DC 250 mA.

dread 61800370 usb-interface met toetsenbordemulator voor het lezen 
van rfid-toestellen.   
Staat toe toestellen te lezen om de codes in de programmeringssoftware in te voeren 
(tool en web).

XDV/303 62822600 Tweerichtingsvideoverdeler, module van 8 DIN-eenheden met laag profiel
Verdeler voor het compenseren van het    
gebalanceerde videosignaal.

rir/08 62800330 Gegevenszender Xip-systeem.
Gegevenszender voor het digitale XIP-deurvideosysteem van Bpt.     
Installeerbaar op DIN, zowel aan de wand als in de hermetisch afgesloten doos.

Xdv/300a 62822000 toestel voor het herstellen/vernieuwen van het 
gemoduleerd videosignaal op X1-installaties.   
Gerealiseerd op plastic miniatuurdoos voor de installatie in aftakdozen (afmetingen 
60x44x16 mm) of schakelkasten (EN50022), afmeting 1 DIN-module met laag profiel. 
Uitgerust met IN- en OUT-klemmen voor het videosignaal en 2 schakelaars voor het 
compenseren van de signalen op basis van de afstand. Voeding rechtstreeks van bus 
X1 absorptie 20 mA max.

kdin12 61800350 kit met din-rail en klembeschermers voor voeding 
met 12 modules.  

kdin8 61800480 kit met din en klembeschermers voor voeding 
met 8 modules.  

kdin6 61800450 kit met din-rail en klembeschermers voor voeding 
met 6 modules.  

kdin4 61800430 kit met din-rail en klembeschermers voor voeding 
met 4 modules.  

Codes systeemtoestellen
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 proGrammerinGssoftWare

62800310 programmeringssoftware voor de systemen X1 en Xip 
voor het besturingssysteem Windows Xp (sp2) of hoger.  
Systeemvereisten: PC met processor PENTIUM III van 700 MHz of hoger, 128 MB RAM beschikbaar, minimum 
vrije ruimte op HDD 40 MB, videokaart XVGA. Het pakket bevat een USB-kabel van 4 m en een pen drive van 2 
GB. Bevat de software en de handleiding.

 softWare posten ip

lic/sr001 62880050 pakket met 1 licentie voor 1 terminal.
Maakt het gebruik van de software Soft Receiver mogelijk.   

lic/sr010 62880060 pakket met licenties voor 10 terminals.
Maakt het gebruik van de software Soft Receiver mogelijk. 

lic/sr050 62880070 pakket met licenties voor 50 terminals.
Maakt het gebruik van de software Soft Receiver mogelijk. 

lic/sr100 62880080 pakket met licenties voor 100 terminals.
Maakt het gebruik van de software Soft Receiver mogelijk. 

 licenties voor alGemene sip terminals

lic/Gst001 62880010 pakket met 1 licentie voor 1 toestel van derden.
Maakt de communicatie mogelijk tussen het toestel en het XIP-systeem. 

lic/Gst010 62880020 pakket met licenties voor 10 toestellen van derden.
Maakt de communicatie mogelijk tussen de toestellen en het XIP-systeem. 

lic/Gst050 62880030 pakket met licenties voor 50 toestellen van derden.
Maakt de communicatie mogelijk tussen de toestellen en het XIP-systeem. 

lic/Gst100 62880040 pakket met licenties voor 100 toestellen van derden.
Maakt de communicatie mogelijk tussen de toestellen en het XIP-systeem. 

 licenties voor apps

lic/app001 62880090 pakket met 1 licentie voor 1 terminal.
Maakt het gebruik mogelijk van de app XIP Mobile op toestellen met iOS en Android. 

lic/app010 62880100 pakket met licenties voor 10 terminals.
Maakt het gebruik mogelijk van de app XIP Mobile op toestellen met iOS en Android. 

lic/app050 62880110 pakket met licenties voor 50 terminals.
Maakt het gebruik mogelijk van de app XIP Mobile op toestellen met iOS en Android. 

lic/app100 62880120 pakket met licenties voor 100 terminals.
Maakt het gebruik mogelijk van de app XIP Mobile op toestellen met iOS en Android. 

Codes systeemtoestellen

 aansluitinGskabels

vcm/1d 62828000 kabel met getwist paar met diameter van 1 mm2.  
Externe isolatiekous in PVC met diameter van 7 mm, geel RAL 1021.   
Twisting kabels: 10 windingen per meter Vertinde koperen kabels, wit RAL 9001 en blauw 
RAL 5015. Nominale impedantie paar 100 ohm (f = 1 MHz), capaciteit 50 pF (bij 20°C). 
Minimumbuiging kabel 80 mm. Conform de normen CEI 46-6 laatste uitgave.
Verpakking in spoelen van 100 m.

vcm/1d/500 62828100 kabel met getwist paar met diameter van 1 mm2.  
Externe isolatiekous in PVC met diameter van 7 mm, geel RAL 1021.   
Twisting kabels: 10 windingen per meter Vertinde koperen kabels, wit en blauw. Nominale 
impedantie paar 100 ohm (f = 1 MHz), capaciteit 50 pF (bij 20°C). Minimumbuiging kabel 80 
mm. Conform de normen CEI 46-6 laatste uitgave.
Verpakking in spoelen van 500 m.

vcm/2d 62823300 kabel met getwist paar met doorsnede van 0,28 mm2 
en 2 draden met doorsnede van 1 mm2.   
Externe isolatiekous in PVC met diameter van 8 mm, geel RAL 1021. Paar met 
schroefvormige kabel 70 mm. Koperen vertinde kabels. Wit/blauw en blauw per paar 
- rood en groen voor voedingskabels. Nominale impedantie paar 100 ohm (f = 1 MHz), 
capaciteit 50 pF (bij 20°C). Minimumbuiging kabel 80 mm. Conform de normen CEI 46-6 
laatste uitgave, CEI 20-11 laatste uitgave, CEI 20-37. Verpakking in spoelen van 100 m.

