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Fáanlegt í hvítu (344612) og svörtu (344613).
7” snertiskjár. 
Borðstandur (344632). 

Bticino býður uppá margs konar 
lausnir í dyrasímakerfum fyrir 
einbýli, fjölbýli, stofnanir og 
fyrirtæki. Fjöldi notenda getur verið 
frá einum upp í fleiri hundruð, 
allt eftir aðstæðum. Þráðlaust 
netsamband (WiFi) eða 3G/4G, við 
snjallsíma í gegnum smáforrit 
(„app“) er nýjung.  Þú svarar 
auðveldlega hringingu hvar sem er, 
óháð öðrum notendum kerfisins.   
Eins og að svara hringingu úr sólinni 
á Kanarí. Þráðlausi möguleikinn 

kallar á innitækið Classe 300x13E, 
sem er með 7“ skjá.  Classe 300 
tækið getur verið hluti af kerfinu 
strax eða það keypt síðar og tæki 
án þráðlausa möguleikans skipt út.  
Það eina sem þarf, fyrir utan nýja 
innitækið, er auka spennufæðing.
Til þess að tryggja endingu og 
rekstraröryggi Bticino kerfisins, 
mælir S. Guðjónsson með að í kerfið 
sé notaður sérstakur strengur frá 
Bticino fyrir dyrasímakerfi, en hann 
er til hjá okkur á 200 m rúllum.             
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Fáanlegt í hvítu(344642) og svörtu(344643).
7” snertiskjár. 
Möguleiki á þráðlausri stýringu 
með snjallsímaappi 3G/4G.
Borðstandur (344632). 

Innitæki með litmynd
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Innitæki með litmynd
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Fáanlegt í hvítu (344612).
3,5” skjár. 
Borðstandur (344552). 

Innitæki með litmynd

Með myndavél og kóðalás.  
Útistöð
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4 Notendur.  
Útistöð
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Fáanlegt í hvítu (344252). 
Borðstandur (344552). 

Innitæki

1 Notandi.
Með myndavél.  

Útistöð
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BTICINO
Sérfræðingar í mynd- og  
dyrasímakerfum
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Dyrasímasett
BTICINO

Ýmsar lausnir eru til í 
dyrasímasettum frá Btcino. Við 
leggjum mestu áhersluna á 2 víra 
kerfin. Það nýjasta er sett með Wifi 
eða 3G/4G aðgangi á snjallsíma 
smáforriti (,,appi”) 
(Bticino Door entry).

Video sett wifi (363911)
WiFi video sett fyrir 1 eða 2 
notendur með 6 dropa fyrir
lyklalaust aðgengi, aðgangsstýring 
með ,,dropa”. Möguleiki á að bæta 
við 4 innitækjum og einni útistöð.

Video sett (363511)
Video sett fyrir 1 eða 2 notendur. 
Möguleiki á að bæta við 4 
innitækjum og einni útistöð.

Audio sett (361511)
Audio sett fyrir 1 eða 2 notendur. 
Möguleiki á að bæta við 4 
innitækjum og einni útistöð.

Fylgihlutir:
Auka símar eru Classe 30013E eða 
Classe 100V12B og Classe 100, 
utanáliggjandi regnrammi (343051), 
rammi til innfellingar (343061) og 
múrdós til innfellingar (350020).

www.bt ic ino.com
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Dyrasímasett
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Ávallt í sambandi við 
þitt heimili.
Möguleikanum, að stjórna 
mismunandi aðgerðum með 
snjallsímanum, er bætt við 
einfaldleikann í uppsetningu 
CLASSE 300X13E.  
Bæði innan og utan 
heimilis getur þú stjórnað 
hringingum, símsvaranum, 
dyraopnuninni, virkjað 
myndavélina eða 
stjórnað tímastilltu 
garðlýsingunni…………...  
Allt með einfaldri snertingu.

Þjónustu- og söluaðili
Gestur Arnarsson, Löggildur rafverktaki 
S: 893 2329
Netfang: gestur@dyrasimar.is
Veffang: www.dyrasimar.is

Framleiðandi
Bticino International 
Veffang www.bticino.com

Umboðsaðili
S.Guðjónsson ehf.
S. 520 4500
Netfang: sg@sg.is
Veffang: www.sg.is

BTicino, dyrasímakerfi 
(t.d. undir nöfnunum LT og 
Terraneo) hafa verið á Íslandi í 
marga áratugi með góðum árangri 
og myndsímakerfi þeirra skarað 
fram úr í 30 ár.  Myndgæðin 
hafa aukist ár frá ári, en verð á 
kerfunum hefur snar lækkað að 
sama skapi.  

BTICINO
Engir nýgræðingar í 
dyrasímakerfum 

Skannaðu QR kóðann
og halaðu niður appinu


