Scantron Moduflex
- en ny generation ringer på

Moduler
Tanken med Moduflex är att du kan
bygga porttelefonen som du vill. Moduflex är konstruerat med kvadratiska
moduler, vilket gör det enkelt att kundanpassa porttelefonen. Modulerna är av ren
och kompromisslös design, så att porttelefonerna får samma exklusiva uttryck,
oavsett hur man väljer att kombinera
modulerna. Utöver de traditionella
funktionerna i en porttelefon kan
du välja till
•
•
•
•
•
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Kamera
Prox läsare
Kodlås med knappsats
Gravering
Belysning

Tack vare de likartade modulerna kan du
när som helst flytta eller byta ut
modulerna, allt eftersom behoven ändras.

Porttelefoner
Användaren bestämmer helt och
hållet hur porttelefonen designas.
Den anpassas enkelt till arkitekturen.
Modulerna kan kombineras i både
vågräta, lodräta och kvadratiska
porttelefoner. Varje porttelefon kan
rymma upp till 9 valfria moduler.
Flexibiliteten märker du också av när
porttelefonen ska ingå i fasaden. Den kan
lätt integreras med existerande system,
och kan fås för både infälld och
utanpåliggande montering. Slutgiltigt kan
du välja en finish i antingen borstat eller
polerat stål. Ytorna framhäver det
exklusiva valet – och håller sig vackra i
väder och vind.

Pelare
Du kan också komma gästerna till
mötes med en kommunikationspelare.
Pelaren kan stå fritt och motta besökarna
med översiktlig information,
såsom nummer och namn – tillsammans
med en anropsknapp.
Pelaren ger dig ett extra arkitektoniskt
redskap. Den matchar de rena linjerna
och öppna entréer, som kännetecknar
nutidens byggande.

Design, som gör intryck

Skandinavisk karaktär
som välkomnar
Så enkelt och flexibelt som det kan
göras. Med Moduflex har Scantron
skapat en porttelefon som öppnar
dörrarna till nästa generations design
och individuella önskningar. Scantrons
kräsna känsla för form och funktion
drar uppmärksamhet till sig.
De rena linjerna ger ett
omedelbart lyft till fasaden och
entrén, oavsett om det är i företagets
fastighet eller den privata bostaden.
Här är besökaren inte i tvivel om att
kvalitet är högt värderat.
Moduluppbyggnaden ger samtidigt
en flexibel lösning, där du fritt kan
kombinera och byta funktionerna.
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Flexibel - Du kan lätt byta moduler och utöka systemet
Användarvänlig - Moduflex gör livet enkelt för både användare och installatör
Vandalsäker - Den robusta porttelefonen motstår både skadegörelse och hårdhänt användning
Integrerbar - Du kan med lätthet använda Moduflex tillsammans med andra system
Rostfri - Materialet är av rostfritt stål med borstad eller polerad yta
Anpassningsvänlig - Porttelefonen finns både för infällning, montering utanpåliggande och i pelare
Leveranssäker - Det är kort leveranstid på Moduflex
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Skapar helheten, värdesätter detaljer

De avrundade hörnen finns
både på pelarna och på de
utanpåliggande porttelefonerna.
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MIV-1

MIV-2

MIV-3

MIK-1

Husnummer

Husnummer

Husnummer

Husnummer

Husnummer för ingravering med
vit diodlistlampa ovanför

Husnummermodul för ingravering

MKK-1

Husnummermodul med utskärning
och vit diodbakgrundsbelysning

MKK-2

Anropsknapp
Anropsknappmodul med en
anropsknapp och vandalsäker
namnskylt. Anropsknappen är
infälld och i rostfritt stål.
Namnskylten är bakgrundsbelyst
med strömbesparande dioder

MKK-3

Anropsknapp

Anropsknapp

Anropsknappmodul med 2
anropsknappar och vandalsäkra
namnskyltar. Anropsknapparna
är infällda och i rostfritt stål.
Namnskyltarna är bakgrundsbelysta
med strömbesparande dioder

Anropsknappmodul med 4
anropsknappar och vandalsäkra
namnskyltar. Anropsknapparna
är infällda och i rostfritt stål.
Namnskyltarna är bakgrundsbelysta
med strömbesparande dioder

