Scantron porttelefoner - Serie 410 skyddar med lexan plattor

Det ultimata vandalskyddet
- förstärker Scantron Serie 410 porttelefoner

Lexan plattor
Lexan plattor används till att förstärka Scantron porttelefoner
Serie 410 (rostfritt stål), när det
finns behov för ett särskilt vandalskydd. Lexan plattan täcker hela
porttelefonen bortsett från hål till
ljud och anropsknappar. Lexan
plattorna är framställda av ett
brandhämmande material, som
också är motståndskraftigt mot
slag, graffitti och rispor.

En beröringsfri proxläsare till
passerkontrollsystem kan med
enkelhet byggas in i porttelefonen. Man får lätt tillträde genom
att hålla upp en proxbricka
framför läsaren, som låser upp
dörren automatiskt, om tillträde är
beviljat.
Videokamera kan också byggas in i porttelefonen, om man
önskar att se vem som ringer på.

Skruvarna, som lexan plattan monteras med, är infällda
och med specialskåror, så att
specialverktyg krävs för att
kunna skruva ut dem.

Många finesser

Lexan plattan har hål till
anropsknapparna, så att
besökare kan ringa på.
Samtidigt kan vandaler
inte flytta runt eller
förstöra namnskyltarna.

Lexan plattor kan sättas på
både infällda och utanpåliggande
porttelefoner, så att de kan
anpassas till olika förhållanden
vid dörren.
I den enskilda porttelefonen kan
kamera och beröringsfri proxläsare byggas in. Små hål säkrar
att kameran och proxläsaren
fungerar, samtidigt som de är
säkert skyddade.
Högtalaren är, utöver lexan
plattan, även skyddad av två
förskjutna stålplattor inne i
porttelefonen.
Det gör det omöjligt att skada
högtalaren med ett spetsigt
föremål.

Integrerad skyltfunktion
Många väljer att integrera skyltfunktionen
i
porttelefonen.
Husnummer, trappnummer och
lägenheternas placering kan
ingraveras på porttelefonen.

Kanten runt lexan plattan gör
det omöjligt att sticka in en kniv
mellan lexan plattan och porttelefonen.
Endast några av säkerhetsskruvarna går igenom lexan plattan
eftersom det gör det svårare att
vandalisera.
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