Trygghet och komfort
med Scantron svarsapparater

Audiosvarsapparater i stilren design
Med digitalt ljud, bortfiltrering av störande buller och enkel
reglering av ljudstyrkan har den senaste tekniken placerat
Stilux, Lux2 och LuxPlus svarsapparater i en klass för sig.
Tekniken ger en enastående komfort och säkerhet för
användarna.

Modern och tidlös design
Scantrons audiosvarsapparater är gjorda för en modern
skandinavisk arkitektur och design. Med ett minimalistiskt
uttryck, matt yta och smidig användning via enkla
väldesignade knappar passar svarsapparaterna in i
alla bostäder.
Stilux och Lux svarsapparater innehåller användbara
funktioner som gör det enkelt att styra vem som släpps in
genom porten. LuxPlus finns dessutom med extra funktioner
som ökar möjligheten att styra port och samtal. Gemensamt
för alla modellerna är att användningen är enkel och lätt med
alla funktioner samlade i några få överskådliga knappar.

Med eller utan telefonlur
Stilux svarsapparat är enkel och kompakt utan telefonlur.
Med sin tunna profil och enkla form passar Stilux diskret
in i sin omgivning.
Lux2 och LuxPlus svarsapparat har samma enkla design men
är utrustad med telefonlur. Det skapar en samtalssituation
som med en vanlig telefon. Det finns en magnet i
telefonluren, som gör att den är enkel att sätta på plats.

LJUDKVALITET
Stilux

Lux2/LuxPlus

DSP ger hög ljudkvalitet
och maximal användarvänlighet
I svarsapparaterna optimeras ljudkvaliteten med en
Digital Signal Processor (DSP). Processorn förbättrar
in- och utgående tal, vilket avlägsnar störande ljud från
bullriga miljöer och förenklar samtalet.
Om byggnaden ligger nära en trafikerad väg eller i ett
område med mycket gatuljud är det möjligt för de boende att
aktivera simplexkommunikation på svarsapparaten
under tiden som samtalet pågår. Det möjliggör växelvis
envägskommunikation som ytterligare optimerar
ljudkvaliteten.
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Automatisk dörröppning
I LuxPlus svarsapparat finns
möjlighet att aktivera dörrautomatik
om man väntar besök.
Dörrautomatiken öppnar automatiskt dörren för gästerna när de
ringer på. Därmed slipper de
boende att avbryta sina sysslor för
att öppna och gästerna känner sig
välkomna när de bara kan gå in.
Obs! Automatisk dörröppning
kräver att installatören aktiverar
denna funktion vid monteringen.

Specifikationer
Samtalsfunktion
Antal valfria ringsignaler - både för porten och lägenhetsdörren
Steglös reglering av ring- och samtalsvolym
Medhörningsspärr

Stilux

Lux2

LuxPlus

Full duplex

Full duplex

Full duplex

2 x 13 ringsignaler

2 x 13 ringsignaler

2 x 13 ringsignaler

3

3

3

3

3

3

Dimensioner på svarsapparat (mm)

180 x 100 x 23

180/204 x 100 x 50

180/204 x 100 x 50

Privatfunktion med röd diodvisning

3

3

3

Vid uppringning tänds grön diod

3

3

3

Samtalet avbryts automatiskt om luren inte läggs på

3

3

3

Automatisk aktivering av samtal vid intern uppringning

3

3

3

Ljusknapp

3

3

3

Antal fritt programmerbara knappar för styrning av annan utrustning

1

1

1

Möjlighet till bordsfäste

3

3

3

Diodvisning vid upptagen anslutning

3

3

3

Möjlighet till simplexkommunikation

3

3

3

Möjlighet till parallell uppringning

3

3

3

Möjlighet till dörrautomatik

3

Möjlighet till vidarekoppling
Möjlighet till våningsdörröppning
Kan ingå i brandkommunkationsanläggning
*Svarsapparat i en särskild brandversion.

