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Niko toegangscontrole
Deurcommunicatie op maat
Voorzie je deurcommunicatie voor een woning, een appartementsgebouw of
residentieel project met 10, 30, 50 of meer dan 100 (woon)eenheden? Met de buiten- en
binnenposten van Niko heb je een oplossing in handen om elk toegangscontrole project
tot een goed einde te brengen.
Van modulaire buitenposten tot elegante binnenposten met of zonder hoorn, we hebben
een geschikte oplossing voor iedere opdrachtgever en bewoner.
Lees verder voor ons volledige aanbod toegangscontrole.
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Niko configuratiesoftware
Voor toegangscontrole

Met de Niko configuratiesoftware configureer je je nieuwe toegangscontrole-installatie online, en lees je ze ook uit.
De configuratie bereid je offline voor op je laptop. Je wijst de beldrukknoppen toe aan de juiste binnenpost. Voor de
meeste toestellen en apparaten stel je de gewenste parameters in.
Met je binnenposten, buitenposten, voeding en eventuele uitbreidingsmogelijkheden stel je een volledig project samen.
Dankzij de pc-interface (10-855) laadt je de volledige configuratie snel en gemakkelijk naar de installatie op. Wil je een
bestaande installatie uitlezen voor onderhoud of om parameters aan te passen? Ook dat kan.
Stijlvolle en gebruiksvriendelijke interface

Niko Configuration
Software

De Niko configuratiesoftware heeft een stijlvolle en
gebruiksvriendelijke werkomgeving voor je laptop.
Ze leidt je zonder problemen door de volledige
programmering.
Programmeer de instellingen van je
toegangscontrole naar voorkeur
Met de Niko configuratiesoftware stel je je
toegangscontrole-installatie in met de functionaliteiten
die je klant wilt. Afhankelijk van het toestel stel je in
hoeveel beldrukknoppen actief moeten zijn, hoe lang
het duurt vooraleer de deur opengaat en hoe lang
een gesprek maximaal mag duren.
Daarnaast bepaal je hoe lang debeldrukknopmag
rinkelen, welke beltoon en welk volume je klant wilt
en hoe snel de lichtsensoren de buitenpost moeten
verlichten als het donker wordt. Je bepaalt ook hoe
lang een oproep actief mag blijven tot er antwoord
komt, of de gesprekken volledig handenvrij en in

Download de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole gratis

twee richtingen tegelijk kunnen verlopen, en hoe

op www.niko.eu. Test meteen de demoversie uit. Wil je een echte

lang je klant de tijd heeft om zijn transponderkaart of

toegangscontrole-installatie configureren? Bestel dan een pc-interface

-sleutel te lezen.

(10-855) en vraag je persoonlijke activatiecode aan.
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Niko buitenposten

Een oplossing voor iedereen
Van een heel eenvoudige beldrukknop tot een combinatie van een stijlvolle buitenpost
met videofoon of deurtelefoon. Bij Niko vind je een groot assortiment compacte,
duurzame video- en audiobuitenposten. Stuk voor stuk gemakkelijk te installeren en uit te
breiden.
Elegant en tijdloos
Dankzij Niko toegangscontrole ga je voor discretie en tijdloze elegantie. Je kiest voor
opbouw, inbouw of onze nieuwe modulaire sets. Je monteert de strakke en compacte
buitenposten probleemloos tegen de voorgevel, inkomhal, poort of hek.
Bestand tegen weer, wind en tijd
Elke buitenpost is gemaakt uit aluminium van 3 tot 7 mm dik en uiterst robuust. Dankzij
de minieme opbouwbreedte van 16 tot 20 mm installeer je ze gemakkelijk op elke plaats.
En of je nu voor inbouw of opbouw kiest: het hoogwaardige, geanodiseerd aluminium
trotseert wind, weer en tijd. Je klant wil niet één, maar twee of meer belknoppen? Met
ons aanbod kom je aan al zijn wensen tegemoet. De video- en de audiobuitenposten
hebben een ingebouwde lichtsensor. Zo licht de naamplaat alleen in het donker op.
Haarscherp beeld en geluid
Elke Niko videobuitenpost heeft een hoogwaardige kleurencamera. Dankzij de
infraroodverlichting en de lichtgevoelige camera zie je op de videobinnenpost je
bezoekers altijd haarscherp. Ook als het donker is. En dankzij de onderhoudsvrije
drukknoppen gaat elke buitenpost een leven lang mee.
Van standaard tot 100% op maat
Je kiest voor een modulaire video- of audiobuitenpost als set of volledig op maat samen
te stellen of een compacte, vaste buitenpost die je met enkele producten kunt uitbreiden.
Welk type je ook kiest, je programmeert elke Niko buitenpost heel eenvoudig, en
breidt hem ook gemakkelijk uit. Bijvoorbeeld met een codeklavier, kaartlezer, externe
camera of een interface om de buitenpost aan te sluiten op het telefoonnetwerk. De
configuratiesoftware helpt je om de installatie te programmeren en te analyseren.
Woning? Appartementsblok? Een Niko buitenpost installeer je overal.