vcm/2d/500 62823400 kabel met getwist paar met doorsnede van 0,28 mm2 
en 2 draden met doorsnede van 1 mm2.   
Externe isolatiekous in PVC met diameter van 8 mm, geel RAL 1021. Paar met 
schroefvormige kabel 70 mm. Koperen vertinde kabels. Wit/blauw en blauw per paar 
- rood en groen voor voedingskabels. Nominale impedantie paar 100 ohm (f = 1 MHz), 
capaciteit 50 pF (bij 20°C). Minimumbuiging kabel 80 mm. Conform de normen CEI 46-6 
laatste uitgave, CEI 20-11 laatste uitgave, CEI 20-37. Verpakking in spoelen van 500 m.

vcm/4d 62823600 kabel met 3 getwist paren met doorsnede van 0,28 mm2 
en 2 draden met doorsnede van 1,5 mm2.   
Externe isolatiekous in PVC met diameter van 11 mm, geel RAL 1021. Paar met 
schroefvormige kabel 70 mm. Koperen vertinde kabels. Kleur paren: blauw/blauw-wit, 
bruin/bruin-wit, oranje/oranje-wit en rood en groen voor de voedingskabels. Nominale 
impedantie paren 100 ohm (f = 1 MHz), capaciteit 50 pF (bij 20°C). Minimumbuiging kabel 
150 mm. Conform de normen CEI 46-6 laatste uitgave, CEI 20-11 laatste uitgave, CEI 20-
37. Verpakking in spoelen van 150 m.

vcm/4d/500 62823700 kabel met 3 getwist paren met doorsnede van 0,28 mm2 
en 2 draden met doorsnede van 1,5 mm2.  
Externe isolatiekous in PVC met diameter van 11 mm, geel RAL 1021. Paar met schroefvormige 
kabel 70 mm. Koperen vertinde kabels. Kleur paren: blauw/blauw-wit, bruin/bruin-wit, 
oranje/oranje-wit en rood en groen voor de voedingskabels. Nominale impedantie paren 100 
ohm (f = 1 MHz), capaciteit 50 pF (bij 20°C). Minimumbuiging kabel 150 mm. Conform de 
normen CEI 46-6 laatste uitgave, CEI 20-11 laatste uitgave, CEI 20-37. Verpakking in spoelen 
van 500 m.

pcs/Xip
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SamenStelling XiP-inStallatieS

tabel voor installaties van 1 tot 30 appartementen  
zonder portiercentrale  
voorbeeld met thanGram metal en perla

aa
nt

al
 a

pp
ar

te
m

en
te

n

buitenpost voor WandmontaGe
voor 

buitenpost 
voor inbouW

voedinG binnenpost

KNOPPENBORD, KNOPPEN EN DOPPEN ACCESSOIRES VOOR 
INBOUW VOEDING SCHERM

+ + +

DVC/08 ME DP/0 DPF NF DPS DTS ME DSI DCI ME VA/08 PEV BI

62020030 60090080 60090070 61800030 61800070 60090050 61800020 62700020 62100180

1 1 - 1 1 3 1 1 1 1

2 1 - 1 2 2 1 1 1 2

3 1 - 1 3 1 1 1 1 3

4 1 - 1 4 - 1 1 1 4

5 1 1 2 5 9 2 2 1 5

6 1 1 2 6 8 2 2 1 6

7 1 1 2 7 7 2 2 1 7

8 1 1 2 8 6 2 2 1 8

9 1 1 2 9 5 2 2 1 9

10 1 1 2 10 4 2 2 1 10

11 1 1 2 11 3 2 2 1 11

12 1 1 2 12 2 2 2 1 12

13 1 1 2 13 1 2 2 1 13

14 1 1 2 14 - 2 2 1 14

15 1 2 3 15 9 3 3 1 15

16 1 2 3 16 8 3 3 1 16

17 1 2 3 17 7 3 3 1 17

18 1 2 3 18 6 3 3 1 18

19 1 2 3 19 5 3 3 1 19

20 1 2 3 20 4 3 3 1 20

21 1 2 3 21 3 3 3 1 21

22 1 2 3 22 2 3 3 1 22

23 1 2 3 23 1 3 3 1 23

24 1 2 3 24 - 3 3 1 24

25 1 3 4 25 9 4 4 1 25

26 1 3 4 26 8 4 4 1 26

27 1 3 4 27 7 4 4 1 27

28 1 3 4 28 6 4 4 1 28

29 1 3 4 29 5 4 4 1 29

30 1 3 4 30 4 4 4 1 30

opmerking: voorzie 1 Xdv/304 voor elke 4 deurvideo's en 1 Xdv/300a voor elke 10 Xdv/304.

tabel voor installaties van 1 tot 30 appartementen  
met portiercentrale  
voorbeeld met diGitha, mitho sb bi porter en opale

aa
nt

al
 a

pp
ar

te
m

en
te

n

buitenpost 
voor 

WandmontaGe

buitenpost 
voor inbouW voedinG binnenpost portiercentrale

ACCESSOIRES 
VOOR INBOUW VOEDING SCHERM

+ + + +

DDVC/08 VR DDSI VR VA/08 OPALE WHITE MITHO SB BI VAS/100MH XDV/304

62080010 60090540 62700020 62100270 62940010 67000700 62821300

1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 2 1 1 1

3 1 1 1 3 1 1 1

4 1 1 1 4 1 1 1

5 1 1 1 5 1 1 1

6 1 1 1 6 1 1 1

7 1 1 1 7 1 1 1

8 1 1 1 8 1 1 1

9 1 1 1 9 1 1 1

10 1 1 1 10 1 1 1

11 1 1 1 11 1 1 1

12 1 1 1 12 1 1 1

13 1 1 1 13 1 1 1

14 1 1 1 14 1 1 1

15 1 1 1 15 1 1 1

16 1 1 1 16 1 1 1

17 1 1 1 17 1 1 1

18 1 1 1 18 1 1 1

19 1 1 1 19 1 1 1

20 1 1 1 20 1 1 1

21 1 1 1 21 1 1 1

22 1 1 1 22 1 1 1

23 1 1 1 23 1 1 1

24 1 1 1 24 1 1 1

25 1 1 1 25 1 1 1

26 1 1 1 26 1 1 1

27 1 1 1 27 1 1 1

28 1 1 1 28 1 1 1

29 1 1 1 29 1 1 1

30 1 1 1 30 1 1 1

opmerking: voorzie 1 Xdv/304 voor elke 4 deurvideo's en 1 Xdv/300a voor elke 10 Xdv/304.
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Kits:  
eenvoudige en snelle  
deurvideo's

integreerbaar voor de installatie van 
residentiële bloKKen of grote residentiële 
complexen met de versie evolution