3
3

3

3

3*
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Videosvarsapparater med knivskarp b
SLIM SVARSAPPARATER
– DEN OPTIMALA LÖSNINGEN TILL DET BÄSTA PRISET!
SLIM-seriens videosvarsapparater är gjorda i en enkel och snygg design som passar perfekt in
i miljön. SLIM-serien består av SLIM50T, SLIM60T och SLIM70T som är jämförbara på många
områden. Svarsapparaterna är handsfree och har en rad enkla knappar med symboler som gör
det enkelt att styra vem som släpps in genom porten. Varje svarsapparat är utrustad med LEDdioder som visar vilken funktion som är aktiverad.
SLIM-modellerna är attraktiva med sina stora färgskärmar eftersom bilden aktiveras automatiskt
när någon ringer på porten. Den kan också aktiveras manuellt av de boende. De boende kan
känna sig trygga med att veta att de alltid kan se vem det är som ringer på. Även om de har
många likheter skiljer sig de tre svarsapparaterna åt när det gäller egenskaper, och SLIM60T
levereras också som en special version som kan användas för brandkommunikationssystem.

SLIM50T

SLIM60T

SLIM70T

SLIM50T

SLIM60T

SLIM70T

är med sitt 20 millimeters djup och
minimalistiska design en attraktiv lösning
som kan mycket mer än priset antyder.
De små dimensionerna gör att det är
möjligt att placera svarsapparaten på
platser där det är trångt – till exempel
på en skiljevägg.
Med en 3,5” TFT färgskärm visar
svarsapparaten stora och klara bilder.
Den är enkel att anpassa efter individuella
behov vad gäller ringsignal, styrka,
skärminställning osv.

är en användarvänlig svarsapparat,
som med sina lättanvända fysiska
knappar gör det enkelt för användaren
att navigera i hemmenyn. Användaren kan
t.ex. använda ”bildknappen”, för att visa
bilder från portregistret som ett bildspel
på den fantastiska 3,5 ”TFT-färgskärmen.
Med textmeddelanden-funktionen kan
administratören snabbt och enkelt
kommunicera med användarna via
meddelanden med upp till 80 tecken.

ökar komforten med en 7” färgskärm i
hög upplösning och bakgrundsbelysta
touchknappar som gör det enkelt att
använda svarsapparaten både natt
och dag. Den stora färgskärmen passar
särskilt för personer med nedsatt syn, då
de enkelt kan se vem de släpper in.
Det är också enkelt att hitta i menyn med
tydliga pilknappar, och de detaljerade
knapparna och en stor portöppningsknapp som ökar användarvänligheten
ytterligare.
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bild

Många möjligheter
Installatören kan justera samtalsvolymen
individuellt i varje lägenhet via skärmmenyn
– en funktion som efterfrågats av många
användare. Dessutom kan installatören
programmera SLIM50T, SLIM60T och SLIM70T
till att kunna ringa upp 10 andra lägenheter i
huset.
En intern samtalsanläggning kan alltså installeras i huset utan extra kostnad!
Läs mer om SLIM svarsapparater på nästa sida...
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Effektiv kommunikation och optimera
Snabb och effektiv information
till de boende
Scantrons SLIM svarsapparater är utrustade med
en bekväm kommunikationsfunktion till de boende.
Svarsapparaterna kan ta emot textmeddelanden
som administratören eller vicevärden skickar via
Nova-programmet. Åtta meddelanden kan sparas
samtidigt i minnet, därefter raderas de automatiskt
om man inte gjort det manuellt. Administratören
eller vicevärden kan enkelt kontakta enskilda personer
eller alla boende och skicka viktiga meddelanden,
exempelvis i samband med servicekontroller, aktiviteter eller annat.

Administratören kan skicka meddelanden till de boende
där både datum och tid visas, så att de boende snabbt
kan orientera sig och hålla koll på ordningsföljden på
eventuellt sparade meddelanden.

