PES – moderna porttelefoner i
elegant och användarvänligt utförande

Användarvänligt kodlås säkerställer snabb passage
Undgå besväret med att leta efter nycklar när du ska in genom porten. Med en porttelefon utrustad med inbyggt kodlås ska man
endast mata in en personlig kod för att därefter enkelt och snabbt få tillträde. På detta sätt har man alltid sin kod med sig och det är
slut med att bli utelåst.

Porttelefonen finns i fyra versioner:
Modell PDS och VPDS
Stor namnskylt gör dessa versioner idealiska för platser
där man önskar exponera en logotyp eller ge besökande ett
välkomstmeddelande.

Video inbyggt
När extra trygghet önskas är modell VPES eller VPDS
idealiska. Den integrerade färgkameran har nattläge
så att man kan se vem som ringer på, oavsett tid på
dygnet.

Porttelefonerna kan också
levereras med inbyggd läsare,
placerad bakom namntavlan. Det
underlättar tillträdet ytterligare då
förbipasserande endast behöver
hålla taggen framför namntavlan
för att porten skall bli upplåst.

Modell PES och VPES
PES och VPES finns som standard med 4-16 ringknappar
och kan byggas ut med hjälp av expansionspaneler.
Idealiska för trapphus med flera lägenheter.

Extra säkerhet
Porttelefonen kan programmeras med upp till 10 olika koder, vardera med upp till 6
kodsiffror, beroende på önskad säkerhetsnivå. En av koderna kan styras av exempelvis ett tidur. Därmed kan brevbäraren ges tillgång med sina egna koder på lämpliga
tidpunkter. Utöver själva dörröppnandet kan porttelefonen också programmeras att
kontrollera andra funktioner i byggnaden, till exempel trapp-belysning, garageportar
eller förbikoppling av larm.
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KODLÅS I STILREN
Och MODERN DESIGN
Dessa porttelefoner med inbyggt
kodlås ger en vacker, diskret och
välgenomtänkt helhetsdesign.
Porttelefonernas stilrena utseende
gör att de elegant passar in i varje
entré. Samtidigt har hantverket
utförts efter bästa möjliga tyska
kvalitetstraditioner. Porttelefonerna
har en unik slank profil med ett
djup på minimala 20 mm, och är
trots sin smala profil fortfarande
mycket vandalsäkra. Designen är
med till att säkerställa en bra överblick över alla boende i huset, så
att besökande enkelt och snabbt
kan hitta den lägenhet eller det
företag de söker. Som en elegant
detalj har namnfälten utförts med
bakgrundsbelysning, vilket gör att
porttelefonen snyggt lyser upp
både i dagsljus och i mörker.

VANDALSÄKRADE PORTTELEFONER
Porttelefonerna är starka och vandalsäkrade. Trots det ringa djupet på
endast 20 mm står porttelefonens kraftiga aluminiumprofil och knappar
emot även de tuffaste fysiska påfrestningar som slag, eld mm.
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Programöversikt
Porttelefoner i PES-serien
levereras i flera alternativa utföranden, så att anläggningen
kan anpassas till den aktuella
egendomen. PES/PDS-modellerna är porttelefoner med
audiokontakt, medan VPES/
VPDS ger videokontakt i färg.

PDS

VPDS

PESxxK

VPESxxK

- Kan byggas ut med
fler ringknappar

PET

Dimensioner

- Extra
ringknappar

Bredd: 135 mm
Djup: 20 mm
Höjd: anpassningsbar

Höjd: 204 mm
PES04K

Antalet ringknappar och
namnskyltar kan ökas med
tilläggspanelen PET på modell
PES och VPES. PET-panelens
utförande stämmer med
helheten.

PET-20

Höjd: 223 mm
PES06K

PET-22

Höjd: 242 mm
PES08K

PDS01K

VPES04K

PET-24

Höjd: 261 mm
PES10K

VPES06K

PET-26

Höjd: 280 mm

VPDS01K

Scantron är en av marknadens
starkaste kvalitetsleverantörer
av porttelefoner och passagekontroller. Kontakta oss om du
sätter värde på god service.
Som kund kan du förvänta
dig uppbackning och support
omkring installationen.
Kontakta oss för ett resonemang om möjligheterna för
just ditt projekt!

PES12K

VPES08K

PET-28

Höjd: 299 mm

PES14K

VPES10K

Höjd: 318 mm

PES16K

VPES12K
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