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Een- en tweegezins videofoon
kits
Voor de vereisten van eenvoudige videofonie zijn nu de nieuwe een-
en tweegezinskits beschikbaar met een 7’’ handenvrije monitor, in de
versie met capacitieve toetsen of in de versie met aanraakscherm.
2 geleiders zijn voldoende om de buitenpost aan te sluiten over een
afstand van 100 m tot de verste monitor. Mogelijkheid om de
voorverpakte kits uit te breiden met 2 monitoren per belknop en met
een buitenpost.
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REC

Videofoonkits voor een- en 
tweegezinswoningen.

Kits met aanraakscherm en 
geavanceerde functies

2

Uitbreidbare
kits.

De kits kunnen worden uitgebreid 
tot : 3 monitoren per belknop,
3+3 monitoren voor de twee-
gezinskits en 2 buitenposten.

Monitor met 
aanraakscherm.

De kits worden geleverd met een 
7” LCD TFT kleurenaanraak-
scherm, met een prachtig en 
goed gedefinieerd groot formaat 
beeld. 

U kan  automatisch of manueel 
beelden maken van de oproeper 
aan de buitenpost.

Neem uw gesprek 
op.

SD - kaart
van 4 tot 32 GB.

Mogelijkheid om een micro SD-kaart 
bij te voegen (niet inbegrepen) om tot 
1000 beelden en 128 filmpjes te 
bewaren

Het vooruitstrevend menu van 
het aanraakscherm is 
beschikbaar in verschillende 
talen (Italiaans, Engels, Frans, 
Spaans, Duits, Grieks, 
Portugees, Nederlands).

Meertalen
menu.Intercom oproepen.

Vanaf elke monitor is het mogelijk 
om met een andere monitor in de 
installatie te communiceren.

Metalen 
buitenpost

De kits bevatten opbouw 
buitenposten in aluminium met of 
zonder regenbescherming en een 
groothoeklens 120°. IP44 en IK07  
beschermingsklasse.

Snelle 
aansluiting.

Voor de verbinding tussen 
buitenpost en monitoren tot 
maximaal 100m zijn slechts 2 
geleiders nodig.

Bijkomende 
camera.

Een bijkomende CCTV camera kan 
op de buitenpost worden 
aangesloten om het zichtveld te 
vergroten.

120 V
...

240 V

Universele 
voeding.

Alle kits zijn verkrijgbaar met een 
multifiche stekkervoeding 
(standaard AU/EU/UK/US) of met 
een voeding voor Din-rail.
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Kits met monitor en capacitieve toetsen

Kleuren-
monitor

Uitbreidbare
kits.

De kits kunnen worden uitgebreid 
tot : 3 monitoren per belknop,
3+3 monitoren voor de twee-
gezinskits en 2 buitenposten.

.

Intercom 
oproepen.

Vanaf elke monitor is het mogelijk 
om met een andere monitor in de 
installatie te communiceren.

Metalen 
buitenpost.

De kits bevatten opbouw 
buitenposten in aluminium met of 
zonder regenbescherming en een 
groothoeklens 120°. IP44 en IK07  
beschermingsklasse.

2 Snelle
aansluiting.

120 V
...

Universele
voeding

240 V

Voor de verbinding tussen 
buitenpost en monitoren tot 
maximaal 100m zijn slechts 2 
geleiders nodig.

Bijkomende 
camera.

Een bijkomende CCTV camera kan 
op de buitenpost worden 
aangesloten om het zichtveld te 
vergroten.

Alle kits zijn verkrijgbaar met een 
multifiche stekkervoeding 
(standaard AU/EU/UK/US) of met 
een voeding voor Din-rail.

De kits worden geleverd met 
een 7” TFT LCD 
kleurenmonitor en 
capacitieve toetsen met een 
goed gedefinieerd groot 
formaat beeld.
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7”

REC

Hoge resolutie aanraakscherm of scherm met 

capacitieve toetsen.

Dankzij een groot, ultra high definition 7” LCD-
kleuren display, presenteert de buitenwereld een 
levendiger en uitnodigender beeld dan ooit. En het 
beeld van wie dan ook toevallig aanbelt is dan ook 
perfect, tot in het kleinste detail. 

