STILRENA OCH SKRÄDDARSYDDA:
SCANTRON SERIE 410 & 510 PORTTELEFONER
- I ROSTFRITT STÅL, MÄSSING, TITANMÄSSING, BRUNERAD MÄSSING & Svart eloxerad aluminium
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EN PORTTELEFON SOM PASSAR
TILL BYGGNADENS STIL OCH HISTORIA
Möjligheterna är oändliga med porttelefonerna i Scantrons
Serie 410 (rostfritt stål) och 510 i mässingsvarianter. För
att skapa precis det uttryck som passar till byggnaden
och omgivningarna, kan man valfritt välja mellan olika
namnskyltar, ringknappar, belysning, skyltning i form av
gravering och material som utformats i passande storlek.
Dessutom kan video- och passerkontroll integreras, för att
skapa ett komplett passerkontrollsystem. På grund av de
oändliga möjligheter som porttelefonerna i serie 410 och
510 erbjuder, finner man dessa porttelefoner på tongivande arkitektur runt om i Europa.

Produktprogrammet är flexibelt uppbyggt, så att det är
enkelt att anpassa lösningar till individuella behov och önskemål. Materialval och detaljer är av hög kvalitet och de
färdiga produkterna levereras med hög hantverksmässig
finish. Porttelefonerna finns som infällda, utanpåliggande,
med brevinkast, porttelefoner som dörrpanel och som
pelare. Tillverkaren arbetar efter höga kvalitetsstandarder
och utför en kontinuerlig kvalitetskontroll som säkerställer
att produkterna lever upp till kraven.

SCANTRON SERIE 410 & 510 – FRÅN ÖNSKEMÅL TILL VERKLIGHET!

Vi tar fram produktionsritningar efter skiss och levererar porttelefoner i önskad design.
Det är enkelt att få en porttelefon som anpassats till helheten vid entrén och som
utformats efter önskade funktioner. Man kan fritt bestämma placering av antal knappar,
kamera, kodlås, högtalare och belysning, precis som man fritt kan designa skyltning och
annan grafik för porttelefonen.

Kontakta oss för mer information om
möjligheterna med dessa unika porttelefoner.

Serie 410 & 510 porttelefonmoduler:
Individuell design till varje projekt
Videokamera

Ingravering av exempelvis
vånings-/ husnummer eller namn

Passerkontroll - avläsningsfåror,
beröringsfri till brickor

Lexanplatta som extra vandalskydd

Passerkontroll - Nexus
läsare, beröringsfri till brickor

Bakgrundsbelyst husnummer

Högtalargaller med två
förskjutna plattor

Halvmåne lampa

Kodknappsats och
telefonknappsats

Listlampa med diodljus/
graverat husnummer

Digital namndisplay

Olika typer av
ringknappar/namnskyltar

Modulerna till porttelefoner som dörrpanel, brevinkast och som pelare utförs i följande material:

Rostfritt stål

Mässing

Titanmässing

Brunerad
mässing

Svart
eloxerad
aluminium

Blankpolerat
stål

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och produktförändringa

PORTTELEFONER FÖR ALLA MILJÖER:
GENOMTÄNKTA DETALJER
Oavsett vilken porttelefon du än väljer har den genomtänkta detaljer
som inte bara garanterar att funktion och ett representativt utseende
bevaras, den tål även tuff hantering och försök till vandalism.
Högtalargallret består exempelvis av två förskjutna plattor som
gör det omöjligt att skada högtalaren med ett spetsigt instrument.
Porttelefonens monteringsskruvar kräver ett specialverktyg för
att kunna skruvas ut. En lexanplatta kan användas för att förstärka
porttelefonen. Lexanplattan är tillverkad av brandhämmande
polykarbonat som tål även våldsam åverkan.

Om oss...
Sedan starten på 1980-talet har vi etablerat
en lång rad lösningar hos företag, projektutvecklare och bostadsrättsföreningar.

