
Telefon: 22 50 87 00 

E-post: post@phono.no 

Web: www.phono.no 

Pb. 1020 Hoff 

0218 OSLO 

Hoff Terrasse 2 (innkj. Hoffsveien 14) 

0275 OSLO 

PHONO*elektro-akustikk as 

FELLES EGENSKAPER FOR ALLE MODELLER: 

• Påvegg montert ringetablå utvendig. 

• Høyttalende fargemonitor med valgbare ringetoner innvendig. 

• Kan utvides til 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 kompatibelt med alt utstyr til dette. 

      * Gjelder ikke pakke 364613. Her finnes egen tobruker pakke 364622 

ENBRUKER BUS PAKKELØSNINGER MED BILDE, MODELLOVERSIKT 2020 

BUS PORTTELEFONSYSTEMER FRA 

MED APP-GATEWAY, OG BRIKKELESER I UTVENDIG RINGETABLÅ: 

Varenummer 364614. (Kompletteres med 1 stk. 344682 for tobruker) 

 (De som ønsker flere monitorer i samme leilighet, kan benytte en eller flere av: 344652-344672-344612-344613) 

• Linea3000 ringetablå med:  

 Vidvinkel fargekamera 

 Leser for berøringsfri adgangsbrikke*. 

   Fotocellestyrt bakgrunnsbelysning for ringeknapp. 

 Optisk varsling av aktivert samtale / dør åpen. 

 Akustisk varsling av anrop sendt / dør åpen / samtale avsluttet. 

       *8 adgangsbrikker i assorterte farger og utførelser følger med. 

• Class100x16E monitor med: 

 WiFi tilknytning for viderekopling av anrop til ”door entry” appen på din smarttelefon (Android / IOS). 

 Teleslynge for bruk med høreapparaters T posisjon. 

  4 stk. konfigurerbare knapper (intercom etc) 

 Konfigurerbar favorittknapp 

 Knapp for åpning av dør 

 Knapp for tilbakekall til ringetablå 

 «Telefonrørknapper» for å svare og legge på 
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BUS PORTTELEFONSYSTEMER FRA 

STILRENT OG FUNKSJONSRIKT: 

Varenummer 364612. (Kompletteres med 1 stk. 344672 for tobruker) 

(anbefalt monitor for den som ønsker flere monitorer i samme leilighet, 344652 eller 344672) 

• Linea3000 ringetablå med:  

 Vidvinkel fargekamera. 

   Fotocellestyrt bakgrunnsbelysning for ringeknapp. 

 Optisk varsling av aktivert samtale / dør åpen. 

 Akustisk varsling av anrop sendt / dør åpen /  

   samtale avsluttet. 

• Classe100V16E, 5” monitor med: 

  Teleslynge for bruk med høreapparaters T posisjon. 

  4 konfigurerbare knapper (Intercom etc). 

 Konfigurerbar favorittknapp 

 Knapp for åpning av dør 

 Knapp for tilbakekall til ringetablå 

 «Telefonrørknapper» for å svare og legge på 

PRISGUNSTIG BASISPAKKE: 

Varenummer 364613. (tobruker, varenummer 364622) 

(anbefalt monitor for den som ønsker flere monitorer i samme leilighet, 344652) 

• Linea2000 ringetablå med:  

 Fargekamera 

   Toveis høyttalende samtale 

 Utgang for drift av el sluttstykke 12VDC 

• Classe100V16B, 5” monitor med: 

  Konfigurerbar favorittknapp 

 Knapp for åpning av dør 

 Knapp for tilbakekall til ringetablå 

 «Telefonrørknapper» for å svare og legge på 


