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• Ringetablået i pakken er av type NewSfera  

Aluminium, leveres komplett med innfellings-

boks, og er utstyrt med: 

Vidvinkel fargekamera/samtalemodul med utgang for drift 

av 12VDC sluttstykke. 

Optisk indikasjon på sendt anrop, opptatt, pågående samta-

le, dørlås åpen. 

Akustisk indikasjon på sendt anrop, dørlås åpen. 

Knapper med navneskilt belyst med hvit LED. (Lyset har 

fotocelle, og skrues av i dagslys) 

Påveggskappe i natureloksert aluminium, med integrert regnkappe 

kan leveres som tilleggsutstyr. 
 

• Monitor Class 100 V16B 

(Flere kompatible monitorer/svarapparater på side 2) 

5” fargeskjerm, To-veis høyttalende samtale, Justerbar ring-

estyrke, Justerbar talestyrke, Justerbart lysni-

fargemetning, Valg mellom 16 forskjellige ringetoner, 

Knapp for å besvare anrop, Knapp for å avslutte anrop, 

Knapp for å åpne dørlås, Knapp for å starte bilde fra dør 

uten forutgående anrop (kan koples ut), Programmerbar 

favortittknapp. 

!Ved bruk av flere monitorer i en leilighet, må det  

benyttes master/slave modus, da det ikke er 

inngang for eksternt PSU 
 

• Pakkene leveres for øvrig med:  

* Strømforsyning med videoadapter 

* Videoavtappere 346841 med 4 og 4 utganger,  

   i antall tilpasset antall monitorer. 

   (NB! Flere avtappere kan være nødvendig  

    dersom byggets kablingsstruktur ikke går opp  

    med 4 og 4 leiligheter) 

* Adressebrikker for programmering av systemet. 

2-leder bus pakker med fargebilde, el nummer 6304580-6304597 

PORTTELEFONSYSTEMER 

• Pakkene kan kables med cat5UTP kabel,  

eller Bticino 336904 bus kabel. 

Rekkevidde fra sentral/strømforsyning:  

75m ved bruk av cat5, 100m ved bruk av 336904. 

(Større avstander kan realiseres ved å benytte multi-interface 

346851 som forsterker) 
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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 

Man kan blande forskjellige typer svarapparater i samme installasjon.  

Det er tillatt å sette opp 3 apparater per leilighet.  

(Ved flere apparater med skjerm, må man enten kjøre disse i såkalt master/slave modus, eller ha en ekstra strømforsyning 

for leiligheten. Se info ved den enkelte monitor for hvilke muligheter som gjelder for den modellen) 

!For å tilfredsstille krav i TEK17 må boks for apparat plasseres i høyde maksimalt CC+1200 

PORTTELEFONSYSTEMER 

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. 

* 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 