Het kleuren TFT LCD scherm biedt
een breder en beter gedefinieerd
kwaliteitsbeeld aan: 7’’ met een
resolutie van 1024x600 pixels.

Zeerhoge
resolutie.

U kan automatisch of 
manueel beelden maken van de 
oproeper aan de buitenpost.

Neem uw
gesprek op.

Meertalen menu

Het vooruitstrevend menu van het 
aanraakscherm is beschikbaar in 
verschillende talen (Italiaans, Engels, 
Frans, Spaans, Duits, Grieks, Portugees, 
Nederlands). 

Tijdelijk niet storen.

Mogelijkheid om de oproep te blokkeren
voor een instelbare tijdsduur. Een
lichtsignaal blijft aktief tijdens de « niet 
storen » functie.

Herken uw
gesprekspartner

Een verschillende beltoon naargelang
de oproep van de 2 buitenposten komt
of van de intercom. 

.

De monitor, voorzien van een
muurplaat, is maar 1,8 cm dik.

Ultra dun
profiel

Gevorderde functies en 
aanraakscherm

18 mm
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7”

De bediening van alle functies en configuraties
van de videofoon met een vinger dankzij een
intuitief scrolmenu. De meldingen beschikken
over een duidelijke grafische basisinterface.

Functiebediening 
met een vingertip

Deur of automatische
poort.

Sturing van hek of deurslot en/of
automatische poort, met mogelijkheid tot
tijdsturing.

Breedkijkveld

De monitor laat toe om alle aanwezige
camera’s te selecteren, zowel deze in de 
buitenposten als de bijkomende camera’s

Intercom oproepen.

Communicatie mogelijkheid tussen de 
verschillende binnenposten

Het hoge resolutie 7’’ LCD kleurenscherm met 
capacitieve functie toetsen.

100%besturingmet 

éénvingertip
Instellen van volgende waarden: de 
volume van de beltonen, spreek / luister 
volume, intensiteit, contrast en kleuren
van het beeld.Ook tijdens een gesprek.

Het kleuren TFT LCD biedt een
groot format beeld van 7’’ met een
800x420 pixels resolutie.

Hoge
resolutie.

Beltonen

6 melodieën naar keuze voor

inkomende oproepen van de 

buitenposten of van de intercom.

De monitoren worden standaard 
geleverd met een muurplaat of een
drie-module inbouwdoos.

Eenvoudige
montage.

Monitor met capacitieve toetsen
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Compacte en stevige buitenposten
met een beschermingsgraad IP44 en IK07.

Compacte Aluminium 

buitenposten met 1 of 2 

drukknoppen. 

Eénvoudige opbouw

installatie geleverd

met of zonder

regenbescherming.

Groothoeklens.
Voorzien van kleuren camera’s met 120°
horizontale groothoeklenzen en 1000 lijnen 
TV resolutie.

Aansluitbare
CCTV-camera.

Een coax kabel laat toe een bijkomende
buitencamera op de buitenposten aan te 
sluiten (46CAM.136B.8). Selecteerbaar
vanaf de monitor.

Perfect beeld in alle
omstandigheden

De buitenposten zijn voorzien van
camera’s met witte leds. 
De naamkaart houder is voorzien van
achterliggende ledverlichting. 
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5 m 10 m 20 m

73°
3,6 mm

7,5 m 15 m 30 m

Volume van de 
luidspreker.

Het buitenpost luidsprekervolume kan  
rechtstreeks vanaf de buitenpost
ingesteld worden.

Sturen van het 
deurslot.

De buitenposten kunnen rechtstreeks
een elektrische deurslot sturen met 
12 V, 1,1 A.

Sturen van een
automatische poort.

De buitenposten hebben een
programmeerbare NO en NC-uitgang
met een instelbare tijd voor activatie van 
een automatische poort of andere 
toegangscontroles.

De buitenposten hebben een grote
verlichte naamhouder met achtergrond
verlichting, die eenvoudig te bereiken is
via de voorkant.

Naamkaart.