7

Modulaire buitenposten
Een antwoord op elke vraag

De modulaire inbouwbuitenposten met codeklavier en lcd-display maken het gemakkelijk om op huisnummer of bewonersnaam te
selecteren. Een elegante en flexibele oplossing voor bouwprojecten tot 256 wooneenheden.
Met onze kant-en-klare video- en audioset ga je voor een complete oplossing. Maar kies je liever zelf je type buitenpost? Met of
zonder camera? Met codeklavier of kaartlezer om de deur te openen? Natuurlijk. Je installeert onze modulaire buitenposten als
vaste video- of audioset, of je stelt ze samen zoals jij of je klant dat wilt.
Modulaire sets
De kant-en-klare videoset bestaat uit een domecamera-, audio-, display- en codeslotmodule. De
audioset heeft een audio-, display- en codeslot-module. Het startscherm van het display configureer
je volledig op maat van je klant. De frontplaat is gemaakt uit hoogwaardig geborsteld en roestvrij staal.
Gebruiksgemak eerst
De domecameramodule geeft je dag én nacht uitstekende kleurenbeeldkwaliteit. De audiomodule
maakt het mogelijk om een deuroproep te activeren, een gesprek te voeren en eventueel de deur
te openen. Dankzij de drie functietoetsen op de displaymodule ga je eenvoudig door de alfabetische
bewonerslijst. Via de codeslotmodule kan de bezoeker ook op flatnummer zoeken.
Gemakkelijk uit te breiden
Je stelt elke module samen en breidt ze uit zoals jij dat wilt. Dankzij de transponderlezermodule
kun je de deur openen en extra beveiligen met afzonderlijke kaarten en sleutels. Rust je buitenpost
ook uit met een energiezuinig naamplaatje dat alleen in het donker oplicht. De witte leds van
de huisnummermodule blijven dag en nacht branden. Dankzij de Niko configuratiesoftware
programmeer je alle modules in een oogwenk.
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Modulaire reeks
Functie-modules

Audiomodule voor modulaire buitenpost (ref. 10-360)*
De audiomodule maakt het mogelijk om een deuroproep te activeren, een gesprek te voeren en
eventueel de deur te openen. De audiomodule wordt gebruikt in combinatie met de
displaymodule.
Domecameramodule voor modulaire buitenpost (ref. 10-361)*
De domecameramodule garandeert je uitstekende kleurenbeeldkwaliteit. De beeldsensor heeft
altijd een hoge resolutie en lichtgevoeligheid: overdag, ’s nacht, bij sterk contrast en bij tegenlicht.
De camera heeft een beeldhoek van 90° en richt je horizontaal en verticaal bij.
Displaymodule voor modulaire buitenpost (ref. 10-362)*
Dankzij de displaymodule zie je de bewonerslijst alfabetisch. Met de drie functietoetsen navigeer
je snel en eenvoudig door de lijst heen. Het startscherm van de display configureer je volledig op
maat van je klant.
Codeslotmodule voor modulaire buitenpost (ref. 10-363)*
De codeslotmodule gebruik je om de deur te openen. Je kunt tot twintig verschillende
toegangscodes programmeren. Wanneer de gebruiker zijn code intikt, hoort en ziet hij een
feedbacksignaal.
Transponderlezermodule voor modulaire buitenpost (ref. 10-364)*
Ook de transponderlezermodule gebruik je om de deur te openen. Je kunt tot tweeduizend
transpondersleutels (10-905-01) of -kaarten (10-905-02) opslaan. De gebruiker ziet en hoort een
feedbacksignaal wanneer de sleutel of kaart gelezen wordt.
Huisnummermodule voor modulaire buitenpost (ref. 10-365)
De huisnummermodule gebruik je om het huisnummer, de naam van de residentie of andere
informatie te tonen. Dankzij de achtergrondverlichting met witte leds kun je de informatie altijd
duidelijk lezen. Overdag en ’s nachts.
Blindmodule (ref. 10-366)
De blindmodule dient om de modulaire buitenpost op te vullen. Je kunt ze later vervangen door
een extra functie, bijvoorbeeld door de codeslot- of transponderlezermodule.

