
buitenpost serie 400 en 500



al b i j  de eerste aanbl ik laat de ser ie 

500 camera bui tenpost z i jn ware 

aard z ien. het hoog gepol i js te staa l 

zorgt voor een soevere ine u i tst ra l ing, 

terwi j l  het groene lcd-scherm en de 

camera het technologische karakter 

benadrukken. dankz i j  het gebru ik 

van kwal i tat ief hoogwaard ig rvs 

316 en de zorgvuld ige afwerk ing 

is het u i ter l i jk van de ser ie 500 

zonder meer imposant te noemen. 

de rvs behuiz ing is 4 mm dik en de 

druktoetsen z i jn van mass ief staa l .  a l 

d i t  u i ter l i jk vertoon, deze vorm, vo lgt 

u i t  funct ie .  deze funct ie is enerz i jds 

het weerstaan van de e lementen en 

van vandal isme en anderz i jds het 

b ieden van een gebru iksvr iendel i jk 

bedien ing van een geavanceerd 

e lektronisch systeem. de bezoeker 

kan aanbel len door het huisnummer 

in te toetsen of door een naam te 

k iezen. een bui tenpost kan 250 

woningen bedienen, maar gekoppeld 

aan meerdere ser ie 7p, ser ie 400 of 

ser ie 500 bui tenposten, kan h i j  naar 

650 woningen bel len.

tegui ,  kwal i te i t  en innovat ie

sterke karakters herkent 

men aan een robuust uiterli jk

de ser ie 500 is  ook leverbaar  

met k leurencamera



audio buitenpost  ser ie 500



de ser ie 400 keypad bui tenpost 

straa l t  ve i l igheid u i t .  het oog van 

de ingebouwde camera houdt de 

entree in de gaten. ‘s nachts worden 

de druktoetsen subt ie l  van achteren 

aangel icht en zorgt inf rarood led-

ver l icht ing voor perfect z icht .  de h igh-

intens i ty lu idspreker en microfoon 

garanderen een spraakverb ind ing 

van hoge kwal i te i t .  de robuuste 

a lumin ium behuiz ing beschermt de 

audiov isuele componenten en de 

lcd d isp lay.  het metaal  is voorz ien 

van een krasbestendige coat ing d ie 

bestand is tegen weers inv loeden 

en andere inv loeden van 

bui tenaf ,  zoa ls neers lag, zonl icht , 

temperatuurschommel ingen en stof .

de bezoeker bel t  aan door het 

huisnummer in te toetsen of door 

een naam te k iezen. de bedien ing is 

eenvoudig en zeer gebruiksvr iendel i jk . 

de bewoner heeft haarscherp beeld , 

een kraakheldere spraakverb ind ing 

en kan de deur op afstand openen. 

een bui tenpost kan 250 woningen 

bedienen. Maar gekoppeld aan 

meerdere ser ie 7p, ser ie 400 of ser ie 

500 bui tenposten, kan h i j  naar 650 

woningen bel len.

tegui ,  funct ional i te i t  en 

duurzaamheid

een waakzaam  oog



video buitenpost  ser ie 400



audio buitenpost  ser ie 400



boven:  v ideo buitenpost  ser ie 500

onder:  audio buitenpost  ser ie 500
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