BUS PORTTELEFONSYSTEMER FRA
ENBRUKER BUS PAKKELØSNINGER MED BILDE, MODELLOVERSIKT 2017
FELLES EGENSKAPER FOR ALLE MODELLER:

Påvegg montert ringetablå med 2 knapper utvendig (knapper sammenkoplet ved enbruker).

Høy alende fargemonitor med valgbare ringetoner innvendig.

Kan utvides l tobruker bare ved hjelp av en ekstra monitor.

Kan utvides med flere dører og flere monitorer i parallell på hver knapp.

Strømforsyning for DIN skinne.

Basert på 2‐leder bus systemet, og derved kompa belt med alt utstyr l de e.
TOPPMODELLEN FOR DEG SOM VIL HA FULL KONTROLL UANSETT HVOR DU ER:
Varenummer 363911. (Komple eres med 1 stk. 344642 for tobruker)
(anbefalt monitor for den som ønsker flere monitorer i samme leilighet, 344612/344613)

Linea3000 ringetablå med:
Vidvinkel fargekamera (115cm billedhøyde allerede ved 50cm avstand)
Leser for berøringsfri adgangsbrikke.
Fotocellestyrt bakgrunnsbelysning for ringeknapp.
Op sk varsling av ak vert samtale / dør åpen.
Akus sk varsling av anrop sendt / dør åpen / samtale avslu et.

8 adgangsbrikker i assorterte farger og u ørelse.

Classe300X, 7” touch monitor med:
WiFi lknytning for viderekopling av anrop l ”door entry” appen på din smar elefon (Android / IOS).
Teleslynge for bruk med høreapparaters T posisjon.
Telefonsvarer (svar døren med personlig melding når du er borte).
Minne for audio/video fra anrop (gjest kan legge igjen beskjed).
Programmerbare so bu ons på skjermen,
gjør det mulig å styre funksjoner i hjemmet.
(So bu ons vil også være lgjengelige på
door entry appen, slik at du kan ernstyre
funksjoner i hjemmet fra smar elefonen)

PHONO*elektro‐akus kk as
Pb. 1020 Hoﬀ
0218 OSLO
Hoﬀ Terrasse 2 (innkj. Hoﬀsveien 14)
0275 OSLO
Telefon: 22 50 87 00
E‐post: post@phono.no
Web: www.phono.no

BUS PORTTELEFONSYSTEMER FRA
STOR SKJERM FOR FULL OVERSIKT:
Varenummer 363511. (Komple eres med 1 stk. 344612 for tobruker)
(anbefalt monitor for den som ønsker flere monitorer i samme leilighet, 344612/344613)

Linea3000 ringetablå med:
Vidvinkel fargekamera (115cm billedhøyde allerede ved 50cm avstand)
Fotocellestyrt bakgrunnsbelysning for ringeknapp.
Op sk varsling av ak vert samtale / dør åpen.
Akus sk varsling av anrop sendt / dør åpen /
samtale avslu et.

Classe300E, 7” touch monitor med:
Teleslynge for bruk med høreapparaters T posisjon.
Programmerbare so bu ons på skjermen
(gjør det mulig å lage intercom mellom monitorer,
og styre funksjoner i hjemmet via skjermen).

SUPER LØSNING TIL FORNUFTIG PRIS:
Varenummer 363411. (Komple eres med 1 stk. 344522 for tobruker)
(anbefalt monitor for den som ønsker flere monitorer i samme leilighet, 344522)

Linea3000 ringetablå med:
Vidvinkel fargekamera (115cm billedhøyde allerede ved 50cm avstand)
Fotocellestyrt bakgrunnsbelysning for ringeknapp.
Op sk varsling av ak vert samtale / dør åpen.
Akus sk varsling av anrop sendt / dør åpen /
samtale avslu et.

Classe100V12E, 4,2” monitor med:
Teleslynge for bruk med høreapparaters T posisjon.
OSD Meny for programmering av
ringetoner / samtalelyd /
PHONO*elektro‐akus kk as
lys‐kontrast‐fargemetning.
Pb. 1020 Hoﬀ
4 programmerbare knapper for inter‐
0218 OSLO
Hoﬀ Terrasse 2 (innkj. Hoﬀsveien 14)
com mellom monitorer, og styring av
0275 OSLO
funksjoner i hjemmet.
Telefon: 22 50 87 00
E‐post: post@phono.no
Web: www.phono.no

BUS PORTTELEFONSYSTEMER FRA
BASISMODELLEN:
365511(enbruker) 365521(tobruker) leveres med:

Linea2000 ringetablå med:
Fargekamera.

Classe100V12B. 3,5” monitor med:
Knapp for samtale.
Knapp for åpning av dør.
Knapp for lbakekall l dør.
Knapp for tenning av trappelys
(bus relé 346210 må kjøpes utenom for trappelysfunksjon)
Justeringer for lyd/ringestyrke/lys/fargemetning.

PHONO*elektro‐akus kk as
Pb. 1020 Hoﬀ
0218 OSLO
Hoﬀ Terrasse 2 (innkj. Hoﬀsveien 14)
0275 OSLO
Telefon: 22 50 87 00
E‐post: post@phono.no
Web: www.phono.no