* Je programmeert deze module met de Niko configuratiesoftware

Centraal beeldgeheugen (ref. 10-845)
Voor grotere projecten is er de centrale beeldgeheugenmodule. Je monteert ze in de verdeelkast
en gebruikt ze in combinatie met alle videobinnenposten. Vooraleer de oproepbeelden naar een
wooneenheid gaan, worden ze versleuteld en centraal opgeslagen op een SD-kaart. Zo kun je de
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beelden alleen via de videobinnenpost van de opgeroepen wooneenheid bekijken.

Modulaire reeks

Frontplaten en montagekits

ref. 10-356

ref. 10-355

ref. 10-354

ref. 10-353

ref. 10-352

ref. 10-351

Frontplaten en inbouwdozen
voor modulaire buitenposten,
voor 1 tot 6 functies.

ref. 10-357

ref. 10-358

Oplossingen op maat
Met de postkastoplossing biedt Niko de mogelijkheid om, binnen het gewenste design, een belpaneel samen te stellen.
Dit systeem bestaat uit een module met luidspreker en microfoon, de nodige uitbreidingsmodules en een cameramodule voor inbouw.

ref. 10-496

ref. 10-880-01
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Compacte
buitenposten voor
toegangscontrole
Van een heel eenvoudige beldrukknop tot een combinatie van een stijlvolle buitenpost
met een deurtelefoon of videofoon. Niko biedt te allen tijde innovatieve producten.
Bovendien draagt de vormgeving van zowel de binnen- als buitenposten zijn steentje
bij tot de uitstraling van elk project. De Niko toegangscontrole buitenposten zijn zowel
opbouw als inbouw en met of zonder camera verkrijgbaar.
(volledig productoverzicht zie pagina 27)
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Overzicht producten

Compacte buitenposten voor toegangscontrole

Video opbouw

Opbouwbuitenpost

Opbouwbuitenpost met

Opbouwbuitenpost met 8 beldrukknoppen in

met 3 beldrukknoppen

8 beldrukknoppen in twee

twee rijen en kleurencamera gecombineerd met

en kleurencamera

rijen en kleurencamera

de uitbreidingsmodule met 20 beldrukknoppen

ref. 10-163

ref. 10-408

10-408+10-120-01

Inbouwbuitenpost met

Inbouwbuitenpost met

Inbouwbuitenpost met

8 beldrukknoppen en

16 beldrukknoppen en kleurencamera

24 beldrukknoppen en kleurencamera

kleurencamera

ref. 10-316

ref. 10-324

Opbouw domecamera

Opbouwkleurencamera

Centraal beeldgeheugen (zie pagina 9)