Klaar om geïnstalleerd 
te worden

uitgebreid gamma van 
beschiKbare oplossingen

binnenposten  
naar Keuze

binnenposten van het gamma 
inbegrepen in de Kits

deurvideosystemen 

met de deurvideokits voor buitenposten thangram en lithos breidt bpt zijn uitgebreide aanbod uit 

dankzij een reeks eenvoudige en snelle oplossingen voor alle installatievereisten.

de kits thangram en lithos garanderen maximale flexibiliteit en uitstekende prestaties voor alle 

soorten installaties, zowel voor een- als tweegezinswoningen (waarvoor speciaal de buitenpost lithos 

gecreëerd werd) of grote residentiële complexen (dankzij de oneindige modulariteit van thangram).

de groeiende aandacht van bpt voor het milieu blijkt ook uit de nieuwe verpakkingen die vervaardigd 

zijn uit recyclebare materialen die een beperkt impact op het milieu hebben.

6

2

x1 en xip
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agata opale perla mitho nova
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agataKitc04
code 61700320

 
lvKitopl14

code 62620640

lvKitpev14
code 62620460
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Kit app agtvcb  
code 62620950   

  a
p

p

agataKitvc04
code 62620820

agataKitv04
code 62620790

lvKitopl04
code 62620630

lvKitpev04
code 62620450

lcKitpec04
code 61700090

bvKitmth01
code 62620190

bvKitmth11
code 62620210

bvKitnvm01
code 62620160

bvKitnvm31
code 62620180

bvKitnvm21
code 62620170

agataKitvc01
code 62620760

agataKitvcb01
code 62620770

agataKitv01
code 62620780

evKitopl01
code 62620580

evKitopl11
code 62620590

evKitpev01
code 62620430

evKitpev11
code 62620440

Kit app opl wh
code 62620890

Kit app oplw wh
code 62620920

Kit app opl bK
code 62620910

Kit app oplw bK
code 62620930

Kit app pev wh 
code 62620870

Kit app pev nf
code 62620880

gids voor het kiezen van de kits
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lithos Kit
de eerste set van bpt die bedoeld is voor kleine installaties tot 4 oproepen. standaard uitgerust met intercomfunctie (zonder bijkomende voeding). alles 
met deurvideosysteem x1, met slechts 2 draden.

VCM/1D

2 DRADEN

codes en artikels kit lithos
 agata basic

agataKitvc04 code 62620820   

agata vc Deurvideo met handset met kleurendisplay, LCD-scherm van 3,5", wit.

lvc/01 Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor Lithos, X1-systeem.

dph Knop dubbele hoogte.

vas/101 Voeding 230V, 50 Hz, 60VA, module van 4 DIN-eenheden met laag profiel.

agataKitv04 code 62620790   

agata v Deurvideo met handset met zwart-witdisplay, LCD-scherm van 3,5", wit.

lvc/01 Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor Lithos, X1-systeem.

dph Knop dubbele hoogte.

vas/101 Voeding 230V, 50 Hz, 60VA, module van 4 DIN-eenheden met laag profiel.

 agata basic audio

agataKitc04 code 61700320   

agata c Parlofoon met handset, wit.

lc/01 Parlofoon-buitenpost Lithos, X1-systeem.

dph Knop dubbele hoogte.

vas/101 Voeding 230V, 50 Hz, 60VA, module van 4 DIN-eenheden met laag profiel.

agata2Kitc04 code 61700330   

agata c 2 parlofoons met handset, wit.

lc/01 Parlofoon-buitenpost Lithos, X1-systeem.

dps 2 enkele knoppen.

vas/101 Voeding 230V, 50 Hz, 60VA, module van 4 DIN-eenheden met laag profiel.

 opale

lvKitopl04 code 62620630 

opale white Handenvrije deurvideo met intercomsysteem voor inbouw, Ice-wit.

lvc/01 Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor Lithos, X1-systeem.

dph Knop dubbele hoogte.

vas/101 Voeding 230V, 50 Hz, 60VA, module van 4 DIN-eenheden met laag profiel.

lvKitopl14 code 62620640 

opale blacK Handenvrije deurvideo met intercomsysteem voor inbouw, Fusion-zwart.

lvc/01 Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor Lithos, X1-systeem.

dph Knop dubbele hoogte.

vas/101 Voeding 230V, 50 Hz, 60VA, module van 4 DIN-eenheden met laag profiel.

 perla

lvKitpev04 code 62620450 

pev bi Handenvrije deurvideo met intercomsysteem voor wandmontage, Ice-wit.

lvc/01 Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor Lithos, X1-systeem.

dph Knop dubbele hoogte.

vas/101 Voeding 230V, 50 Hz, 60VA, module van 4 DIN-eenheden met laag profiel.

lvKitpev14 code 62620460 

pev nf Handenvrije deurvideo met intercomsysteem voor wandmontage, Fusion-
zwart.

lvc/01 Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor Lithos, X1-systeem.

dph Knop dubbele hoogte.

vas/101 Voeding 230V, 50 Hz, 60VA, module van 4 DIN-eenheden met laag profiel.

tweegezinswoning

VAS/101

PEV

XDV/304

LVC/01 
+2 DPS

LVC/01 
+1 DPH

VAS/101

PEV

PEV

installatievoorbeelden
installatie voor  
eengezinswoning

installatie voor  
tweegezinswoning

137136

D
EU

R
VI

D
EO

-
IN

S
TA

LL
AT

IE
S

D
EU

R
VI

D
EO

-
IN

S
TA

LL
AT

IE
S

K
its

K
its



codes en artikels kit lithos
 perla audio

lcKitpec04 code 61700090 *ook beschikbaar met pec-post, fusion-zwart code 61700130. 