Meddelande, kort		

1

Elavläsning i lägenheten
måndag 2015-02-19
mellan kl. 08:00 och 16:00

Tillbaka
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Upp

Ner

DUPLEX- & SIMPLEX KOMMUNIKATION
SLIM svarsapparater har integrerad duplex, vilket innebär
optimerad tvåvägskommunikation vid uppringning från
porttelefonen eller vid intern uppringning. Det är också möjligt
att aktivera simplex, som är effektiv när det är mycket ljud från
gatan eller buller omkring porttelefonen.
Simplex etablerar envägskommunikation, som ökar
ljudkvaliteten från porttelefonen. Det är särskilt viktigt för
byggnader intill starkt trafikerade vägar med mycket buller.
Ljudkvaliteten förfinas och man hör ett klart och tydligt ljud mellan boende och besökande. Det förhindrar missförstånd och
säkerställer att boende inte släpper in personer av misstag.

ad ljudkvalitet

Specifikationer

SLIM50T

SLIM70T

SLIM60T

2 x 13

3 x 13

2 x 13

Reglering av ring- och samtalsvolym

3

3

3

Medhörningsspärr & medseendespärr

3

3

3

Dimensioner på svarsapparat (mm)

180 x 95 x 30

157 x 226,5 x 21,3

186 x 101 x 30

Privatfunktion med röd diodvisning

3

3

3

Vid uppringning tänds grön diod

3

3

3

Antal valfria ringsignaler - (porten och lägenhetsdörr), intern uppringning

Portautomatik

3

3

3

3,5’’

7’’

3,5’’

Knapp som ändrar aktivering av kamera, porttelefon eller externa kameror

3

3

3

Kontrast- och ljusreglering av bild

3

3

3

Ljusknapp

3

3

3

Antal fritt programmerbara knappar för styrning av anna stning

0

1

1

Möjlighet till bordsfäste

3

-

3

Diodvisning vid upptagen samtalskanal

3

3

3

Upp till 10 svarsapparater

Upp till 10 svarsapparater

Upp till 10 svarsapparater

Storlek på bildskärm

Intern uppringning
Möjlighet till extra styrfunktioner

3

9
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Mottagning av meddelanden från Nova-mjukvaran

3

3

3

Möjlighet till simplexkommunikation

3

3

Kan ingå i brandkommunkationsanläggning
*Svarsapparat i en särskild brandversion.

3
3*
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En svarsapparat för alla behov
En svarsapparat för varje behov – oavsett om man önskar enkelhet och enkla knappar eller ett lyxigare utSeende med en
mer avancerad meny
VLUX – MINIMALISTISK DESIGN
Videosvarsapparaten Vlux skiljer sig från de andra
videosvarsapparaterna genom att den har en telefonlur.
Den har samma enkla design och samma matta yta som övriga
svarsapparater i SLIM-serien samt även en 3,5” färgskärm som
passar de flesta behov. Svarsapparatens lur skapar en vanlig
samtalsfunktion som många fortfarande önskar. De två logiska
knapparna gör svarsapparaten mycket användarvänlig och enkel
att sköta.

Sky & Skyline – eleganta och exklusiva svarsapparater

Sky kan fås i färgerna svart och natur och passar bra in i både kontor och hem.

Skyline passar alla som vill ha mer än bara en vanlig
videosvarsapparat. Skyline har utvecklats för att ge
optimal funktionalitet och användarvänlighet i ditt hem
eller på kontoret. Designen är elegant och utförd i eloxerad
aluminium och svart glas som utstrålar exklusivitet. Skyline
har en 5,7” TFT-färgskärm av hög kvalitet med hög kontrast
och ljusreglering samt en särskild knapp för att hämta bilder
från minnet.
En central minnesenhet kan spara upp till 64 bilder per
videosvarsapparat i systemet. Själva lagringen av bilderna
sker på ett utbytbart SD-kort så att bilderna kan flyttas till ett
annat medium för ev. användning om det skulle vara nödvändigt. Detta ger en hög säkerhetsnivå och skapar trygghet i
vardagen.
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Skyline finns för både utanpåliggande och infälld montering.
Det ger möjlighet att välja den modell som passar bäst till
hemmets eller kontorets inredning.
Den eleganta videosvarsapparaten Sky med en 3,5”
TFT-färgskärm har en stilren och kompakt design som
passar in i både kontorsbyggnader och privata hem.
Videosvarsapparatens front är täckt av svart högblankt
akrylglas och eloxerad aluminium i antingen svart eller silver.
Tillsammans med den stilrena designen och metallknapparna ger det svarsapparaten en elegant look och en snygg
finish.