ref. 10-491-01

ref. 10-490-02

ref. 10-845

Video inbouw

ref. 10-308
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Audio opbouw

Opbouwbuitenpost

Opbouwbuitenpost met

Opbouwbuitenpost met 8 beldrukknoppen

met 4 beldrukknoppen

8 beldrukknoppen

gecombineerd met de uitbreidingsmodule met

ref. 10-154

ref. 10-108

16 beldrukknoppen
ref. 10-158+10-116-01

Audio inbouw

Inbouwbuitenpost met

Inbouwbuitenpost met

Inbouwbuitenpost met 24 beldrukknoppen

8 beldrukknoppen

16 beldrukknoppen

ref. 10-224

ref. 10-208

ref. 10-216

Transponderlezer

Codeklavier

Deurbel 12 V

ref. 10-905

ref. 10-901

ref. 05-540
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Binnenposten

Compacte binnenpost voor toegangscontrole
Ook de video- en audiobinnenposten van Niko zijn gemakkelijk in gebruik, veilig en stijlvol. Ze hebben een tijdloos design en
nemen bijna geen plaats in op je muur. In elk interieur zitten ze als gegoten. Dankzij de compacte vormgeving monteer je ze
snel en eenvoudig. Montage op een inbouwdoos? Ook dat is mogelijk.
Uitgebreid functie-aanbod
Je programmeert de binnenposten heel gemakkelijk. Kies je eigen
beltoon en zet het volume luider of zachter. Ook de kleur, de helderheid
en het contrast van het beeldscherm pas je snel en gedetailleerd aan.
Communiceer volledig handenvrij of kies toch voor een klassieke hoorn.
De video- en audiobinnenposten hebben verschillende functies. Aan
elke toets wijs je een specifieke functie toe: de deur openen, het licht
inschakelen, spreken, het belsignaal aan- en uitschakelen, van binnenpost
naar binnenpost bellen, de oproep naar een andere binnenpost
doorschakelen en de deur meteen openen wanneer iemand aanbelt.
Gemak voor bewoner en bezoeker
Je bedient onze videobinnenposten via duidelijke, intuïtieve en
aanraakgevoelige toetsen en een altijd zichtbaar schermmenu. Je kunt
in elk appartement of elke woning een extra bel plaatsen. Zo hoort de
bewoner overal in de woning wanneer iemand aanbelt.
Programmeren: fluitje van een cent
Welk type je ook kiest, je programmeert elke Niko binnenpost heel
eenvoudig, en breidt hem ook gemakkelijk uit. De configuratiesoftware
helpt je om de installatie te programmeren en te analyseren.
Woning? Appartementsblok? Een Niko binnenpost installeer je overal.
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Overzicht producten

Binnenposten voor toegangscontrole

Videobinnenposten

Compacte videobinnenpost voor

Compacte videobinnenpost voor

opbouw, met kleurenscherm,

opbouw, met kleurenscherm

comforttoetsen en extra

en aanraakgevoelige toetsen

programmeermogelijkheden

ref. 10-570

Videobinnenpost met

ref. 10-576

kleurenscherm en hoorn.
ref. 10-575

Luxueuze videobinnenpost

Luxueuze videobinnenpost

Compacte luxueuze

voor opbouw met groot (5,7”)

voor inbouw met groot (5,7”)

videobinnenpost met

kleurenscherm en menufunctie

kleurenscherm en menufunctie.

kleurenscherm en

ref. 10-572

ref. 10-573

menufunctie.
ref. 10-571
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Overzicht producten

Binnenposten voor toegangscontrole
Audiobinnenposten

Extra bel voor opbouw
ref. 10-521

Compacte audiobinnenpost
voor opbouw
ref. 10-525

Compacte deurtelefoon
voor opbouw
ref. 10-505

Met Niko audiobinnenposten kies je voor een strak en stijlvol design. Ze zitten elk interieur als gegoten en nemen bijna geen plaats in
op je muur. Twee aparte leds geven een bezet- en oproepsignaal. Je monteert onze binnenposten op een standaard inbouwdoos.
Het aantal toetsen hangt af van het type binnenpost.
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Flexibele toegangscontrole
oplossing
Elk project is anders. Afhankelijk van het aantal wooneenheden en de behoeften van de bewoners en/of de beheerder heeft
Niko een oplossing op maat.
Verschillende bekabelingsmogelijkheden
zowel voor installaties met één centrale stijgleiding en horizontale aftakking, als meerdere centrale stijgleidingen.
Koppeling
met bijvoorbeeld telefooncentrale, veiligheidscamera’s en beeldregistratiesysteem is mogelijk.
Gemengde installatie deurtelefonie en videofonie
zodat een deurtelefoon later door een videofoon kan vervangen worden.
Uitbreiden
is mogelijk met zowel binnen- als buitenposten, als met extra functies.
Uitgebreide functionaliteit
zoals bijvoorbeeld: oproepomleiding, intercomfunctie tussen verschillende binnenposten, automatische deuropenerfunctie
en beltoononderdrukking.