pec bi Handenvrije parlofoon met intercomsysteem voor wandmontage, Ice-wit.

lc/01 Parlofoon-buitenpost Lithos, X1-systeem.

dph Knop dubbele hoogte.

vas/101 Voeding 230V, 50 Hz, 60VA, module van 4 DIN-eenheden met laag profiel.

lcKitpec04b code 61700110 

pec bi 2 handenvrije parlofoons met intercomsysteem voor wandmontage, Ice-wit.

lc/01 Parlofoon-buitenpost Lithos, X1-systeem.

dps Twee enkele knoppen DPS.

vas/101 Voeding 230V, 50 Hz, 60VA, module van 4 DIN-eenheden met laag profiel.

tweegezinswoning

tabel voor installaties van 1 to 4 appartementen 

aa
nt

al
 a

pp
ar

te
m

en
te

n

Kit Knoppenbord, Knoppen 
en doppen

voor buitenpost voor 
inbouw binnenpost binnenpost binnenpost

KNOPPENBORD, KNOPPEN EN DOPPEN ACCESSOIRES VOOR INBOUW SCHERM SCHERM SCHERM

+ + + o o

LVKIT.... DPS DPD LSI LCI PEV BI AGATA VC OPALE WHITE

61800030 61800050 60090640 61800420 62100180 62100370 62100270

1 1 1 1

2 1 2 - 1 1 1 1 1

3 1 - 2 1 1 2 2 2

4 1 - 2 1 1 3 3 3

opmerking: voorzie 1 xdv/304 per 4 deurvideo's.
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thangram Kit
het meest uitgebreide gamma kits van het aanbod van bpt, geschikt voor alle installatievereisten, van eengezinswoningen tot residentiële complexen, 
dankzij de oneindige modulariteit van de buitenpost thangram.

samenstelling kit
de kits zijn onderverdeeld in 2 verschillende categorieën, volgens het soort gebruik en de uitbreidbaarheid van functies en/of het systeem. binnen de 
verschillende categorieën is het mogelijk om de kit te kiezen op basis van het uitzicht van de monitor en/of de buitenpost.

1e stap: Keuze van de Kit-categorie op basis van het systeem
alle kits zijn standaard uitgerust met de volgende functies:

  installatie voor eengezinswoning
  installatie voor tweegezinswoning (met afzonderlijke aankoop van de 

bijkomende monitor)
  geheimhouding audio/video
  bediening deurontgrendeling
  bijkomende bedieningen

  automatisch invoegen installatie
  deurbel/tweede toegangsdeur
  deurvideo's met kleuren- of zwart-witmonitor

basic Kit 
de kits van de categorie basic vormen de ideale keuze voor wie een installatie wil plaatsen in een eengezinswoning of appartementsgebouw, met een 
ruime keuze aan functies voor de binnenposten, beltonen van de buitenpost en de deurbel. dit alles met een vereenvoudigde bekabeling en een uiterst 
snelle programmering.

  tot 8 monitors in gelijKtijdige oproep 

(afhanKelijK van de gebruiKte binnenpost)

  voor gebouwen met tot 108 appartementen

  1 buitenpost

evolution Kit 
de kits van de categorie evolution zijn geschikt voor installaties voor eengezinswoningen en als basis voor het realiseren van residentiële installaties, 
of voor complexen met meerdere buitenposten met een uitgebreide keuze aan functies voor de binnenposten, zoals de intercomfunctie (ook tussen 
appartementen), de keuze van de beltoon van de buitenpost en de deurbel. dit alles met een vereenvoudigde bekabeling en een snelle programmering.

  8 monitors in gelijktijdige oproep

   voor gebouwen met tot 108 appartementen

  3 buitenposten

  intercominstallaties

  toegangscontrole

  programmering via software

2e stap: Keuze van de Kit op basis van het soort binnenpost en de buitenpost
voor elke binnenpost (mitho, opale, agata, perla) is er een kit gerealiseerd met voeding en thangram-buitenpost.   
het volstaat om de binnenpost te kiezen om een deurvideo-installatie te realiseren voor een eengezinswoning.

 de thangram evolution kits kunnen gebruikt worden in xip-systemen om secundaire blokken te realiseren in een multibloksysteem.

VCM/1D

VCM/2D

2 DRADEN

codes en artikels kit thangram
basic Kit

 mitho

bvKitmth01 code 62620190 

mitho bi Handenvrije deurvideo met 16:9 kleurenmonitor van 4,3", touch screen, 
geïntegreerde handenvrije audio en handset, Ice-wit.

dvc/01 me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dph Knop dubbele hoogte.

dth me Dop dubbele hoogte, Metal.

vas/100.30 Voeding, 230V, module van 8 DIN.

bvKitmth11 code 62620210 

mitho nf Handenvrije deurvideo voor wandmontage met 16:9 kleurenmonitor van 4,3", 
touch screen, geïntegreerde handenvrije audio en handset, Fusion-zwart.

dvc/01 me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dph Knop dubbele hoogte.

dth me Dop dubbele hoogte, Metal.

vas/100.30 Voeding, 230V, module van 8 DIN.

 nova

bvKitnvm01 code 62620160 

nvmKit/x1 bi Handenvrij deurvideo met kleurenmonitor van 2", wit.

dvc/01 me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dph Knop dubbele hoogte.

dth me Dop dubbele hoogte, Metal.

vas/100.30 Voeding, 230V, module van 8 DIN.

bvKitnvm21 code 62620170 

nvmKit/x1 sv Handenvrij deurvideo met kleurenmonitor van 2", Silver.

dvc/01 me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dph Knop dubbele hoogte.

dth me Dop dubbele hoogte, Metal.

vas/100.30 Voeding, 230V, module van 8 DIN.

bvKitnvm31 code 62620180 

nvmKit/x1 gr Handenvrij deurvideo voor inbouw met kleurenmonitor van 2", antracietgrijs.

dvc/01 me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dph Knop dubbele hoogte.

dth me Dop dubbele hoogte, Metal.

vas/100.30 Voeding, 230V, module van 8 DIN.