Fotograf: Per Vissing Christensen

Specifikationer

Sky

Skyline

VLux

2 x 13

2 x 13

1x7

Steglös reglering av ring- och samtalsvolym

3

3

3

Medhörningsspärr & medseendespärr

3

3

3

Dimensioner på svarsapparat (mm)

104 x 153 x 19

215 x 280 x 30

250 x 100 x 50/28

Privatfunktion med röd diodvisning

3

3

-

Vid uppringning tänds grön diod

3

3

-

Antal valfria ringsignaler - (porten och lägenhetsdörr)

3

3

-

3,5’’

5,7’’

3,5’’

Knapp som ändrar till aktivering av kamera, porttelefon eller externa kameror

3

3

-

Kontrast- och ljusreglering av bild

3

3

3

Ljusknapp

Portautomatik
Storlek på bildskärm

3*

3*

3

Antal fritt programmerbara knappar för styrning av annan utrustning

1

1

0

Möjlighet till bordsfäste

3

-

-

Diodvisning vid upptagen samtalskanal

3

3

-

Upp till 10 svarsapparater

Upp till 10 svarsapparater

-

Intern uppringning
Möjlighet till extra styrfunktioner

10

10

0

Mottagning av meddelanden från Nova-programmet

3

3

-

Möjlighet till simplexkommunikation

3

3

-

*Kräver programmering av den programmerbara knappen i Configo
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Porttelefonen kan rädda liv
BRANDKOMMUNIKATION SÄKERSTÄLLER ATT ALLA BOENDE
I EN FASTIGHET LARMAS OCH EVAKUERAS VID BRAND
Säker och snabb evakuering

Extra säkerhet

Med en brandkommunikationsanläggning kan
brandkåren ringa upp samtliga svarsapparater i en
trappuppgång och informera alla boende samtidigt
om evakuering. I farliga situationer kan systemet
förhindra rökförgiftning och att människor bränns
inne.

Som en extra säkerhet kan ett övervakningsprogram installeras som är kopplad till en webbläsare.
Programmet är därmed tillgängligt för alla datorer
med nätverksåtkomst. Om en svarsapparat inte
skulle fungera larmar
programmet och administratören får automatiskt
besked.

Anläggningen fungerar till vardags som en helt
vanlig porttelefonanläggning – med porttelefon och
svarsapparater i modellerna Stilux eller SLIM60BT.
Anläggningen har en rad extra funktioner för brandkommunikation och en brandmanspanel installeras
där brandmännen kan aktivera samtliga svarsapparater, oavsett om de boende har på privatläge
eller låg volym.

Läs mer i vår broschyr om våra
brandkommunikationssystem ...

BRANDKOMMUNIKATIONSSYSTEM

Installationen utförs med brandsäkra kablar.
Vid varje lägenhet installeras dessutom en
kortslutningsisolator på BUS:en, så skulle en brand
uppstå i en lägenhet och svarsapparaten kortsluts
stänger isolatorn av lägenheten. Det säkerställer
att svarsapparaterna i resten av byggnaden fungerar normalt, så att de boende kan larmas och
evakueras.