Bullet AHD, Full HD 1080p buitencamera met vast 3,6 mm 

objectief en IP66 beschermingsgraad.  De camera moet

gevoed worden met een van de beschikbare voedingen met  

EU, US, AU of BS standaard. 

Weerstand IK07 en 
beschermingsgraad IP44.
Aluminium buitenposten met 
een hoog IP44 en IK07 
beschermingsniveau tegen
barre weersomstandigheden en 
schokken.

Snelle
installatie.

De buitenposten zijn eenvoudig in 
opbouw te plaatsen, met of zonder
regenbescherming, d.m.v. bijgeleverde
vijzen en pluggen.

Afstand van de 
camera

horizontaal zichtveld

IP44

IK07
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Voorbeelden van standaard installaties.

Automatische poort Deurslot

Max. afstand
100 m

bijkomende 
camera

Uitbreidbaar
(tot 3 monitoren en
2 buitenposten)

Eén-
gezinskit

2 geleiders

Eéngezinswoning.

De 1-gezinswoning KIT maakt de installatie van een twee-draads buiten- en binnenpost mogelijk, de bediening van de 
elektrische deuropener, een 2 A 12 V DC relais voor één bijkomende functie en de aansluiting van een bijkomende
CCTV-camera. U kan het systeem uitbreiden met 2 bijkomende binnenposten van hetzelfde type (aanraak of basis) of 
gemengd type (aanraak en basis) en 1 bijkomende buitenpost.

2
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2

Automatischepoort Deurslot

2 geleiders2 geleiders

Twee-gezinswoning
De 2-gezinswoning KIT maakt de twee-draads installatie van een buitenpost en 2 binnenposten mogelijk (één per
belknop), de bediening van de elektrische deuropener, een 2 A 12 V DC relais voor één bijkomende functie en de
aansluiting van een bijkomende CCTV-camera. U kan het systeem uitbreiden met 4 bijkomende binnenposten,
twee per drukknop, van hetzelfde type (aanraak of basis) of gemengd type (aanraak en basis) en 1 bijkomende
buitenpost

Max. afstand
100 m

bijkomende
camera

Uitbreidbaar
(tot 3 + 3 monitoren
en 2 buitenposten)

Twee-
gezinskits
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Algemene index
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VIDEOFOONKITS vanaf p. 12

MONITOR vanaf p. 16

BUITENPOSTEN EN TOEBEHOREN vanaf p. 18

INSTALLATIEVOORBEELDEN vanaf p. 20
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K40915 en K40935 Eengezins handenvrije
videofoonkit

Eengezinsvideofoonkits voor één woning met een 2 draads
verbinding tussen monitor en buitenpost.

De kit bevat:

- Een handenvrije kleurenmonitor, LCD TFT 7’’ (1024x600 
pixels), aanraakscherm voor de videofonie functies: 
spreken/luisteren, openen van een deurslot, sturen van een
poort automatisatie, selectie van de bijkomende camera, 
beltoon demp functie voor oproep en intercom. De 
elektronische bel heeft verschillende melodieën om de oproep
te onderscheiden van de buitenpost en de intercom. Functie
« niet storen »  met lichtsignalisatie. De monitor is voorzien
voor een micro SD-kaart, opslag tot 1.000 beelden / 128 
video’s.

- Een buitenpost met audio en groothoek kleurencamera, witte
leds voor nachtzicht, 1 belknop, grote verlichte naamhouder

- Een voeding 100 V ~ – 240 V ~ multifiche, standaard
AU/EU/UK/US (kit K40915) of voeding op DIN rail (kit 
K40935).

Voornaamste eigenschappen:

Videofoonkit voor de aansluiting monitor/buitenpost via 2 niet 
gepolariseerde geleiders. De kit kan worden uitgebreid met 2 
monitoren en 1 buitenpost. De maximale afstand is 100 m 
tussen de buitenpost en de laatste monitor met 2 geleiders
van 1 mm². De buitenpost kan een elektrisch deurslot sturen
en een automatische poort. Mogelijkheid om een bijkomende
afzonderlijke camera (46CAM.136B.8) aan te sluiten, 
selecteerbaar vanaf de monitor. Voeding 100-240 V ~ 50/60 
Hz. 