DVC/01 
DPH 
DTH

DVC/01 
DPH 
DTH

VA/01

installatievoorbeelden
installatie voor woning  
voor meerdere gezinnen

PEV PEV PEV

PEVPEV

installatie voor  
eengezinswoning
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evolution Kit

 agata

agataKitvc01 code 62620760   
agata vc Deurvideo met handset met kleurendisplay, LCD-scherm van 3,5", wit.

dvc/01 me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dsi Inbouwdoos.

dci me Frame voor inbouwversie, Metal.

dps Enkele knop.

dts me 3 enkele doppen, Metal.

va/01 Voeding, 230V, module van 12 DIN.

agataKitvcb01 code 62620770   
agata vc/b Deurvideo met handset met kleurendisplay, LCD-scherm van 3,5", wit, versie 

Building.

dvc/01 me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dsi Inbouwdoos.

dci me Frame voor inbouwversie, Metal.

dps Enkele knop.

dts me 3 enkele doppen, Metal.

va/01 Voeding, 230V, module van 12 DIN.

agataKitv01 code 62620780   
agata v Deurvideo met handset, LCD-display in zwart-wit van 3,5", wit.

dvc/01 me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dsi Inbouwdoos.

dci me Frame voor inbouwversie, Metal.

dps Enkele knop.

dts me 3 enkele doppen, Metal.

va/01 Voeding, 230V, module van 12 DIN.

 opale

evKitopl01 code 62620580 
opale white Handenvrije deurvideo met intercomsysteem voor inbouw, Ice-wit.

dvc/01 me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dsi Inbouwdoos.

dci me Frame voor inbouwversie, Metal.

dps Enkele knop.

dts me 3 enkele doppen, Metal.

va/01 Voeding, 230V, module van 12 DIN.

evKitopl11 code 62620590 

opale blacK Handenvrije deurvideo met intercomsysteem voor inbouw, Fusion-zwart.

dvc/01 me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dsi Inbouwdoos.

dci me Frame voor inbouwversie, Metal.

dps Enkele knop.

dts me 3 enkele doppen, Metal.

va/01 Voeding, 230V, module van 12 DIN.

 perla

evKitpev01 code 62620430 

pev bi Handenvrije deurvideo met intercomsysteem voor wandmontage, Ice-wit.

dvc/01 me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dsi Inbouwdoos.

dci me Frame voor inbouwversie, Metal.

dps Enkele knop.

dts me 3 enkele doppen, Metal.

va/01 Voeding, 230V, module van 12 DIN.

evKitpev11 code 62620440 

pev nf Handenvrije deurvideo met intercomsysteem voor wandmontage, Fusion-zwart.

dvc/01 me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dsi Inbouwdoos.

dci me Frame voor inbouwversie, Metal.

dps Enkele knop.

dts me 3 enkele doppen, Metal.

va/01 Voeding, 230V, module van 12 DIN.

143142

D
EU

R
VI

D
EO

-
IN

S
TA

LL
AT

IE
S

D
EU

R
VI

D
EO

-
IN

S
TA

LL
AT

IE
S

K
its

K
its



Kit app

 agata

Kit app agtvcb code 62620950   
agata vc/b Deurvideo met handset met kleurendisplay, LCD-scherm van 3,5", wit, versie 

Building.

dvc/08-K me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dsi Inbouwdoos.

dci me Frame voor inbouwversie, Metal.

dph Knop dubbele hoogte.

dth me Dop dubbele hoogte, Metal.

va/08-K Voeding voor XIP-installaties, 230V, module van 12 DIN.

eti/xip app Gateway XIP voor ethernet (inclusief 3 mobiele licenties).

 perla

Kit app pev wh code 62620870   
pev bi Handenvrije deurvideo met intercomsysteem voor wandmontage, Ice-wit.

dvc/08-K me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dsi Inbouwdoos.

dci me Frame voor inbouwversie, Metal.

dph Knop dubbele hoogte.

dth me Dop dubbele hoogte, Metal.

va/08-K Voeding voor XIP-installaties, 230V, module van 12 DIN.

eti/xip app Gateway XIP voor ethernet (inclusief 3 mobiele licenties).

Kit app pev bK code 62620880   
pev nf Handenvrije deurvideo met intercomsysteem voor wandmontage, Fusion-

zwart.

dvc/08-K me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dsi Inbouwdoos.

dci me Frame voor inbouwversie, Metal.

dph Knop dubbele hoogte.

dth me Dop dubbele hoogte, Metal.

va/08-K Voeding voor XIP-installaties, 230V, module van 12 DIN.

eti/xip app Gateway XIP voor ethernet (inclusief 3 mobiele licenties).

 opale

Kit app opl wh code 62620890   
opale white Handenvrije deurvideo met intercomfunctie voor inbouw met 4:3 

kleurenmonitor van 3,5”, “Touch Sensitive”, Ice-wit.

dvc/08-K me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dsi Inbouwdoos.

dci me Frame voor inbouwversie, Metal.

dph Knop dubbele hoogte.

dth me Dop dubbele hoogte, Metal.

va/08-K Voeding voor XIP-installaties, 230V, module van 12 DIN.

eti/xip app Gateway XIP voor ethernet (inclusief 3 mobiele licenties).

Kit app opl bK code 62620910   
opale blacK Handenvrije deurvideo met intercomfunctie voor inbouw met 4:3 

kleurenmonitor van 3,5”, “Touch Sensitive”, Fusion-zwart.

dvc/08-K me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dsi Inbouwdoos.

dci me Frame voor inbouwversie, Metal.

dph Knop dubbele hoogte.

dth me Dop dubbele hoogte, Metal.

va/08-K Voeding voor XIP-installaties, 230V, module van 12 DIN.

eti/xip app Gateway XIP voor ethernet (inclusief 3 mobiele licenties).