Infomodul med vit textruta
- 91x91mm - och vit
diodbakgrundsbelysning

MKK-4

Anropsknapp
Anropsknappmodul med 4
anropsknappar och vandalsäkra
namnskyltar. Anropsknapparna
är infällda och i rostfritt stål.
Namnskyltarna är bakgrundsbelysta
med strömbesparande dioder

Kommunikationspelare

84
84

Kommunikationspelare MSM-K1
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172

84

294

294

Kommunikationspelare MSM-K2

Kommunikations
pelare MSM-K3

Kommunikationsp elare MSM-K4

Namnskyltarna byts ut lätt och
snabbt när det är nödvändigt.
Man klickar upp fronten med ett
specialverktyg.

1668

1546

1668

1546

172

1424

84

84

172

Form E - Kommunikationspelaren
öppnas på baksidan när den ska
servas.

Kommunikations
pelare MSM-K6

Kommunikationspelarna levereras som standard i borstat stål. Fronten kan mot ett tillägg också levereras
i polerat rostfritt stål. Ramarna på porttelefonerna levereras som standard i rostfritt stål. Frontramen kan
mot ett tillägg också levereras i polerat rostfritt stål.

Verktyget för att öppna porttelefonen
och vandalsäkra namnskyltar är
inkluderat i leveransen.

Kombinera modulerna
i den lösningen du föredrar
MGM-T

MXXJantar

MVC-T

Mikrofon och
högtalare

Passerkontroll

Kamera

Mikrofon och högtalare är dolda
bakom en ring. Modulen är
särskilt lämpad till TCS
högtalar- och mikrofonenhet

Passerkontrollmodul med
beröringsfri passerkontrolläsare
från Scantron, gömd bakom
vandalsäkra och eleganta skåror

Kameramodulen består av ett
klart fönster i polykarbonat,
och är särskilt lämpad till
TCS färgkamera

MKV-1

MKV-2

Anropsknapp

Anropsknapp

Anropsknappmodul, som består
av en anropsknapp med ingraverat
namn i infälld platta av rostfritt stål

MCT-X

Anropsknappmodul, som består
av två anropsknappar med
ingraverade namn

Passerkontroll
Passerkontrollmodul med läsfönster
i polykarbonat

MCK

MXB

Knappsats

Blindmodul

Knappsatsmodulen med
bakgrundsbelysta metallknappar.
Modulen ger en slutfunktion som
output vid varje inknappning.
Modulen kan integreras med andra
system

Infällningslåda

Utanpåliggande låda

Frontplatta mått
BxH

Hålmått
BxHxD

Typ

Mått
BxHxD

MUP-1

172x172

152x152x50

MAP-1

172x172x50

MUP-2S

172x294

152x274x50

MAP-2S

172x294x50

MUP-2W

294x172

274x152x50

MAP-2W

294x172x50

MUP-3S

172x416

152x396x50

MAP-3S

172x416x50

MUP-3W

416x172

396x152x50

MAP-3W

416x172x50

MUP-4

294x294

274x274x50

MAP-4

294x294x50

MUP-6S

294x416

274x396x50

MAP-6S

294x416x50

MUP-6W

416x294

396x274x50

MAP-6W

416x294x50

MUP-9

416x416

396x396x50

MAP-9

416x416x50

Typ

Alla moduler levereras i rostfritt stål med borstad eller polerad yta.
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Kompetent och serviceinriktad
partner med kompletta lösningar
Scantron är en av marknadens mest markanta
leverantörer av porttelefoner, passerkontrollsystem och brevlådesystem. Vi representerar några
av Europas ledande producenter på området.
Vårt fokus är att skapa eleganta och användarvänliga
lösningar, som fungerar både för slutanvändare och
installatör. Vi vill gärna tillmötesgå varje önskan från
dig som kund, och det gör vi genom att kombinera
ett brett produktprogram med specialkunskap inom
alla våra produktområden.
Sedan starten av 80-talet har vi levererat en lång
rad lösningar hos verksamheter, projektutvecklare
och bostadsrättsföreningar.
Fråga oss, om du uppskattar en hög servicenivå
och behöver förslag på lösningar, prisberäkningar,
varuprov och liknande. Som kund kan du förvänta en
solid uppbackning och support omkring installation.
Kontakta oss för möjligheterna i ditt projekt.
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