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Inleiding 
Met een toegangscontrolesysteem van Boutronic bepaalt u 
wie toegang heeft tot uw bedrijfspand. Wij leveren diverse 
producten waarmee u bezoekers en personeel toegang kunt 
geven tot uw pand en onbevoegden buiten de deur houdt. 
 
Al onze toegangscontrole producten zijn geschikt voor zowel 
binnen als buiten gebruik. Onze systemen zijn modulair 
opgebouwd, zodat u de toegangscontrole naar wens kunt 
samenstellen.  
 
Kijk op www.boutronic.nl voor meer informatie en 
uitvoeringen van onze toegangscontrolesystemen. 
 

Multicom 
Met de Boutronic Multicom kunt u bezoekers toegang verlenen via uw telefoon. Als een 
bezoeker aanbelt, dan kiest de Multicom een ingesteld telefoonnummer, bijvoorbeeld het 
nummer van uw vaste of mobiele telefoon. Als u de telefoon aanneemt, dan staat u 
rechtstreeks in contact met de bezoeker. Als u vervolgens de bezoeker wilt binnenlaten, dan 
toetst u eenvoudig een pincode in op uw telefoon om hiermee de deur te openen.  
 
Tevens kan de Multicom automatisch een volgend (instelbaar) telefoonnummer kiezen als u 
de telefoon niet aanneemt. Er kunnen tot drie verschillende telefoonnummers achter elkaar 
worden gekozen.  
 

Uitvoeringen 
Het Multicom toegangscontrole systeem bestaat uit twee delen. Deel 1 is de deurpost, hier 
kan de bezoeker op aanbellen. Deel 2 is de elektronicamodule, deze wordt in het pand 
gemonteerd. De elektronicamodule kiest de telefoonnummers en ontgrendelt de deur. 
 

Deel 1: Deurpost 
De deurpost kunt u gebruiken als deurbel met intercom, maar is ook te combineren met 
onze Scankey of Keylock toegangscontrole. U krijgt dan één deurpost waarin alle functies 
zijn ondergebracht. 
 
Onze deurposten worden geleverd in de aluminium uitvoeringen zilver of zwart, met blauwe 
LED verlichting. Kijk op onze website: www.boutronic.nl voor een overzicht van al onze 
deurposten. 
 

Deel 2: Multicom elektronica module 

Deze module is verkrijgbaar in drie uitvoeringen: 
 

 

1. "Multicom analoog" 
Voor elke telefooncentrale met een analoge lijn. 

 

2. "Multicom VOIP" 
Om een verbinding te maken met een VOIP server. 

 

3.  "Multicom + codeslot" combinatie 
Met aansluiting voor een codeslot. 
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Keylock uitbreidingsprint 
Met deze uitbreidingsprint kunt u de deurpost met toetsenbord 
rechtstreeks op de Multicom aansluiten. Met deze uitbreidingsprint 
kunt u acht toegangscodes van vier of zes cijfers instellen. Per 
code kunt u selecteren welke uitgangen u wilt aansturen. Tevens 
kunt u kiezen of de code een dag- of nachtcode is. De instellingen 
kunt u aanpassen via het keypad, het telefoonmenu, en onze 
Windows applicatie: "Boutronic Studio 2". In de Multicom zijn de 
toegangscodes altijd beveiligd met een mastercode.  

 

Technische functionaliteit 

 

Auto-dialer 
De Multicom kan automatisch een volgende telefoonnr kiezen als u niet aanneemt. 

 

Vandaal beveiliging 
De Multicom is uitgerust met kortsluitbeveiliging tegen vandalisme. 

 

Analoog of VoIP 
De Multicom is verkrijgbaar in analoog en in VoIP en is op vrijwel elke 
telefooncentrale toe te passen. 

 

Dag/nacht ingang 
U kunt de Multicom overdag een ander telefoonnummer laten kiezen dan ’s nachts. 

 

Ingesprektoon detectie 
De Multicom is uitgevoerd met toondetectie, waardoor het volgende telefoonr sneller 
wordt gekozen en de telefoonlijn niet onnodig bezet blijft. 

 

Uitbreiding tot acht Bel knoppen 
U kunt de Multicom uitbreiden naar acht Bel knoppen. 
Aan elke knop kunt u vier telefoonnummers toewijzen. 

 

Instellingen wijzigen met de Pc 
De Multicom is eenvoudig in te stellen via uw telefoon, uw laptop of pc. 

 

Ecologisch 
75% minder energieverbruik met de standaard meegeleverde adapter. 

 

Technische specificaties 

Deurpost (geanodiseerd aluminium / RVS) 

Afmetingen ......................  : 187 x 84 x 57mm (L x B x H) 
Verlichting .......................  : LED, blauw 
 

Multicom elektronica module (ABS) 

Afmetingen ......................  : 175 x 150 x 80mm (L x B x H). 
Meegeleverde adapter .......  : 12 of 24VDC,  18W 
Open ingang ....................  : om de deur van binnenuit te ontgrendelen. 
Block IN ingang ................  : om inkomende gesprekken te blokkeren. 
Block OUT ingang .............  : om uitgaande gesprekken te blokkeren. 
Dag / Nacht ingang ..........  : voor keuze dag of nacht telefoonnummer. 
Relais .............................  : Potentiaal vrij, max. 24VAC/DC, 200mA. 
Uitgangen .......................  : 3 Open collector, max. 24VDC, 1A. 