Kit app oplw wh code 62620920   
opale w white Handenvrije deurvideo met intercomfunctie voor inbouw met 16:9 

kleurenmonitor van 4,3”, touch screen, Ice-wit.

dvc/08-K me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dsi Inbouwdoos.

dci me Frame voor inbouwversie, Metal.

dph Knop dubbele hoogte.

dth me Dop dubbele hoogte, Metal.

va/08-K Voeding voor XIP-installaties, 230V, module van 12 DIN.

eti/xip app Gateway XIP voor ethernet (inclusief 3 mobiele licenties).

Kit app oplw bK code 62620930   
opale w blacK Handenvrije deurvideo met intercomfunctie voor inbouw met 16:9 

kleurenmonitor van 4,3”, touch screen, Fusion-zwart.

dvc/08-K me Deurvideo-buitenpost met kleurenmonitor, Metal.

dpf nf Frontplaat in geanodiseerd aluminium, matzwart.

dsi Inbouwdoos.

dci me Frame voor inbouwversie, Metal.

dph Knop dubbele hoogte.

dth me Dop dubbele hoogte, Metal.

va/08-K Voeding voor XIP-installaties, 230V, module van 12 DIN.

eti/xip app Gateway XIP voor ethernet (inclusief 3 mobiele licenties).
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Functies

 beheer gecombineerde residentiële installaties xip, x1 thangram 

 grafische interface gebaseerd op 32bit-programmering

 mogelijkheid om 200 analoge en gecodificeerde parlofoonsystemen te realiseren

 integratie van de gecodificeerde oproep voor deurvideosystemen

 integrerende engineering ook voor x2 technology-systemen

 integrerende engineering ook voor system300

 integrerende engineering ook voor x1 technology

 beheer van residentiële installaties 300

 beheer van gecombineerde residentiële installaties 300, x2

 beheer van gecombineerde residentiële installaties 300, x1

 meertalige ondersteuning van de software

 gebruik van kits in de bestekken

 exporteren van de gegevens die zich in het klantenbestand bevinden

 schema's in pdf-formaat om het project te realiseren.

 beheer van de nieuwe buitenposten van de series lithos, thangram, modules van de series dm en dmvc, digitha

 integrerende engineering ook voor x1-systemen thangram

 integrerende engineering ook voor x2-systemen thangram

 integrerende engineering ook voor xip-systemen

 integrerende engineering ook voor x1-systemen lithos

 beheer residentiële installaties xip (lan)

 beheer gecombineerde residentiële installaties xip, x1 lithos

 beheer afzonderlijke camera brahms

 importeren/exporteren contactpersonengegevens in csv-formaat

 nieuwe taal: nederlands

 beheer feedbackmodule

Ondersteunde gamma's

 x1 thangram 

 x2 thangram 

 xip

 x1 lithos

 x2 targha

 x1 targha

 sistema 200

 sistema 300

projectbpt
een volledige installatie in één klik

bpt stelt projectbpt ter beschikking, een software die u gratis 
op uw computer kunt downloaden en installeren, waardoor u de 
parlofoon- en deurvideo-installaties die gerealiseerd kunnen 
worden met verschillende systemen gemakkelijker kunt definiëren. 
het programma begeleidt de gebruiker tijdens het opstellen van de 
gewenste installatie: het creëert een lijst van de nodige apparatuur, 
het bestek en de voorwaarden, het schema van de installatie, de lijst 
met kabels en de metrische berekening. de prijzen van elk toestel 
en de aanwijzingen met betrekking tot dealers en servicecentra van 
bpt kunnen op eenvoudige wijze worden bijgewerkt.
het programma stelt u ertoe in staat om kostenramingen op 
te stellen van parlofoon- en deurvideo-installaties, met de 
mogelijkheid om tevens de schema's per blok te verkrijgen.

dit alles met behulp van een eenvoudige en intuïtieve grafische 
interface waarmee u na enkele minuten al 100% operatief kunt zijn 
zonder dat u handleidingen hoeft te lezen.
het programma biedt een oplossing voor een reeks problemen 
waar veel bedrijven mee geconfronteerd worden, met name het 
beheer van een catalogus/prijslijst, gegevens van klanten, de 
logistieke proces voor het realiseren van bepaalde producten, het 
beheren van kortingen, promoties en vreemde munteenheden.
een van de nieuwe kenmerken van de software is dat deze volledig 
gepersonaliseerd kan worden. u kunt zelfs een onbepaald aantal 
talen invoeren (het product heeft een wereldwijde dekking).
de interne structuur baseert zich op oop, waardoor het onderhoud 
en de uitbreiding van afzonderlijke onderdelen gemakkelijk blijft en 
ze op eenvoudige wijze bijgewerkt kunnen worden. dit omwille van 
de behoefte van bpt om voortdurend nieuwe toestellen toe te voegen 
aan de catalogus, die kunnen verschillen door de productgroep 
waartoe ze behoren of door een aantal eenvoudige accessoires.
de toegang tot de gegevens baseert zich op ado voor de 
toekomstige ontwikkeling en integratie met het internet. het 
help-menu in de interface is daar een eerste duidelijk teken van. 
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index per artiKel index per productcode
CODE ARTIKEL pag. CODE ARTIKEL pag. CODE ARTIKEL pag.ARTIKEL CODE pag. ARTIKEL CODE pag. ARTIKEL CODE pag.