Brandisolator
Svarsapparat
(audio/video)

Porttelefon
(audio/video)

Brandmanspanel
med larm och
instruktion

Alpha brandcentral
övervakar systemets driftsstatus
(tillval)
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Välj mellan SLIM60BT eller Stilux-B svarsapparat
som en del av brandkommunikationssystemet
Både SLIM60BT (video) och Stilux-B (audio) kan som de enda svarsapparaterna ingå i
Scantrons brandkommunikationsanläggning där brandkåren kan larma direkt via svarsapparaterna. Vid behov kan båda integreras i samma system. Brandkåren ringer upp
via brandmanspanelen och etablerar kontakt med de boende i lägenheten.
Svarsapparaten fungerar som en högtalare för larmsignaler eller instruktioner,
så att alla direkt får besked om vad de ska göra i händelse av brand eller evakuering.
I dessa situationer styrs svarsapparaten centralt så att det går att kommunicera med
alla boende, även om privatspärren är på eller om volymen är låg. På så sätt säkerställs att alla personer i lägenheten hör larmanropet.
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Gör vardagen enklare
på kontoret eller hemma
En professionell lösning
till kontoret
Med en Scantron svarsapparat kan man på ett
professionellt sätt ta emot besökare på kontoret utan att ha behov av en ständigt bemannad
reception eller portvakt. Svarsapparaten fungerar som en enkel samtalsanläggning mellan
port och kontor. Via en programmerbar knapp
kan man från kontoret t.ex. öppna porten eller
tända ljuset vid porten. Andra funktioner kan
också skötas från svarsapparaten.
Svarsapparaten kan monteras på en praktisk
bordsfäste som gör den enkel att sköta på
skrivbordet eller receptionsdisken. Det går
att få bordsfäste till alla audiosvarsapparater,
SLIM50T, Sky och SLIM60BT.

Mer trygghet i vardagen med en modern dörrspion
Förutom möjligheten att se besökaren vid porten ger Slim50T även möjlighet att ansluta en modern dörrspion i form av en domekamera monterad utanför lägenhetsdörren.
När det ringer på dörren visar skärmen på Slim50T en tydlig bild
av vem som står utanför – oavsett om det är ljust eller mörkt utanför. Det
ger en extra trygghet och säkerhet i vardagen.
Vid installation ska kamera och ringklocka anslutas utanför dörren
direkt till svarsapparaten. Då ringer svarsapparaten och skärmen tänds
automatiskt när någon ringer på.

Den justerbara domekameran i färg har
IR-belysning, vilket gör att den visar tydliga bilder
även i mörker. Själva kamerahuset har en krossäker konstruktion som klarar hård behandling.
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Extern ringklocka
Höga ljud från tv, musik, köksmaskiner
eller lekande barn kan göra att man inte
hör svarsapparaten. För hörselnedsatta
kan svarsapparaten vara svår att höra från
bostadens alla rum, vilket kan avhjälpas med
en extern ringklocka som ser till att
svarsapparaten alltid hörs.
Den externa ringklockan kan också integreras
i ett brandkommunikationssystem som en
informationsenhet. Det ger en extra trygghet
när man vet att larmsignaler kan höras i alla rum.

Trådlös extern ringklocka
Om det finns behov av att flytta med sig den extra ringklockan är en trådlös extern ringklocka
den perfekta lösningen, t.ex. i barnkammaren,
på lagret, i källaren, på vinden eller på
balkongen.
En trådlös extern ringklocka kan placeras
överallt där den kan anslutas till ett vanligt
vägguttag och den fungerar inom 50 meter*
från svarsapparaten.
En radiosignal aktiverar ringklockan så att
den ringer och blinkar med en kraftig röd
ljussignal när det ringer på porten.

Uppmärksamma
dörrpåringningar med
hjälp av teleslinga
Hörselskadade användare
kan med hjälp av teleslingor få signaler för dörrpåringningar via teleslingan. I audio-svarsapparaten
monteras ett TRE1 relä, som
vidaresänder signalen direkt
till en extern klocka. I videosvarsapparaten kopplas ett
multirelä till anläggningen.
Detta säkrar, att den boende inte
missar dörrpåringningarna.

För att aktivera den trådlösa externa klockan monteras en radiosändare i ett TRE2 relä vid svars apparaten. Vid dörrsamtal sänder radiosändaren en
signal till den trådlösa externa klockan.