Ondersteuning bij projecten
Een project heeft het meeste kans op slagen wanneer u voldoende geïnformeerd bent. Niko helpt u graag om grote en complexe
projecten stap voor stap uit te werken. Ook voor een gedetailleerde prijs en de juiste productsamenstelling voor een projectofferte
staat Niko altijd tot je dienst. Wens je extra advies, dan kun je steeds bij ons terecht.
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•

technisch advies en/of de opmaak van een offerte bij specificatie

•

technische opleiding en assistentie bij realisatie

•

na oplevering, voor technische assistentie vanuit Niko Customer Service, telefonisch: BE +32 3 778 90 80, NL +31 88 01 59 610
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Installatievoorbeelden
Installatie 1

3
1

4
2

2

Onderstaand voorbeeld illustreert een systeem met videofonie in een appartementsgebouw met meerdere stijgleidingen vanaf de
begane grond.
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Deze producten zijn nodig voor de installatie:

1 x 10-386

1

1
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6
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9

5

Compacte programmeerbare

met 4 modules: domecamera, audio,

videobinnenpost voor opbouw, met

display en codeslot

kleurenscherm en comforttoetsen
4

0

2
OUT1
a

b

P

M

OUT2
V1 V2

a

b

P

a

b
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16 x 10-576

Modulaire videobuitenpost voor inbouw

1
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b
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P

M

V1 V2

P

M

V1 V2

OUT4

10-822-01

1 x 10-822-01
Videosplitter voor DIN-rail

2

3

12V 1A max

5

5’
6

16 x 05-540
7

8

Deurbel 12 V~1 A

met 4 uitgangen

3

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 x 10-801
Busvoeding
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7
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(Fonts)
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1x 10-845
Centraal beeldgeheugen
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1 x 10-805-01
Gelijkspanningsvoeding 2,5 A
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Installatievoorbeelden
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Installatie 2
1

6

5

Onderstaand een systeem met videofonie in een appartementsgebouw met 1 centrale stijgleiding en verdelers op elke verdieping.
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2

3
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Deze producten zijn nodig voor de installatie:

1

1 x 10-410

5

Videobuitenpost voor opbouw

10 x 10-570
Handsfree videobinnenpost

met 10 beldrukknoppen

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2

1 x 10-801
Busvoeding
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1 x 10-805-01

5’

10-805-01
(Fonts)

16 x 05-540
Deurbel 12 V~1 A

7

Gelijkspanningsvoeding 2,5 A
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1 x 10-901
Codeklavier voor toegang garage

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2

3

4

1

J1
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5

J2
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Video OUT1 Video OUT2

V1

23

V2

V1

V2

10-821-01

OFF

b a

1.0

V2 V1 M P

Video IN

4

5 x 10-821-01
Inbouw videosplitter met 2 uitgangen
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1 x 10-905
Kaartlezer voor toegang garage

Installatievoorbeelden
Installatie 3

Onderstaande tekening illustreert een deurtelefoniesysteem in een appartementencomplex. In een aantal appartementen (nummer
4 op de tekening) werd een extrabeldrukknopvoorzien.
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Deze producten zijn nodig voor de installatie:
1

1 x 10-106

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Buitenpost voor opbouw

1

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 x 10-802
Busvoeding grote systemen

3

10 11 12 13 14 15 16 17

met 6 beldrukknoppen
2

6 x 10-525

6

Handsfree audiobinnenpost

1 x 10-110
Buitenpost voor opbouw
met 10 beldrukknoppen

6
3

12V 1A max

6
7

Compacte deurtelefoon 6
voor opbouw, white
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6
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6
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2’

