Scantrons porttelefoner
välkomnar gästerna

Gästerna känner sig välkomna
Enkelt för gästerna – Säkert för de boende
Husets gäster får ett gott förstahandsintryck när du hälsar
dem välkomna med en av våra mest populära porttelefoner.
PES porttelefoner kombinerar en ren och enkel design
med en bra översikt över alla husets boende. Besökande
kan snabbt och lätt identifiera den rätta lägenheten eller
verksamheten. PES porttelefoner är inte utan anledning de
mest sålda modellerna från Scantron.
Den enkla designen i den utanpåliggande porttelefonen
passar till varje entré och är både enkel att använda och
underhålla.
Porttelefonen är dessutom mycket tålig mot vandalism.
Även om den endast har ett djup på 20 mm kan den kraftiga
aluminiumboxen motstå hårda fysiska påfrestningar.
Bakom det slanka yttre ligger ett modernt 2-tråds BUSsystem vilket gör installationen enkel även om man vill
använda existerande kabelföring.

MED DEN FÖRBÄTTRADE
PES PORTTELEFONEN FÅR DU:
• Dioder med vitt ljus
• Förbättrat ljud
• Ökad kvalitet

PES/PESxxK ger en
platsbesparande överblick
Du kan få PES modellen i olika varianter med 4 till
20 anropsknappar i två rader. Har du behov för fler
anropsknappar kan du utvidga med extra PET
paneler och därmed få fler än 90 anropsknappar.
Som standard kan varje boende ansluta två
svarsapparater till sin anropsknapp. Bägge
svarsapparater ringer när de får besök, så att den
boende inte behöver montera en extra ringklocka.
Ifall du önskar extra trygghet kan du välja modell
VPES med video eller modell PESxxK med inbyggd
passerkontroll. I nästan alla varianter kan man både
innan och efter installationen bygga in en läsare
bakom porttelefonens namnskylt.
PES08
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PES08K

Extra säkerhet med kodlås
Du kan helt undvika besväret med att
leta efter nycklar när du ska låsa upp.
Med en porttelefon som har inbyggt
kodlås ska du endast knappa in din
personliga kod. Det ger en enkel och
snabb passage.

Porttelefonerna fås också med
inbyggd läsare som är placerad bakom
namnskyltarna. Det gör tillgången ännu
enklare då du endast ska hålla upp din
passerbricka framför namnskylten för
att låsa upp dörren. När nycklar ersätts
av passerbrickor undviks besväret med
administration av och omkostnader för
borttappade nycklar. Med systemet
styrs det hela elektroniskt vilka nycklar
som ger tillgång till dörrarna.

Extra trygghet med video
Med en porttelefon som har inbyggd
kamera kan de boende se vem som
ringer på innan de låser upp. Den extra
tryggheten får du med videomodellerna
VPES och VPDS. Färgkameran växlar
automatiskt till svart/vit inspelning i
mörkret så att bilderna blir klara och
skarpa oavsett ljusförhållanden.

VPES10

VPES10K

<< Se översikt
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En fulländad entré
PAK porttelefon
passar alltid in i arkitekturen
Med sina blott 16 mm i djupled är PAK den slanka
utanpåliggande modellen som smyger sig intill muren.
PAK är till och med så smal att den kan passas in där
det inte finns plats för andra porttelefoner.

Fronten är utarbetad i aluminium av hög kvalitet som
bevarar dess eleganta yttre. Porttelefonen är ytterst
robust mot slitage och slag. Som pricken över i:et
sörjer de stora anropsknapparna i metall för en
harmonisk design och enkel användning för husets
besökare.

Enkelt och okomplicerat
PAK porttelefon monteras med det
patenterade win:clip systemet som
ger en front helt utan synliga skruvar
– och ändå kan du enkelt och snabbt
byta namnskyltar när det behövs. Du
klickar ganska enkelt av fronten med
ett litet specialverktyg.

På bilden kan du se hur man gör.

PAK01

4

VPAK01

PDS/VPDS med
stora namnskyltar
PDS porttelefon har stora namnskyltar
med plats till exempelvis firmalogos eller flera boende i samma lägenhet. Porttelefonerna finns i varianter med
1, 2 eller 3 knappar per rad.
Du kan utvidga med en extra panel.
Som standard kan varje boende få två
svarsapparater anslutna till sin ringknapp. Båda svarsapparaterna ringer
när det kommer besök. Därför behöver
de boende inte montera en extra klocka.
Både modellen PDS och VPDS kan
fås med inbyggt kodlås som ökar
säkerheten.

Alltid med ringsignal
Alla Scantron porttelefon ger de
besökande en uppringningssignal
när de ringer på. Så att de vet att
uppringningen fungerar och samtalet
kopplas.

VPDS01

PDS01K

VPDS01K

<< Se översikt
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Ideell lösning vid många användare

MIX porttelefon har utförts
i en enkel och minimalistisk
design med maximal potential.
Porttelefonerna kan anpassas
för varje behov.