*Beroende på förhållanden.
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Spara tid och administration
med Nova-programmet
EXEMPEL PÅ BYGGNAD MED LÄGENHETER

Nexus läsare
På byggnadens bakdörr finns en
Nexus-läsare med kodlås monterad.
De boende kan använda samma
bricka som till huvuddörren och
lägenhetsdörren. De kan även
knappa in en
fyrsiffrig kod.

Hänglås med SensoLock®
På dörren till cykelförrådet sitter ett
hänglås där ett SensoLock® finns
monterat. Med en bricka kan de
boende öppna hänglåset och
låsa in sina cyklar.

PORTTELEFONI OCH PASSERKONTROLL I ETT ENDA SYSTEM
Det går att kombinera videotelefoni med Scantrons FlexAir® passerkontroll, som är ett användarvänligt, flexibelt och fullt digitaliserat system. FlexAir®-konceptet är enkelt att förstå och smidigt
att använda för både brukare, besökare och administratörer.
En typisk trappuppgång består av dörrstationer med
namnskyltar, nycklar till lägenhetsdörrar och namnskyltar till
dörrarna som ska beställas och bytas ut när de boende flyttar in
och ut. Dessutom finns ofta porttelefon och passerkontroll med
läsare vid porten och kanske vid källare, tvättstuga osv.
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Med FlexAir® kan alla dessa komponenter samlas i ett system
och uppdateras via Nova-programmet som administratören får
tillgång till direkt från en webbläsare.
Administratören bestämmer var och när en brukares bricka eller
kort ska vara aktivt, så att man alltid har koll på vem som har
tillträde till de olika dörrarna. Det eliminerar kostnader för
namnskyltar, cylindrar och nycklar som annars skulle behövt
bytas ut när en ny hyresgäst flyttar in.

Svarsapparat
När en besökare ringer på
vid porttelefon kan de
boende se den besökande
på videosvarsapparaten i
lägenheten och öppna.
Svarsapparaten kan också
ta emot sms med viktig
information från administratören via Nova-programmet.

KOMMUNIKATION
MED DE BOENDE DIREKT
VIA SVARSAPPARATEN
Från Nova-programmet går det även att skicka
korta digitala meddelanden till de boendes
video- svarsapparater via display-kontrollmodulen som finns integrerad i FlexAir®programmet. De digitala meddelandena kan
bestå av upp till 80 tecken per meddelande.
Vicevärden lägger därmed inte tid på att skriva
ut och skicka brev, utan kontaktar alla boende
med hjälp av ett musklick.

A1 displaydörrklocka & SensoLock® lås
Utanför lägenhetsdörren finns en A1 displaydörrklocka
som kan uppdateras via Nova-programmet. Dessutom
finns en SensoLock® låscylinder monterad som ger
tillträde till lägenheten.

MIX display
porttelefon
Byggnaden har ett
MIX-displayporttelefon vid
huvuddörren med
inbyggd läsare och
kamera. Det är enkelt
att uppdatera de
boendes namn via
Nova-programmet.
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Kompetent och serviceminded
partner med kompletta lösningar

Vårt fokus är att skapa snygga och innovativa
lösningar som fungerar för både slutanvändare och
installatörer. Vi vill gärna tillmötesgå kundens alla
önskemål och det gör vi genom att kombinera ett
brett produktprogram med expertkunskaper inom
alla våra produktområden.
Sedan starten på 1980-talet har vi etablerat en
lång rad lösningar hos företag, projektutvecklare
och bostadsrättsföreningar över hela landet.
Våra lösningar baseras på egen utveckling, egen
produktion och samarbete med experter på
området för att skapa säkra, effektiva och
användarvänliga lösningar till våra kunder.
Vår produktion och produktutveckling är
internationellt placerad och vi säljer idag våra
produkter till en lång rad länder.
Vi har ett erfaret säljteam och välutbildade
tekniker som alltid är redo att hjälpa till.
Kontakta oss så att vi kan prata
om möjligheterna.

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

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och produktförändringar.

Scantron är en av marknadens starkaste
leverantörer av porttelefoner,
passerkontrollanläggningar och brand- och
nödkommunikationssystem.

