PORTTELEFONSYSTEMER
2‐leder, bus system med NewSferaAlu tablå


Meget lave installasjonskostnader.
(kun 2 upolariserte ledere i fri struktur)



Opp l 85 dører kan koples l samme system
(muliggjør for eksempel egne paneler på hver leilighetsdør)



Opp l 100 leiligheter i et grunnsystem.
(39 systemer kan samkjøres for opp l 3900 leiligheter)



Opp l 3 apparater i parallell i hver leilighet.
(intercom mellom dem mulig)













Ly esperre gjør at din samtale med døren ikke kan
overhøres.
Rør som ikke henges på plass ku es vekk e er 60
sekunder, slik at de ikke forstyrrer resten.
Ringesignalet lyder en minimums d uanse hvor kort
man trykker på ringeknappen.
Egen inngang i apparat (med egen tone) for lokal knapp
ved leilighetsdør.
Låsen går en bestemt d ved kun et kort trykk på lås‐
knapp på apparatet.
Handsfree (uten rør) apparat kan leveres.
Styring av funksjoner som for eksempel lys i trappeoppgang kan gjøres fra apparatet i leiligheten.
Op sk indikasjon i tablå for: sendt anrop, oppta system, samtale oppkoplet, og dør åpen.
Akus sk varsel i tablå for: sendt anrop, oppta system, dør åpen.
Lyssensor slår automa sk av belysningen i tablået på dag d.
Mulighet for teleslyngemodul i ringetablå for spesial lpassing l bruk av høreapparatbrukere.

Class 100

Polyx

Handsfree svarapparat
Trinnløs regulering av ringestyrke.
Trinnløs regulering av lyttevolum.
Knapp for tilbakekall til dør
Knapp for styring av lys i trappegang

Handsfree svarapparat
Trinnløs regulering av ringestyrke.
Trinnløs regulering av lyttevolum.
Knapp for tilbakekall til dør
Knapp for styring av lys i trappegang
4 programmerbare knapper for inter‐
com etc.
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Swing

Sprint

Trinnløs regulerbar ringestyrke
Valgbare ringesignaler
4 programmerbare knapper for
tilbakekall til dør, lys i trapp,
intercom, etc.

Knapp for låsstyring
Knapp for styring av lys
i trappeoppgang etc.