Slut med alla oräkneliga och oläsliga namnskyltar
Ändlösa rader av namn och påklistrande namnkorregeringar kan
du nu ersätta med den enkla lösningen – en porttellefon med
display.
Displayen består av en stor LCD-skärm som ger en lättläslig
presentation för de boende. Beroende på modell så kan
porttelefonen rymma upp till 1000 namn, och med hjälp av
antingen en knappsats eller ett vridhjul går det snabbt för
gäster att hitta den de vill besöka. Knappsatsen ger också
möjlighet för att använda upp till tre olika passerkoder.
MIX display porttelefoner är moduluppbyggda så att alla önskningar kan uppfyllas. De fås både som utanpåliggande och
infällda. Du kan välja mellan olika metaller så du får den som
matchar just din arkitektur och färgval.

Välj en modell som passar till din stil och ditt behov.

Modellbeteckning

PES (PESxxK)

Färgkamera med automatisk dag/natt växlare och IR diod belysning

VPES (VPESxxK)

PDS (PDSxxK)

420 TVL

Bra ljud med reglering av högtalar/mikrofon volymen
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Justerbar dörröppningstid
Material/yta
Möjlighet för integration av ADK-läsare

PET utvidgningsmodul

3

3

3

3

EN, *

EN, *

EN, *

EN, *

3

Prox

Prox (>1 tryck)

Prox (>6 tryck)

Prox (>6 tryck)

Justerbar samtalslängd

3

3

3

Flyttbar EEPROM med programmeringsdata

3

3

3

Utanpåliggande

Utanpåliggande

Utanpåliggande

Utanpåliggande

3

3

3

3

✓ 3 Vid PESxxK

✓ 3 Vid VPESxxK

Antal anropsknappar

4-20

4-16

12-28. Max 4 PET utvidgningsmoduler pr. PES enhet

1-3

Slagtålig och brandhämmande namnplatta – tjocklek

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Synligt djup på porttelefonen

Montering
Uppringningston vid tryck på anropsknapp
Kodlåsfunktion

✓ 3 Vid PDSxxK

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

Bakgrundsbelysta namnskyltar

3

3

3

3

Anropsknappar i metall med underhållsfria kontakter

3

3

3

3

Regnskugga

3

3

3

3

EN = natureloxerad aluminium

·

RS = rostfritt stål

·

MS = mässing

·

TM = titanmässing

·

BM = brunerad mässing

Enkel uppdatering
av de boendes namn
Det är enkelt att administrera tillgången
samt uppdatera namn och nummer via
Scantrons webbaserade Nova mjukvara.
Anläggningen kan administreras från vilken
PC som helst som har internetåtgång.
Uppdatering kan också göras manuellt
via ett pc-tangentbord som ansluts med
en PS/2 anslutning.
Härifrån får du tillgång till porttelefonens
meny, de boendes namn m.m., vilket kan
ändras med det samma på plats.

Integrerad FlexAir®
passerkontroll
MIX display porttelefon kan enkelt
integreras med Scantron FlexAir®
passerkontrollsystem, med en
inbyggnadsläsare bakom ett läsarfönster.
Detta skapar högre säkerhet för de
boende samtidigt med att komforten ökar.
Säkerheten kan ökas ytterligare med en
kameramodul så att de boende kan se
vem som ringer på.

Kontakt oss och hör hur vi kan uppfylla dina speciella önskningar.
VPDS
(VPDS01K)

PDT utvidgningsmodul

PAK

420 TVL

VPAK
700 TVL

3
3
EN, *

Prox

Prox

Bra ljud med reglering av högtalare/mikrofon volymen

3

3

Justerbar öppningstid

EN

EN

Material/yta
Möjlighet för integration av ADK-läsare

3

3

3

3

Utanpåliggande

Utanpåliggande

3

3

Färgkamera, dag/natt växlare och IR diodbelysning

3

3

EN, *

Modellbeteckning

3

Justerbar samtalslängd
Montering

Utanpåliggande Utanpåliggande

Uppringningston vid tryck på anropsknapp
Kodlåsfunktion

3

3

3 Vid VPDS01K

Antal namn
Betjäning

1-2 (1)

1-5. Max 4 PDT utvidgningsmoduler pr. PDS enhet

1-8

1-2

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

20 mm

20 mm

16 mm

16/19mm

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

* = Specialfärg – Kan tonas i alla RAL färger.

Slagtåliga och brandhämmande modulfronter

MIx
700 TVL
3
3
RS, MS, TM, BM
Prox eller MIFARE® DESFire®
3✓
Infällning eller utanpåliggande
3✓
✓ 3 Vid knappsats
50, 100, 200, 1000
Vridhjul eller knappsats
✓ 3 5mm polykarbonat eller
svart eloxerat aluminium

Displayuppdatering via FlexAir (Nova)

✓3

Möjlighet för uppdatering av A1 displayanropsknapp

✓3

3

Möjlighet för att sända textmeddelanden till
videohustelefonen

✓3

3

Regnskugga

✓3

En porttelefon anpassad till dina behov
Den designvänliga lösningen
När du är kräsen med arkitektur och materialval hittar
du en likvärdig partner i Scantrons unika frontpaneler.
Våra standarder lämnar ingenting kvar att önska sig när
det kommer till material, vandalsäkring eller design.
Porttelefonerna ger dig stor frihet när du ska lösa din
aktuella uppgift och tillgodose behovet av en snygg
lösning som du kan designa efter dina egna idéer.
Du kan välja mellan rostfritt stål, mässing, putsfri
Titan-mässing och brunerad mässing. Oavsett vilken
modell du väljer får du genomtänkta detaljer i snygg
design och robust konstruktion.