16 x 05-540

3’

Deurbel 12 V~1 A

4

5

4 x 10-505

1 x 10-901
Codeklavier voor toegang garage
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1 x 10-905
Kaartlezer voor toegang garage

4 x 10-521

3

Extra bel
1

4
2

2

24

5

5

5

2

3

5

4

6

Installatievoorbeelden
1

Installatie 4

Hierna wordt een project omschreven waarbij een woning gekoppeld is aan een praktijkruimte. Naast de woning staat een
vrijstaande opslagplaats. Het gaat over een gemengde installatie met zowel deurtelefoons als videofoons. Ook intercomfunctionaliteit
tussen de binnenposten is mogelijk.
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Deze producten zijn nodig voor de installatie:

1

1 x 10-162

5

Videobuitenpost voor opbouw

1 x 10-572
Luxe handsfree videobinnenpost

met 2 beldrukknoppen

2

1 x 10-152

6

Compacte buitenpost voor opbouw

1 x 10-570
Handsfree videobinnenpost

met 2 beldrukknoppen

3

4

1 x 10-806

7

1 x 10-505

Busvoeding voor kleine videofonie

Compacte deurtelefoon

installatie

voor opbouw, white

1 x 10-525
Handsfree audiobinnenpost

8

1 x 10-901
Codeklavier voor toegang
opslagplaats
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10-104

Opbouwbuitenpost 20mm met 4 beldrukknoppen in 2 rijen

10-106

Opbouwbuitenpost 20mm met 6 beldrukknoppen in 2 rijen

10-108

Opbouwbuitenpost 20mm met 8 beldrukknoppen in 2 rijen

10-110

Opbouwbuitenpost 20mm met 10 beldrukknoppen in 2 rijen

10-112

Opbouwbuitenpost 20mm met 12 beldrukknoppen in 2 rijen

10-112-01

Uitbreidingsmodule met 12 beldrukknoppen in 2 rijen voor opbouwbuitenpost 20mm

10-114-01

Uitbreidingsmodule met 14 beldrukknoppen in 2 rijen voor opbouwbuitenpost 20mm

10-116-01

Uitbreidingsmodule met 16 beldrukknoppen in 2 rijen voor opbouwbuitenpost 20mm

10-118-01

Uitbreidingsmodule met 18 belfdrukknoppen in 2 rijen voor opbouwbuitenpost 20mm

10-120-01

Uitbreidingsmodule met 20 beldrukknoppen in 2 rijen voor opbouwbuitenpost 20mm

10-151

Opbouwbuitenpost 16mm met 1 beldrukknop

10-152

Opbouwbuitenpost 16mm met 2 beldrukknoppen

10-153

Opbouwbuitenpost 16mm met 3 beldrukknoppen

10-154

Opbouwbuitenpost 16mm met 4 beldrukknoppen

10-156

Opbouwbuitenpost 16mm met 6 beldrukknoppen

10-158

Opbouwbuitenpost 16mm met 8 beldrukknoppen

10-161

Compacte opbouwbuitenpost met 1 beldrukknop en kleurencamera

10-162

Compacte opbouwbuitenpost met 2 beldrukknoppen en kleurencamera

10-163

Compacte opbouwbuitenpost met 3 beldrukknoppen en kleurencamera

10-201

Inbouwbuitenpost met 1 beldrukknop

10-202

Inbouwbuitenpost met 2 beldrukknoppen

10-203

Inbouwbuitenpost met 3 beldrukknoppen

10-204

Inbouwbuitenpost met 4 beldrukknoppen

10-206

Inbouwbuitenpost met 6 beldrukknoppen

10-208

Inbouwbuitenpost met 8 beldrukknoppen

10-210

Inbouwbuitenpost met 10 beldrukknoppen

10-212

Inbouwbuitenpost met 12 beldrukknoppen in 2 rijen

10-214

Inbouwbuitenpost met 14 beldrukknoppen in 2 rijen

10-216

Inbouwbuitenpost met 16 beldrukknoppen in 2 rijen

10-218

Inbouwbuitenpost met 18 beldrukknoppen in 2 rijen

10-220

Inbouwbuitenpost met 20 beldrukknoppen in 2 rijen

10-224

Inbouwbuitenpost met 24 beldrukknoppen in 3 rijen

10-227

Inbouwbuitenpost met 27 beldrukknoppen in 3 rijen

10-230

Inbouwbuitenpost met 30 beldrukknoppen in 3 rijen

10-286

Modulaire audiobuitenpost voor inbouw, 3 modules (luidspreker, lcd-display en toetsenklavier)