K40916 en K40936 – Tweegezins handenvrije
videofoonkit

Videofoonkit voor 2 gebruikers of voor 2 woningen met een 2 
draads aansluiting tussen monitoren en buitenpost.

De kit bevat:

- Twee handenvrije kleurenmonitors, LCD TFT 7’’ (1024x600 
pixels), aanraakscherm voor de videofonie functies: 
spreken/luisteren, openen van een deurslot, sturen van een
poort automatisatie, selectie van de bijkomende camera, 
beltoon demp functie voor oproep en intercom. De 
elektronische bel heeft verschillende melodieën om de oproep
te onderscheiden van de buitenpost en de intercom. Functie
« niet storen »  met lichtsignalisatie. De monitor is voorzien
voor een micro SD-kaart, opslag tot 1.000 beelden / 128 
video’s.

- Een buitenpost met audio en groothoek kleurencamera, witte
leds voor nachtzicht, 2 belknoppen, grote verlichte
naamhouder

- Twee voedingen 100 V ~ – 240 V ~ multifiche, standaard
AU/EU/UK/US (kit K40916) of voedingen op DIN rail (kit 
K40936).

Voornaamste eigenschappen:

Videofoonkit voor de aansluiting monitor/buitenpost via 2 
niet gepolariseerde geleiders. De kit kan worden uitgebreid
met 4 monitoren, 2 voor elke oproep, en 1 buitenpost. De 
maximale afstand is 100 m tussen de buitenpost en de 
laatste monitor met 2 geleiders van 1 mm². De buitenpost
kan een elektrisch deurslot sturen en een automatische
poort. Mogelijkheid om een bijkomende afzonderlijke
camera (46CAM.136B.8) aan te sluiten, selecteerbaar
vanaf de monitor. Voeding 100-240 V ~ 50/60 Hz.

Videofoonkits
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K40916
K40936

K40915
K40935

Eengezinsvideofoonkit
 K40915 Videofoonkit voor 1 familie bestaande uit:

- 1 buitenpost in metaal met regenbescherming en 1 belknop, grijs 40920.P1
- 1 handenvrije binnenpost met LCD 7’’ aanraakscherm, wit
- 1 voeding standaard multifiche EU, US, UK en AU 

 K40935 Zoals hierboven, met 1 voeding voor DIN rail (60715 TH35) 40103

Tweegezinsvideofoonkit
 K40916

 K40936

Videofoonkit voor 2 families bestaande uit:
- 1 buitenpost in metaal met regenbescherming en 2 belknoppen, grijs 40920.P2
- 2 handenvrije binnenposten met LCD 7’’ aanraakscherm, wit
- 2 voedingen standaard multifiche EU, US, UK en AU 
Zoals hierboven, met 2 voedingen voor DIN rail (60715 TH35) 40103

Videofoonkits
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Videofoonkits

K40910 en K40930 – Eengezins handenvrije
videofoonkit
Eengezinsvideofoonkits voor een woning met een 2 draads
aansluiting tussen monitoren en buitenpost.

De kit bevat:

- Een handenvrije kleurenmonitor, LCD TFT 7’’ (800x420 
beeldpunten), capacitieve toetsen voor de videofonie functies: 
spreken/luisteren, openen van een deurslot, sturen van een
poort automatisatie, selectie van de bijkomende camera, 
beltoon demp functie voor oproep en intercom. De 
elektronische bel heeft verschillende melodieën om de oproep
te onderscheiden van de buitenpost en de intercom. Functie
« niet storen »  met lichtsignalisatie. De monitor is voorzien
voor een micro SD-kaart, opslag tot 1.000 beelden / 128 
video’s.

- Een buitenpost met audio en groothoek kleurencamera, witte
leds voor nachtzicht, 1 belknop, grote verlichte naamhouder

- Een voeding 100 V ~ – 240 V ~ multifiche, standaard
AU/EU/UK/US (kit K40910) of voeding op DIN rail (kit 
K40930).