60080010 DDC/08 VR 63
60080020 DDC/08 VR ELU 63
60090010 DC/01 48
60090020 DC/01 ME 48
60090030 DC/08 48
60090040 DC/08 ME 48
60090050 DSI 50
60090060 DPF AL 51
60090070 DPF NF 51
60090080 DP0 52
60090420 LCI 37
60090530 DPF ME 51
60090540 DDSI VR 64
60090550 DDSP VR 64
60090560 DPF RS 51
60090570 DPF BL 51
60090580 DPF BI 51
60090590 DPF VD 51
60090610 DPF AR 51
60090620 DPF NL 51
60090630 DSM 50
60090650 LC/01 36
60090660 DMC/01 57
60090670 DMC/08 57
60090690 DDSP VR ELU 64
60240050 AGATA C 23
60240060 AGATA C/B 23
60540010 PEC BI 27
60540020 PEC NF 27
61700090 LCKITPEC04 138
61700110 LCKITPEC04B 138
61700320 AGATAKITC04 137
61700330 AGATA2KITC04 137
61800010 DCI 50
61800020 DCI ME 50
61800030 DPS 37-52
61800040 DPH 37-52
61800050 DPD 37-52
61800060 DTS 52
61800070 DTS ME 52
61800080 DTH 52
61800090 DTH ME 52
61800290 DRFID 53
61800320 DNA 53
61800350 KDIN12 88-127
61800360 DNA ME 53
61800370 DREAD 126
61800380 DDCI VR 64
61800390 DTP 50
61800410 LTP 37
61800430 KDIN4 88-127
61800440 DMI 52
61800450 KDIN6 88-127
61800460 DBAD10 53
61800470 DTAG5 53
61800480 KDIN8 88-127
61800640 LSI 37
62020010 DVC/01 49
62020020 DVC/01 ME 49
62020030 DVC/08 49
62020040 DVC/08 ME 49
62020070 LVC/01 36
62020080 DMVC/01 57

62020090 DMVC/08 57
62080010 DDVC/08 VR 63
62080030 DDVC/08 VR ME1 64
62080040 DDVC/08 VR ELU 63
62100180 PEV BI 27
62100190 PEV NF 27
62100230 PEV BI BF 27
62100240 PEV NF BF 27
62100250 OPALE W WHITE 25
62100260 OPALE W BLACK 25
62100270 OPALE WHITE 25
62100280 OPALE BLACK 25
62100370 AGATA VC  23
62100380 AGATA VC/B 23
62100430 AGATA VC BF 23
62100440 AGATA VC/B BF 23
62100460 AGATA V 23
62100480 AGATA V BF 23
62117500 MITHO BI 29
62117600 MITHO NF 29
62151900 NVMKIT/X1 BB 31
62152000 NVMKIT/X1 GR 31
62152100 NVMKIT/X1 SV 31
62620160 BVKITNVM01(BI) 141
62620170 BVKITNVM21(SV) 141
62620180 BVKITNVM31(GR) 141
62620190 BVKITMTH01(BI) 141
62620210 BVKITMTH11(NF) 141
62620430 EVKITPEV01 143
62620440 EVKITPEV11 143
62620450 LVKITPEV04 137
62620460 LVKITPEV14 137
62620580 EVKITOPL01 143
62620590 EVKITOPL11 143
62620630 LVKITOPL04 137
62620640 LVKITOPL14 137
62620760 AGATAKITVC01 142
62620770 AGATAKITVCB01 142
62620780 AGATAKITV01 142
62620790 AGATAKITV04 136
62620820 AGATAKITVC04 136
62620870 KIT APP PEV WH 107-144
62620880 KIT APP PEV BK 107-144
62620890 KIT APP OPL WH 107-145
62620910 KIT APP OPL BK 107-145
62620920 KIT APP OPLW WH 107-145
62620930 KIT APP OPLW BK 107-145
62620950 KIT APP AGTVCB 107-144
62700011 VAS/101 86-124
62700020 VA/08 124
62700030 VA/01 86
62703310 VAS/100.30 86-124
62704701 XAS/301.01 86-124
62740020 VSC/08 125
62740030 ETI/XIP 126
62740040 ETI/SER XIP 126
62740060 VSC/01 87
62740110 ETI/miniSER 130
62747401 VSE/301.01 87-125
62800250 MHKT BI 29
62800260 MHKT NF 29
62800290 VLS/3 126
62800310 PCS/XIP 89-128

62800320 PCS/PORTER 122
62800330 RIR/08 126
62800360 OPALEKP WHITE 25
62800370 OPALEKP BLACK 25
62800380 OPALESI 25
62800390 OPALE KP WH BF 25
62800470 VLS/2 88
62816200 VLS/101 88-126
62821300 XDV/304 87-124
62822000 XDV/300A 88-127
62822600 XDV/303 126
62823300 VCM/2D 89-129
62823400 VCM/2D/500 89-129
62823600 VCM/4D 129
62823700 VCM/4D/500 129
62825400 VLS/300 88
62825800 XDV/304A 87-124
62828000 VCM/1D 89-129
62828100 VCM/1D/500 89-129
62828310 NST/61 31
62880010 LIC/GST001 128
62880020 LIC/GST010 128
62880030 LIC/GST050 128
62880040 LIC/GST100 128
62880050 LIC/SR001 128
62880060 LIC/SR010 128
62880070 LIC/SR050 128
62880080 LIC/SR100 128
62880090 LIC/APP001 128
62880100 LIC/APP010 128
62880110 LIC/APP050  128
62880120 LIC/APP100 128
62940010 MITHO SB BI 21-87-125
62940020 MITHO SB NF 21-87-125
67000700 VAS/100MH 29

AGATA C 60240050 23
AGATA C/B 60240060 23
AGATA V 62100460 23
AGATA V BF 62100480 23
AGATA VC  62100370 23
AGATA VC BF 62100430 23
AGATA VC/B 62100380 23
AGATA VC/B BF 62100440 23
AGATA2KITC04 61700330 137
AGATAKITC04 61700320 137
AGATAKITV01 62620780 142
AGATAKITV04 62620790 136
AGATAKITVC01 62620760 142
AGATAKITVC04 62620820 136
AGATAKITVCB01 62620770 142
BVKITMTH01(BI) 62620190 141
BVKITMTH11(NF) 62620210 141
BVKITNVM01(BI) 62620160 141
BVKITNVM21(SV) 62620170 141
BVKITNVM31(GR) 62620180 141
DBAD10 61800460 53
DC/01 60090010 48
DC/01 ME 60090020 48
DC/08 60090030 48
DC/08 ME 60090040 48
DCI 61800010 50
DCI ME 61800020 50
DDC/08 VR 60080010 63
DDC/08 VR ELU 60080020 63
DDCI VR 61800380 64
DDSI VR 60090540 64
DDSP VR 60090550 64
DDSP VR ELU 60090690 64
DDVC/08 VR 62080010 63
DDVC/08 VR ELU 62080040 63
DDVC/08 VR ME1 62080030 64
DMC/01 60090660 57
DMC/08 60090670 57
DMI 61800440 52
DMVC/01 62020080 57
DMVC/08 62020090 57
DNA 61800320 53
DNA ME 61800360 53
DP0 60090080 52
DPD 61800050 37-52
DPF AL 60090060 51
DPF AR 60090610 51
DPF BI 60090580 51
DPF BL 60090570 51
DPF ME 60090530 51
DPF NF 60090070 51
DPF NL 60090620 51
DPF RS 60090560 51
DPF VD 60090590 51
DPH 61800040 37-52
DPS 61800030 37-52
DREAD 61800370 126
DRFID 61800290 53
DSI 60090050 50
DSM 60090630 50
DTAG5 61800470 53
DTH 61800080 52
DTH ME 61800090 52