10-301

Inbouwbuitenpost met 1 beldrukknop en kleurencamera

10-302

Inbouwbuitenpost met 2 beldrukknoppen en kleurencamera

10-303

Inbouwbuitenpost met 3 beldrukknoppen en kleurencamera

10-304

Inbouwbuitenpost met 4 beldrukknoppen en kleurencamera

10-306

Inbouwbuitenpost met 6 beldrukknoppen en kleurencamera

10-308

Inbouwbuitenpost met 8 beldrukknoppen en kleurencamera

10-310

Inbouwbuitenpost met 10 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera

Productoverzicht
10-312

Inbouwbuitenpost met 12 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera

10-314

Inbouwbuitenpost met 14 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera

10-316

Inbouwbuitenpost met 16 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera

10-318

Inbouwbuitenpost met 18 beldrukknoppen in 3 rijen en kleurencamera

10-321

Inbouwbuitenpost met 21 beldrukknoppen in 3 rijen en kleurencamera

10-324

Inbouwbuitenpost met 24 beldrukknoppen in 3 rijen en kleurencamera

10-351

Frontplaat + inbouwdoos voor modulaire buitenpost (1 module)

10-352

Frontplaat + inbouwdoos voor modulaire buitenpost (2 modules)

10-353

Frontplaat + inbouwdoos voor modulaire buitenpost (3 modules)

10-354

Frontplaat + inbouwdoos voor modulaire buitenpost (4 modules)

10-355

Frontplaat + inbouwdoos voor modulaire buitenpost (5 modules)

10-356

Frontplaat + inbouwdoos voor modulaire buitenpost (6 modules)

10-357

Frontplaat + inbouwdoos voor modulaire buitenpost (2x2 modules)

10-358

Frontplaat + inbouwdoos voor modulaire buitenpost (2x3 modules)

10-360

Audio-module voor modulaire buitenpost

10-361

Domecamera-module voor modulaire buitenpost

10-362

Display-module voor modulaire buitenpost

10-363

Codeslot-module voor modulaire buitenpost

10-364

Transponderlezer-module voor modulaire buitenpost

10-365

Huisnummer/Info-module voor modulaire buitenpost

10-366

Blind-module voor modulaire buitenpost

10-386

Modulaire videobuitenpost voor inbouw, 4 modules (luidspreker, lcd-display, kleurencamera en toetsenklavier)

10-404

Opbouwbuitenpost 20mm met 4 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera

10-406

Opbouwbuitenpost 20mm met 6 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera

10-408

Opbouwbuitenpost 20mm met 8 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera

10-410

Opbouwbuitenpost 20mm met 10 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera

10-412

Opbouwbuitenpost 20mm met 12 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera

10-416

Opbouwbuitenpost 20mm met 16 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera

10-490-02

Opbouwkleurencamera voor buitengebruik, met videozender

10-491-01

Opbouw domecamera voor buitengebruik met videozender

10-496

Inbouwcameramodule met kleurencamera voor inbouw in bestaande panelen

10-498

Videozender voor koppeling van een externe camera aan het systeem

10-499

Video-ontvanger voor koppeling van een monitor aan het systeem

10-505

Compacte deurtelefoon voor opbouw

10-509

Tafelsteun van de opbouwbinnenpost

10-512

Compacte opbouwbinnenpost met uitbreiding

10-519

Tafelsteun van de compacte opbouwbinnenpost

10-521

Extra bel, voor opbouw

10-525

Compacte audiobinnenpost voor opbouw

10-567

Tafelsteun voor witte videobinnenpost

10-568

Tafelsteun voor aluminium videobinnenpost

10-570

Compacte handsfree videobinnenpost met kleurenscherm en menufunctie, opbouw

28
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10-571

Luxueuze en compacte handsfree videobinnenpost met kleurenscherm en menufunctie, opbouw