Voornaamste eigenschappen:

Videofoonkit voor de aansluiting monitor/buitenpost via 2 niet 
gepolariseerde geleiders. De kit kan worden uitgebreid met 2 
monitoren en 1 buitenpost. De maximale afstand is 100 m  
tussen de buitenpost en de laatste monitor met 2 geleiders
van 1 mm². De buitenpost kan een elektrisch deurslot sturen
en een automatische poort. Mogelijkheid om een bijkomende
afzonderlijke camera (46CAM.136B.8) aan te sluiten, 
selecteerbaar vanaf de monitor. Voeding 100-240 V ~ 50/60 
Hz

K40911 en K40931 – Tweegezins handenvrije
videofoonkit

Videofoonkit voor 2 gebruikers of voor 2 woningen met
een 2 draads aansluiting tussen monitoren en buitenpost.

De kit bevat:

- Twee handenvrije kleurenmonitor, LCD TFT 7’’ (800x420 
beeldpunten), capacitieve toetsen voor de videofonie functies: 
spreken/luisteren, openen van een deurslot, sturen van een
automatisatie poort, selectie van de bijkomende camera, 
beltoon demp functie voor oproep en intercom. De 
elektronische bel heeft verschillende melodieën om de oproep
te onderscheiden van de buitenpost en van de intercom. 
Functie « niet storen »  met lichtsignalisatie. De monitor is
voorzien voor een micro SD-kaart, opslag tot 1.000 beelden / 
128 video’s.

- Een buitenpost met audio en groothoek kleurencamera, witte
leds voor nachtzicht, 2 belknoppen, grote verlichte
naamhouder

- Twee voedingen 100 V ~ – 240 V ~ multifiche, standaard
AU/EU/UK/US (kit K40911) of voedingen op DIN rail (kit 
K40931).

Voornaamste eigenschappen:

Videofoonkit voor de aansluiting monitor/buitenpost via 2 
niet gepolariseerde geleiders. De kit kan worden uitgebreid 
met 4 monitoren, 2 voor elke oproep, en 1 buitenpost. De 
maximale afstand is100 m  tussen de buitenpost en de 
laatste monitor met 2 geleiders van 1 mm². De buitenpost 
kan een elektrisch deurslot sturen en een automatische 
poort. Mogelijkheid om een bijkomende afzonderlijke 
camera (46CAM.136B.8) aan te sluiten, selecteerbaar 
vanaf de monitor. Voeding 100-240 V ~ 50/60 Hz.
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Videofoonkits

K40911
K40931

K40910
K40930

Eengezins videofoonkit
 K40910 Videofoonkit voor 1 famile bestaande uit:

- 1 buitenpost in metaal met regenbescherming en 1 belknop, grijs 40920.P1
- 1 handenvrije binnenpost met LCD 7’’ scherm en capacitieve toetsen, wit
- 1 voeding standaard multifiche EU, US, UK en AU 

 K40930 Zoals hierboven, met 1 voeding voor DIN rail (60715 TH35) 40103

Tweegezins videofoonkit
 K40911

 K40931

Videofoonkit voor 2 families bestaande uit:
- 1 buitenpost in metaal met regenbescherming en 2 belknoppen, grijs 40920.P2
- 2 handenvrije binnenposten met LCD 7’’ scherm met capacitieve toetsen, wit
- 2 voedingen standaard multifiche EU, US, UK en AU 
Zoals hierboven, met 2 voedingen voor DIN rail (60715 TH35) 40103
.
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Moniteur
K40917 – Handenvrije monitor met 
aanraakscherm
7’’ kleurenmonitor, opbouw, met aanraakscherm. Ook te 
gebruiken als bijkomende monitor in de één- en twee-
gezins videfoonkits; K40910, K40911, K40915, K40916, 
K40930, K40931, K40935, K40936. Met aanraakscherm
voor de videofoon functies: spreken/luisteren, openen van
een deurslot, sturen automatische poort, selecteren van 
de uitw. bijkomende camera,  functie “niet storen” en 
intercom oproep.