På bilden ses en porttelefon i rostfritt stål med
bakgrundsbelysta husnummer, kamera och ringknappar
sorterade efter lägenheternas placering. Därmed fungerar
porttelefonen också som en lättförståelig karta.

Nytänkande och design
Scantron är en av marknadens starkaste leverantörer av
porttelefoner, passerkontrollsystem och brevlådeanläggningar
av högsta kvalitet. Vårt fokus är att skapa snygga och
användarvänliga lösningar som fungerar för både användare
och installatörer.

Lösningar från Scantron är baserade på egen utveckling
och produktion, samt produkter från andra europeiska
producenter som lever upp till våra kvalitetskrav. Produktionen
och utvecklingen är internationellt baserad och vi arbetar med
sälj, rådgivning och service i Danmark och Sverige genom vår
egen organisation.

Vi levererar totallösningar som välkomnar och styr tillträdet för
alla typer av fastigheter. Våra produkter har alltid hög standard,
baserat på den senaste teknologin – i elegant design.
Vi försäkrar att våra produkter är miljövänliga med lågt
energiförbruk, lång hållbarhet och man kan återanvända
komponenterna.

Sedan starten på 80-talet har Scantron erbjudit professionella
lösningar till verksamheter, projektutvecklare och fastighetsföreningar över hela landet. Vi har haft nära samarbeten med
byggherrar, rådgivande ingenjörer och installatörer för att kunna
generera attraktiva lösningar till användare och fastighetsägare.
Kontakta oss för att prata om möjligheterna i ditt projekt.

Scantron AB · Hulda Mellgrens gata 1, 2TR · 421 32 Västra Frölunda · Tel +46 (0)770 22 28 50 · info@scantron.se · www.scantron.se

PES

VPES

PES04

PET12

135 x 128 x 20 mm

135 x 128 x 20 mm

PES06

PET14

135 x 147 x 20 mm

PES08

135 x 166 x 20 mm

PES10

135 x 185 x 20 mm

PES12

135 x 204 x 20 mm

PES14

135 x 223 x 20 mm

PES16

135 x 242 x 20 mm

PES18

135 x 261 x 20 mm

PES20

135 x 280 x 20 mm

PET

135 x 147 x 20 mm

VPES04

135 x 166 x 20 mm

VPES06

135 x 185 x 20 mm

VPES08

135 x 204 x 20 mm

VPES10

135 x 223 x 20 mm

VPES12

135 x 242 x 20 mm

VPES14

135 x 261 x 20 mm

VPES16

135 x 280 x 20 mm

PET16

135 x 166 x 20 mm

PET18

135 x 185 x 20 mm

PET20

135 x 204 x 20 mm

PET22

135 x 223 x 20 mm

PET24

135 x 242 x 20 mm

PET26

135 x 261 x 20 mm

PET28

135 x 280 x 20 mm

PESxxK

VPESxxK

PES04K

PET20

135 x 204 x 20 mm

135 x 204 x 20 mm

PES06K

PET22

135 x 223 x 20 mm

PES08K

135 x 242 x 20 mm

PES10K

135 x 261 x 20 mm

PES12K

135 x 280 x 20 mm

PES14K

135 x 299 x 20 mm

PES16K

135 x 318 x 20 mm

PET

135 x 223 x 20 mm

VPES04K

135 x 242 x 20 mm

VPES06K

135 x 261 x 20 mm

VPES08K

135 x 280 x 20 mm

VPES10K

135 x 299 x 20 mm

VPES12K

135 x 318 x 20 mm

PET24

135 x 242 x 20 mm

PET26

135 x 261 x 20 mm

PET28

135 x 280 x 20 mm

PAK

PAK01

104 x 153 x 16 mm

PAK02

104 x 153 x 16 mm

PAK03

104 x 153 x 16 mm

PAK04

104 x 153 x 16 mm

PAK05

104 x 175 x 16 mm

PAK06

104 x 197 x 16 mm

PAK07

104 x 219 x 16 mm

PAK08

104 x 241 x 16 mm

VPAK

VPAK01

104 x 175 x 16/19 mm

VPAK02

104 x 175 x 16/19 mm

PDS

PDS01

135 x 166 x 20 mm

PDS02

135 x 166 x 20 mm

PDS03

135 x 204 x 20 mm

VPDS

VPDS01

135 x 204 x 20 mm

VPDS02

135 x 204 x 20 mm

PDSxxK

PDS01K

155 x 240 x 20 mm

VPDSxxK

VPDS01K

155 x 280 x 20 mm

