19.09.2012

Van standaard tot geavanceerd:
NIEUW TELEFONIESYSTEEM VAN BTICINO BIEDT COMMUNICATIE OP MAAT.
Met zijn nieuwe telefoniesysteem biedt BTicino de gebruiker een uitbreidbare oplossing. Van de
basiscombinatie Iryde Touch Phone en buitenpost tot de geavanceerde constellatie Iryde Touch
Phone, buitenpost, PABX-centrale en My Home. Dat creëert mogelijkheden!

Iryde Touch Phone
De Iryde Touch Phone integreert technologie en design in één toestel.
Hij functioneert niet alleen als standaard videofoon, via de touchscreenfunctie is tevens een vlotte
bediening van het My Home-domoticasysteem verzekerd. Op die manier heeft men een gemakkelijke
bediening van oa. rolluiken, verlichting en verwarming. Als telefoon functioneert Iryde stand-alone,
maar kan hij eveneens worden aangesloten op de nieuwe PABX-telefooncentrale.
Iryde is een mooie aanvulling binnen het gamma audio-videosystemen van BTicino. Het toestel is
zowel geschikt voor opbouw met behulp van een muurplaat, als voor plaatsing op bureel of tafel
dankzij de speciale standaard. De Iryde Touch Phone is zowel handenvrij als met de hoorn te
gebruiken. Hij wordt aangeboden in wit of zwart.

PABX-centrale
De BTicino-telefooncentrale is klaar om direct geïntegreerd te worden op een tweedraadssysteem.
Nieuw is bijvoorbeeld de mogelijke intercom tussen telefonie en een tweedraadstoestel zoals een
videofoon, zonder dat daarvoor een extra toestel nodig is.
Inderdaad, de analoge centrale biedt zowel telefoon- als videofoonfuncties.
Naast traditionele telefoonfuncties als o.a. intern doorschakelen en in wacht zetten, biedt het
systeem ook faxherkenning en nummerherkenning op alle binnenlijnen.
Met de geavanceerde DOSA-functie (Direct Outward System Access) is doorschakelen naar gsm of
vaste lijn mogelijk, evenals het sturen van de toegangscontrole via de buitenpost.
Het systeem is bovendien ingesteld om via telefonie, vanop afstand, 9 commando’s te kunnen sturen
naar het domoticasysteem My Home.
De centrale is geschikt voor mogelijke aansluiting van 4 buiten- en 24 binnenlijnen. Het systeem kan
worden uitgerust met een back-up batterij, een betrouwbare beveiliging in geval van stroompannes.
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BTicino, merk van de Franse Legrand Group, positioneert zich op wereldvlak als marktleider van
laagspanningsapparatuur voor residentieel, industrieel en tertiair gebruik. De onderneming staat symbool voor
made in Italy topkwaliteit, technologie en design. Innovatie staat centraal. BTicino investeert 7 tot 8% van de
omzet in R&D en ontwikkelt avant-garde producten die functionaliteit en installatiegemak verenigen met stijl
en comfort. Easy technology bereik- en bedienbaar voor iedereen. De onderneming geldt als een referentie in
de internationale designwereld.
Eén van de prioriteiten binnen het BTicino-bedrijfsbeleid is respect voor het milieu, door het verminderen van
de milieu-impact van productieprocessen en de producten zelf en door het nastreven van energetische
efficiëntie.
De Legrand Group ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt eenvoudige en innovatieve elektrische en digitale
systemen voor een eenvoudigere communicatie, een verhoogde veiligheid en beveiliging en een verbeterd
comfort in gebouwen. De catalogus bevat meer dan 190.000 items in ongeveer 100 productfamilies. De groep
telt ruim 33.000 medewerkers, is rechtstreeks aanwezig in meer dan 70 landen en verkoopt zijn producten in
ruim 180 landen. In 2011 realiseerde Legrand Group een omzet van 4,2 miljard euro.