DTP 61800390 50
DTS 61800060 52
DTS ME 61800070 52
DVC/01 62020010 49
DVC/01 ME 62020020 49
DVC/08 62020030 49
DVC/08 ME 62020040 49
ETI/miniSER 62740110 130
ETI/SER XIP 62740040 126
ETI/XIP 62740030 126
EVKITOPL01 62620580 143
EVKITOPL11 62620590 143
EVKITPEV01 62620430 143
EVKITPEV11 62620440 143
KDIN12 61800350 88-127
KDIN4 61800430 88-127
KDIN6 61800450 88-127
KDIN8 61800480 88-127
KIT APP AGTVCB 62620950 107-144
KIT APP OPL BK 62620910 107-145
KIT APP OPL WH 62620890 107-145
KIT APP OPLW BK 62620930 107-145
KIT APP OPLW WH 62620920 107-145
KIT APP PEV BK 62620880 107-144
KIT APP PEV WH 62620870 107-144
LC/01 60090650 36
LCI 60090420 37
LCKITPEC04 61700090 138
LCKITPEC04B 61700110 138
LIC/APP001 62880090 128
LIC/APP010 62880100 128
LIC/APP050  62880110 128
LIC/APP100 62880120 128
LIC/GST001 62880010 128
LIC/GST010 62880020 128
LIC/GST050 62880030 128
LIC/GST100 62880040 128
LIC/SR001 62880050 128
LIC/SR010 62880060 128
LIC/SR050 62880070 128
LIC/SR100 62880080 128
LSI 61800640 37
LTP 61800410 37
LVC/01 62020070 36
LVKITOPL04 62620630 137
LVKITOPL14 62620640 137
LVKITPEV04 62620450 137
LVKITPEV14 62620460 137
MHKT BI 62800250 29
MHKT NF 62800260 29
MITHO BI 62117500 29
MITHO NF 62117600 29
MITHO SB BI 62940010 21-87-125
MITHO SB NF 62940020 21-87-125
NST/61 62828310 31
NVMKIT/X1 BB 62151900 31
NVMKIT/X1 GR 62152000 31
NVMKIT/X1 SV 62152100 31
OPALE BLACK 62100280 25
OPALE KP WH BF 62800390 25
OPALE W BLACK 62100260 25
OPALE W WHITE 62100250 25
OPALE WHITE 62100270 25

OPALEKP BLACK 62800370 25
OPALEKP WHITE 62800360 25
OPALESI 62800380 25
PCS/PORTER 62800320 122
PCS/XIP 62800310 89-128
PEC BI 60540010 27
PEC NF 60540020 27
PEV BI 62100180 27
PEV BI BF 62100230 27
PEV NF 62100190 27
PEV NF BF 62100240 27
RIR/08 62800330 126
VA/01 62700030 86
VA/08 62700020 124
VAS/100.30 62703310 86-124
VAS/100MH 67000700 29
VAS/101 62700011 86-124
VCM/1D 62828000 89-129
VCM/1D/500 62828100 89-129
VCM/2D 62823300 89-129
VCM/2D/500 62823400 89-129
VCM/4D 62823600 129
VCM/4D/500 62823700 129
VLS/101 62816200 88-126
VLS/2 62800470 88
VLS/3 62800290 126
VLS/300 62825400 88
VSC/01 62740060 87
VSC/08 62740020 125
VSE/301.01 62747401 87-125
XAS/301.01 62704701 86-124
XDV/300A 62822000 88-127
XDV/303 62822600 126
XDV/304 62821300 87-124
XDV/304A 62825800 87-124
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certificaten
het beheersysteem van bpt is gecertificeerd volgens de internationale normen uni en iso9001 en uni en iso14001. dit betekent dat alle activiteiten 
van het bedrijf geregeld zijn en beheerd worden om de grootst mogelijke efficiëntie en doeltreffendheid te bereiken wat betreft producten en diensten. 
naast het systeem voor kwaliteitsbeheer (certificaat iso9001) dat al jarenlang van kracht is bij bpt, wordt ook het systeem voor milieubeheer (certificaat 
iso14001) toegepast, een systeem dat aandacht schenkt aan milieuvriendelijkheid en -kwaliteit. bpt besteedt veel aandacht aan de materialen die 
gebruikt worden en hoe ze verwerkt worden tijdens hun gebruik van milieuvriendelijke technologieën. met het oog op een voortdurende verbetering van 
alle belangrijke milieu-aspecten wordt een strategisch plan uitgevoerd voor een vermindering van het energieverbruik, alsook belangrijke interventies 
inzake preventie van eventuele schade voor het milieu en slechte behandeling van de klanten.
bpt is ervan overtuigd dat de systemen voor milieu- en het kwaliteitsbeheer uiterst stimulerend werken om professionaliteit en competentie te blijven 
nastreven, zowel op het vlak van ontwerpen als op het vlak van vervaardiging.

de apparaten in deze catalogus zijn allemaal bestemd voor civiel gebruik.
op verzoek kan het materiaal kan geleverd worden met andere spannings- en frequentiewaarden dan diegenen die in de catalogus vermeld zijn. 
bpt behoudt zich het recht om op het even welk moment de apparaten te wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
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