Voornaamste eigenschappen

- 2 geleiders tussen monitor en buitenpost en tussen
monitor en bijkomende monitor

- Maximale afstand tussen de buitenpost en de laatste
monitor: 100 m met 1 mm²

- Mogelijklheid om tot 3 binnenposten aan te sluiten per 
belknop, 3 voor de eengezinskits en 3+3 voor de 
tweegezinskits

- Voeding: 100 V ac – 240 V ac multifiche, standaard
AU/EU/UK/US (monitor K40917) of voeding op DIN 
rail  (monitor K40937).

- 7” LCD TFT display, 1024x600 pixels (RGB).

• Manuele/automatische opnames van beelden en videos, 
met lichtsignalisatie van nieuwe beelden/videos

• Intern geheugen voor 100 beelden
• Ondersteuning voor micro-SD-kaart (SDHC) van 8 tot 32 

GB. Bijkomend geheugen voor 1.000 beelden/ 128 videos
• Regeling van de lichtsterkte, contrast en kleur van het 

scherm
• Regeling van het gespreksvolume
• Elektronische bel met verschillende melodieën naargelang

oproep van de buitenpost of intercom
• Functie « niet storen » met lichtsignalisatie van de actieve

functie
• Taalkeuze voor het monitor menu
• Mogelijkheid van intercom-oproepen tussen de monitoren

onderling
• Mogelijkheid om het videosignaal te switchen van de 

buitenpost naar de bijkomende camera
• Afmetingen (met de muurplaat) 188,8 x 113,6 x 18,4 mm 

K40912 – Handenvrije kleuren monitor

7’’ kleurenmonitor, opbouw. Ook te gebruiken als 
bijkomende monitor in de één- en twee-gezins
videfoonkits; K40910, K40911, K40915, K40916, K40930, 
K40931, K40935, K40936. Met capacitieve toetsen voor 
de videofoon functies: spreken/luisteren, deurslot openen, 
sturen automatische poort, selecteren van de uitw. 
bijkomende camera,  functie “niet storen” en intercom 
oproep.

Voornaamste eigenschappen

- 2 geleiders tussen monitor en buitenpost en tussen 
monitor en bijkomende monitor

- Maximale afstand tussen de buitenpost en de laatste 
monitor: 100 m met 1 mm²

- Mogelijkheid om tot 3 binnenposten aan te sluiten per 
belknop, 3 voor de eengezinskits en 3+3 voor de 
tweegezinskits

- Voeding: 100 V ac – 240 V ac multifiche, standaard 
AU/EU/UK/US (monitor K40912) of voeding op DIN 
rail (monitor K40932).

• 7’’ LCD TFT scherm,800x420 beeldpunten (RGB)
• Regeling van de lichtsterkte, contrast en kleur van het 

scherm
• Regeling van het gespreksvolume
• Elektronische bel met verschillende melodieën naargelang 

oproep van de buitenpost of intercom
• Mogelijkheid van intercomoproepen tussen de monitoren 

onderling
• Mogelijkheid om het videosignaal te switchen van de 

buitenpost naar de bijkomende camera
• Afmetingen (met de muurplaat) 205,2 x 128,1 x 20,9 mm 

40103 – Voeding

Voeding voor montage op DIN rail, om 1 monitor te voeden. Bij
gebruik van meerdere monitoren moet voor iedere monitor een
bijkomende voeding voorzien worden.

Voornaamste eigenschappen

- Behuizing 3 DIN-modules van 17,5 mm

- Ingangsspanning: 100 V ac – 240 V ac, 0,8 A

- Uitgangsspanning: 24 V dc, 1 A

- Afmetingen: 55,5 x 90,8 x 53,8 mm
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Monitor

K40912
K40932

K40917
K40937

7’’ handenvrije monitor met aanraakscherm
 K40917 Opbouw handenvrije binnenpost videofonie, 7’’ LCD aanraakscherm, videofonie functies en intercom, voeding multifiche

standaard EU, US, UK en AU, muurplaat voor montage op vierkante of ronde doos, wit
 K40937 Zoals hierboven, met voeding voor DIN rail (60715 TH35) 40103

7’’ handenvrije monitor
 K40912

 K40932

Opbouw handenvrije binnenpost videofonie, 7’’ LCD,met capacitieve toetsen, videofonie functies en intercom, voeding
multifiche standaard EU, US, UK en AU, muurplaat voor montage op vierkante of ronde doos, wit
Zoals hierboven, met voeding voor DIN rail (60715 TH35) 40103

