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De T-line kit heeft een aantrekkelijke en compacte vormgeving. Deze kit bevat alle componenten voor een volledige 
installatie. De bekabeling van de standaard versie gebeurt met slechts 2 draden van de voeding naar de binnenpost 
en van de binnenpost met 2 draden naar de buitenpost. De witte T-line binnenpost beschikt over een vrij te gebruiken 
knop. 

Naast de versie met 2 draden is de kit ook verkrijgbaar in een zogenaamde 1+N versie. Deze laatste geeft een iets 
betere beeldkwaliteit dan de 2-draads versie en maakt uitbreiding van het systeem ook een stuk gemakkelijker.

De 1+N versie heeft wel een speciale verbindingskabel nodig, dus een bestaande beldraad kan voor deze versie niet 
gebruikt worden. 

De Bitron T-line parlofoon is ook beschikbaar met een Alpha+ module, waarmee een verbinding kan gemaakt worden 
met een PABX systeem. Op deze manier kan een gewoon telefoontoestel dat aan de PABX centrale hangt, gebruikt 
worden om de poort bedienen. 

BITRON T-LINE PARLOFOON



Handzamestraat 4
8610 Kortemark
T. 051 56 99 41
F. 051 56 84 42
Info@segaf.be

Westvaartdijk 93
1850 Grimbergen
T. 02 252 52 05
F. 02 252 55 09
www.segaf.be

Productfiche Bardo tuinpoort NL 05-2018

ENKELE TECHNISCHE KENMERKEN 2-DRAADS SYSTEEM
• Stevige opbouw deurpost met aluminium front
• Voedingsspanning 12 V AC
• Afmetingen voeding: DIN 3 eenheden
• Behuizing deurpost: kunststof met aluminium front
• Afmetingen deurpost: 100 x 196 x 36 mm
• Behuizing binnenpost: witte kunststof
• Afmetingen binnenpost: 82 x 219 x 38 mm

Deze parlofoonkit is speciaal ontworpen voor ééngezinswoningen en is eenvoudig te plaatsen. De bedrading gaat met 2 draden van de 
voeding naar de binnenpost en van de binnenpost met 2 draden naar de buitenpost. De witte T-line parlofoon beschikt over een vrij te 
gebruiken knop. De installatie wordt gevoed op 12 Vac door een transformator AN 1299.

Deze kit bevat:
• AV 1878/10 T-line buitenpost
• AV 1860/100 Audiomodule voor T-line 2-draads
• AN 1299 Transformator 230 V/12 Vac voor DIN-rail montage
• AV 1407/021 T-line parlofoon aangepast aan 2-draadssysteem

ENKELE TECHNISCHE KENMERKEN 1+N SYSTEEM
• Parlofoon systeem 1+n elektronische oproep
• Twee elektronische oproeptonen
• 1 knop voor deuropener, 1 vrije knop
• Strak design
• Standaard voor wandmontage
• Kleur wit

De 1+N versie van de Bitron T-line parlofoon is verkrijgbaar in twee versies:
• Kit T-line met deurpost met 1 knop, voeding en 1 binnenpost 
• Kit T-line met deurpost met 2 knoppen, voeding en 2 binnenposten (2-gezinswoning) 

BITRON T-LINE PARLOFOON

De inhoud van deze productfiche is louter informatief.  
Segaf wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of wijzigingen af.


