Epoke - gör det lätt
®

att byta ut den gamla porttelefonen

Epoke - Modern teknologi
®

i tidlös design

Epoke® är särskilt skapad för byte av
gamla porttelefoner och har därför
en klassisk design.
Besökare
som kan ses

Bredden hos Epoke® matchar existerande porttelefoner
och har samma enkla designspråk. Därför är Epoke®
det perfekta valet när det gamla systemet är utslitet.
Med Epoke® får du solida anropsknappar, tydligt ljud i
högtalarna och vandalsäkra namnskyltar. Allt som allt blir
din porttelefon mer tillmötesgående och välfungerande.
Porttelefonen är utrustad med ett säkerhetsnät bakom
högtalargallret och specialgjorda säkerhetsskruvar, som
skyddar porttelefonen mot skadegörelse.

Ljud som
kan höras

Epoke® kan också fås med kamera, så att du kan se vem
som ringer på.

Anropsknappar som
fungerar

Epoke® - Klassisk design

Säkerhetsskruvar gör
att porttelefonen enbart
kan öppnas med detta
special-verktyg.

Undvik påklistrade
namnändringar.
Med en special
designad nyckel kan
namnskyltarna lätt
bytas ut och den fina
fronten bevaras.

Epoke

®

kan ersätta en lång rad
gamla porttelefoner

Epoke® har en klassisk design, som understryker portens arkitektur.

Mått – standard porttelefoner

1 kolonn

2 kolonner

Frontplattans
mått

Hålmått

4 anropsknappar

100 x 321 mm

86 x 307 x 45 mm

5 anropsknappar

100 x 347 mm

86 x 333 x 45 mm

6 anropsknappar

100 x 373 mm

86 x 359 x 45 mm

7 anropsknappar

100 x 399 mm

86 x 385 x 45 mm

8 anropsknappar

100 x 425 mm

86 x 411 x 45 mm

9 anropsknappar

100 x 451 mm

86 x 437 x 45 mm

10 anropsknappar

100 x 477 mm

86 x 463 x 45 mm

Frontplattans
mått

Hålmått

4 anropsknappar

180 x 225 mm

166 x 211 x 45 mm

6 anropsknappar

180 x 251 mm

166 x 237 x 45 mm

8 anropsknappar

180 x 277 mm

166 x 263 x 45 mm

10 anropsknappar

180 x 303 mm

166 x 289 x 45 mm

12 anropsknappar

180 x 329 mm

166 x 315 x 45 mm

Porttelefonerna levereras även i specialmått.

Epoke® är särskilt lämpad för
okomplicerat byte av många
olika äldre porttelefoner.

Epoke - ett brett urval av
®

lägenhetstelefoner fulländar lösningen

SLIM50T
är en kompakt
svarsapparat utan
telefonlur. Bakom
det eleganta yttre
gömmer sig en lång
rad funktioner.

Epoke® kan kombineras med ett brett urval av
svarsapparater, så att de tillsammans ger ditt
boende ett extra lyft. Ring och få broschyrer
om lägenhetstelefoner hemskickade, eller
besök vår hemsida:
www.scantron.se
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