 40103

Voeding voor monitor

 40103 Voeding 120/230 V ac 50/60 Hz voor montage op DIN rail (60715 TH35)
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Buitenposten – bijkomende camera - voeding
40920.P1 et 40920.P2 - Buitenposten
Opbouw buitenposten in aluminium met regenbescherming, met
1 (40920.P1) of 2 belknoppen (40920.P2). Ook te gebruiken als
bijkomende buitenpost bij de een- en tweegezins videofoniekits:
K40910, K40911, K40915, K40916, K40930, K40931,
K40935, K40936. Uitgerust met groothoekcamera met witte
leds voor nachtzicht en met grote verlichte naamhouder.

Voornaamste eigenschappen
- Aansluiting met 2 geleiders van de buitenpost naar de 

monitor
- Maximale afstand van 100 m tussen de buitenpost en de 

laatste monitor met 1 mm²
- Mogelijkheid om tot 2 buitenposten aan te sluiten op een

installatie. Met iedere belknop kunnen maximum 3 
monitoren geässocieerd worden

- Voeding via de monitor

• Kleurencamera met groothoek, horizontale opening van
120°, resolutie van 1.000 TV-lijnen, witte leds voor
nachtzicht

• Beschermingsgraad IP44 en IK07
• Instelling luidspreker volume
• Mogelijkheid om een bijkomende externe camera

(46CAM.136B.8) aan te sluiten, selecteerbaar vanaf de
monitor.

• Uitgang voor bediening elektrisch slot
• Uitgang 2 A 12 V dc (0,5 – 10 s) voor bijkomende functie
• Opbouw montage
• Werkingstemperatuur -25° tot 55°C
• Gewicht (zonder/met de regenbescherming): 280 g/375 g
• Afmetingen (zonder/met de regenbescherming): 160x90x20

mm/162,4x94,4x34,3 mm

46CAM.136B.8 – bijkomende camera
Uitw. bullet camera AHD, Full HD, 1080p, met vast objectief van
3,6 mm. Aan te sluiten op buitenpost 40920.P1 of 40920.P2 via
een coaxiale kabel type RG59 of RG11. De camera kan worden
geselecteerd vanaf de monitoren, met omschakeling van beeld
van de buitenpost en bijkomende camera.

Voornaamste eigenschappen
- CMOS ½ ontvanger, hoge prestatie 7’’ van 2,1 Megapixels

met 25/30 fps aan 1080p
- Ingebouwde IR-CUT, verzekerd de werking van de camera 

zowel overdag als ‘s nachts.

• Beschermingsgraad IP66
• Lange levensduur IR-led, met superieure lichtsterkte en 

verlengde nuttige levensduur in vergelijking met normale 
leds

• Smart-IR, afstand IR 20 m
• Video-uitgang CVBS/AHD
• Voeding 12 V dc 230 mA ±15% (IR On)
• Werkingstemperatuur: -10° - 50° C
• Gewicht: 350 g ± 15%
• Afmetingen: 152x68x82 mm
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46902.010

Buitenpost – bijkomende camera - voeding

 46CAM.136B.8

 40920.P2

Buitenposten
 40920.P1
 40920.P2

Ingangspost met regenbescherming en 1 belknop, groothoek kleurencamera, IP44 en IK07, grijs

Zoals hierboven, met 2 belknoppen

Bijkomde camera
 46CAM.136B.8 Uitwendige Bulletcamera IR AHD 1080p, 3,6 mm objectief, CVBS

 40920.P1

Voeding voor bijkomende camera
46902.010 Geschakelde voeding 100-240 V ac 50/60 Hz, 2P fiche geïntegreerde eurostekker, jack-uitgang 12 V dc 1 A, maxiaal 12 W

Idem hierboven, Britse standaard 46ALI.010.BS
 46ALI.010.US
 46ALI.015.AU

Idem hierboven, Amerikaanse standaard

Idem hierboven, Australische standaard
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Installatievoorbeelden

Eengezinsvideofonie met 2 bijkomende monitoren, gemengd
Het schema illustreert videofonie met gebruik van een eengezinskit K40915 of K40935 met een 7’’ aanraakscherm monitor uitgebreid met
7’’ standaard monitoren of aanraakscherm intercom monitoren, met aansluiting van een elektrische deurslot opener en controle van een
automatische poort.