10-572

Luxueuze handsfree videobinnenpost met groot kleurenscherm (5,7”) en menufunctie, opbouw

10-573

Luxueuze handsfree videobinnenpost met groot kleurenscherm (5,7”) en menufunctie, inbouw

10-575

Compacte videobinnenpost met kleurenscherm en hoorn

10-576

Compacte programmeerbare videobinnenpost voor opbouw, met kleurenscherm en comforttoetsen

10-801

Voeding voor installatie met max. 20 binnenposten en 2 buitenposten (deur- of videofonie)

10-802

Voeding voor installatie met max. 80 binnenposten en 4 buitenposten (enkel deurtelefonie)

10-803

Buitenpostkoppeling, max. 4 slave-audioinstallaties

10-805-01

Gelijkspanningsvoeding voor uitgebreide videofoniesystemen

10-806

Voeding voor video-installatie met 12 videobinnenposten, 1 videosplitter en 1 videobuitenpost (videofonie)

10-819

Transformator voor voeding van deuropeners

10-821-01

Inbouwsplitter voor het opsplitsen van het videosignaal over 2 leidingen

10-822-01

Modulaire splitter voor het opsplitsen van het videosignaal over 4 leidingen

10-824-01

Modulaire splitter voor het opsplitsen van het videosignaal over 2 leidingen

10-825

Inbouwswitcher voor het selecteren van 2 videosignalen voor 1 binnenpost

10-826

Modulaire switcher voor het sturen van het videosignaal van 4 buitenposten of externe camera’s naar 1 uitgang

10-830

Universeel extern relais voor montage op din-rail

10-831

Voorgeprogrammeerd extern relais voor montage op din-rail

10-835

Extern relais om een slot te openen, voor inbouw in een buitenpost

10-836

Extern relais om een slot te openen, voor inbouw in een inbouwdoos

10-837

Extern potentiaalvrij relais, voor inbouw in een inbouwdoos

10-845

Centrale beeldgeheugen

10-850

Telefooninterface voor koppeling van het toegangscontrolesysteem aan het telefoonnet

10-854

Niko Configuration Software

10-855

PC-interface voor programmering

10-870

Servicetoestel voor programmering

10-876

Afschermkap voor bescherming van opbouwbuitenposten

10-880-01

Deurluidspreker voor inbouw in een beldrukknoppentableau of postkast voor 16 belknoppen

10-881-01

Uitbreiding voor 32 knoppen aan deurluidspreker

10-896

Afdekkader voor inbouwcameramodule, aluminium

10-901

Codeklavier voor opbouw

10-905

Transponderlezer

10-905-01

Transponder-sleutel

10-905-02

Transponder-kaart
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Niko is marktleider in België en produceert vanuit zijn hoofdkantoor in
Sint-Niklaas oplossingen voor schakelmateriaal, toegangscontrole, lichtsturing
en huisautomatisering.
Niko zet volop in op doordacht design, kwalitatief hoogstaande producten
en een milieuvriendelijk productieproces, en investeert hiervoor sterk in
onderzoek en ontwikkeling. Binnen zijn designfilosofie streeft Niko ernaar
voortdurend innovatieve, esthetisch aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke
producten op de markt te brengen.
Niko is een bedrijf in volle groei, stelt meer dan 630 medewerkers tewerk en
heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 125 miljoen euro. Momenteel heeft
Niko vestigingen verspreid over heel Europa: België, Frankrijk, Nederland,
Slowakije en Denemarken.

Niko Nederland

Industriepark West 40

Schorsweg 4

BE-9100 Sint-Niklaas

8171 ME Vaassen

sales@niko.be

sales@niko.nl

Tel +32 3 778 90 00

tel. +31 88 01 59 600

Fax +32 3 777 71 20

fax +31 88 01 59 696

www.niko.be

www.niko.nl

PF-242-91

Niko nv

