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Ringetablåer NewSfera Robur 
• Modulbasert tablåserie IK10. 

• Vertikale rammer for 1, 2 eler 3 moduler.  

• Flere rammer kan settes sammen ved siden av 

hverandre eller over hverandre. 

• Man kan velge tradisjonelle trykknapper eller 

elektronisk navneliste/tastatur. 

• Tastatur kan også brukes som kodelås i kombinasjon 

med tradisjonelle knapper. 

• Leser for berøringsfri adgangskontroll finnes og 

(Vigik system) 

• Eget varenummer for frontdeksler.  

• Frontdekslene skiftes enkelt fra forsiden av tablået. 

(Dette gjør reparasjon ved hærverk enkelt og rimelig) 

• Kameramodulen har vidvinkel linse  

(115cm bildehøyde ved 50cm avstand)  

Dette gir fleksibel montasjehøyde. 

PORTTELEFONSYSTEMER 

Videosystemer med IK10 klassifiserte tablåer. 
 

Kables med cat5UTP kabel, eller Bticino 336904 bus kabel. 

Ved rehabilitering kan også eksisterende PT kabel benyttes. 

Rekkevidde på opp til 150m mellom ringetablå og leilighet, i videosystem med cat5 

(med PT-100m, og med 336904-200m) 

Flere mulige distribusjonsmåter for bus kabel i videosystem (serie/stjerne) 



Samtlige svarapparater for 2-leder bus systemet kan benyttes om hverandre.  

Det er tillatt å sette opp 3 apparater per leilighet.  

(I videosystemer uten ekstra PSU vil da et apparat fungere som master, og de øvrige som slaver uten automatisk bilde) 

PORTTELEFONSYSTEMER 

Class 100A16M 

* Knapp for låsstyring 

* Knapp for styring av  

   lys i trappeoppgang. 

* Knapp for tilbakekall  

   til dørtablå. 

* 4 programmerbare  

   knapper 

* Trinnløs regulering  

   av ringstyrke. 

* Valgbare ringetoner 

Class 100A16B 

* Høyttalende svarapparat 

* Knapp for å svare/legge på 

* knapp for låsstyring 

* Knapp for styring av lys i  

   trappeoppgang. 

* Knapp for tilbakekall til  

  dørtablå. 

* 4 programmerbare  

   knapper 

* Trinnløs regulering av  

   ringestyrke. 

* Trinnløs regulering av  

   lyttevolum. 

* Valgbare ringetoner 

Class 100X16E 

* Høyttalende svarapparat med : 

* WiFi radio og App gateway for sending av  

   anrop til mobil 

* 5” fargeskjerm 

* Knapp for å svare og knapp for å legge på 

* knapp for låsstyring 

* Knapp for tilbakekall til dørtablå. 

* Programmerbar favorittknapp. 

* 4 programmerbare knapper for intercom etc. 

* Menybasert programmering av: 

   Volum tale 

   Volum ringesignal 

   Lys/kontrast/farge 

   Ringetone 

! Inngang for ekstra PSU, for flere apparater med  

  samtidig bilde i samme leilighet 

Class 100V16B 

* Høyttalende svarapparat med : 

* 5” fargeskjerm 

* Knapp for å svare og knapp for å legge på 

* knapp for låsstyring 

* Knapp for tilbakekall til dørtablå. 

* Programmerbar favorittknapp. 

* Menybasert programmering av: 

   Volum tale 

   Volum ringesignal 

   Lys/kontrast/farge 

   Ringetone 

Class 100V16M 

* Svarapparat med : 

* Håndsett for 2veis tale 

* 4,3” fargeskjerm 

* knapp for låsstyring 

* Knapp for tilbakekall til dørtablå. 

* Programmerbar favorittknapp. 

*  Volumkomtroll ringesignal 

*  Reguleringshjul for Lysstyrke og fargemetning 

*  16 valgbare ringetoner 