Buitenpost
40920.P1

7’’ handenvrije monitor 
met aanraakscherm

Elektrische
deurslotopener

Uitgang 2 A 12 Vdc (0,5 ~ 10s)  
voor bijkomende functie
(vb. automatische poort)

bijkomende
camera

46CAM.136B.8

* Voeding
bijkomende

camera

7’’ handenvrije monitor
K40912 / K40932

7’’ handenvrije monitor 
met aanraakscherm
K40917 / K40937 2 X 1 mm2

2 X 1 mm2

2 X 1 mm2

Coaxiale kabel
type RG59 of RG11

Voeding
automatische

poort

K40912
Met multifiche
adapter

K40915
Met multifiche
adapter

K40932
Met voeding voor
DIN rail

K40935
Met voeding voor
DIN rail

Alternatieven monitor voeding

Alternatieven monitor voeding

K40917
Met multifiche
adapter

K40937
Met voeding voor
DIN rail

Alternatieven monitor voeding

* Voeding bijkomende camera

46902.010 Europese standaard

46ALI.010.BS Britse standaard

46ALI.010.US Amerikaanse standaard

46ALI.015.AU Australische standaard
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Installatievoorbeelden

Tweegezinsvideofonie met 2 bijkomende monitoren gemengd.
Het schema illustreert videofonie met gebruik van een tweegezinskit K40916 of K40936 met een 7’’ aanraakscherm uitgebreid met 7’’
standaard monitoren of aanraakscherm intercom monitoren, oproep vanaf elke belknop, met aansluiting van een elektrische
deurslotopener, controle van een automatische poort en een bijkomende buitenpost.

Bijkomende
handenvrije 7’’ 
monitor

K40917 K40937
Met multifiche Met voeding voor
Adapter DIN rail

K40912 K40932
Met multifiche Met voeding voor
Adapter DIN rail

K40916 K40936
Met multifiche Met voeding voor
Adapter DIN rail

K40917 K40937
Met multifiche Met voeding voor
Adapter DIN rail

K40912 K40932
Met multifiche Met voeding voor
Adapter DIN rail

K40916 K40936
Met multifiche Met voeding voor
Adapter DIN rail

Alternatieven monitor voeding

Alternatieven monitor voeding

Alternatieven monitor voeding

Alternatieven monitor voeding

2 X 1 mm2

Bijkomende handenvrije
7’’ monitor

K40912 / K40932

2 X 1 mm2

2 X 1 mm2

Bijkomende
handenvrije 7’’ 
monitor

Bijkomende handenvrije
7’’ monitor

K40912 / K40932

Bijkomende 7’’ 
handenvrije monitor 
met aanraakscherm

K40917 / K40937

2 X 1 mm2

2 X 1 mm2

2 X 1 mm2

Alternatieven monitor voeding

Alternatieven monitor voeding

Bijkomende 7’’ 
handenvrije monitor 
met aanraakscherm

K40917 / K40937

Buitenpost
40920.P2

Deurslot
opener

Uitgang 2 A 12 Vdc (0,5 ~ 10 s)
Voor bijkomende functie

(vb. automatische poort)

bijkomende
camera

46CAM.136B.8

* Voeding
bijkomende

camera

Coaxiale kabel
type RG59 of RG11

Voeding
automatische

poort

Buitenpost
40920.P2

Deurslot
opener

Uitgang 2 A 12 Vdc (0,5 ~ 10 s)
Voor bijkomende functie
(vb. automatische poort

bijkomende
camera

46CAM.136B.8

* Voeding
bijkomende

camera

Coaxiale kabel
type RG59 ou RG11

Voeding
automatische

poort

4 X 1 mm2

* Voeding bijkomende camera
46902.010 Europese standaard

46ALI.010.BS Britse standaard

46ALI.010.US Amerikaanse standaard

46ALI.015.AU Australische standaard
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