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Et enekelt 2-trads system med mange fordeler

X1 SYSTEM

4
Mobil-app per 

leilighet ved bruk 
av XTS7 WiFi

500
Adgangskoder

8
CCTV video 
kameraer

o

650 m
Mellom 

adgangspanel 
og siste 

svarapparat

3
Tilkoblede 

adgangspaneler

108
Svarapparat

Ideelt for en enebolig eller boligblokker med opptil 108 leiligheter. 
Systemet bruker 2-tråds upolariserte kabler for kommunikasjon 
som gjør installasjonen enkel og smidig.  X1 systemet kan tilpasses 
til forskjellig bruk, alt fra enkelt porttelefonsystem med knapper, til 
en kombinert løsning med adgangskode og brikkeleser. Systemet 
kan programmers manuelt eller med PC. Ved bruk av XTS7 WiFi 
svarappartet kan man bruke mobil app for å styre anlegget.  

Hovedtrekk

2-tråds uploarisert kabel

En strømforsyning for hele systemet

CCTV integrasjon

 Intercom for opptil 10 brukere

Manuell eller PC programmering

Kompatibelt med mobil app

Opptil 2 sentralbord svarappart

MTM VIDEO
DIGITAL + RFID

VA/01

MTM VIDEO
DIGITAL + RFID

VAS/101

PERLA

PERLAPERLA

XTS PERLA

VSC/01

XDV/304

XDV/304

VAS/100MH

PORTIER

KABLER

Strømforsyning/totråds
VCM/1D
VCM/2D
COAX

MITHO SB

–
–

–
–
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Et system som fjerner kabelbegrensinger ved bruk av mobilnettet 

GSM SYSTEM

Ring for å 
åpne

åpning via 
telefonen

2000
adgangskoder

2
adganspanel 

utganger

Ubegrenset
avstand

1
audio 

adgangspanel

GSM-systemet er egnet for bruk der det ikke er mulig å installere et 
tradisjonelt porttelefonsystem.  Systemet kommuniserer via mobilnettet 
og er spesielt egnet for å styre porter eller dører der avstanden mellom 
inngangen og bygningen er stor.
Systemet krever kun et GSM-adgangspanel, strøm og antenne for 
GSM-signalet.  Adgangspanelet kommer med standard åpnefunksjon og 
relestyring. 

MAIN CHARACTERISTICS

Programmerbar via SMS eller PC

Opptil 1000 telefonnumre kan ringes

Åpning via telefonen

Kontroll av 2 utganger

Fjernstyrbar

1000
nummer

5
per leilighet

VAS/101

kabler

Strømforsyning/totråds
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modul basert adgangspaneler 

MTM

MTM adgangspanelet er et modulært panel med svært 
mange valgmuligheter. Adgangspanelet er kompatibelt med 
alle 4 porttelefonsystemene.  Utformingen og det stilrene 
designet gir brukere et moderne og funksjonelt panel som 
kan tilpasses til mange forskjellige bruksområder.  Panelet har 
et standard aluminiumsfinish som sikrer lengre holdbarhet. 
Bakgrunnsbelysningen i panelet, som kan tilpasses til enten 
blått eller hvitt lys, vil sikre at taster eller display er godt synlig 
uavhengig av lysforhold. 

Innfelt

13 mm tykk

Vegg montert

64 mm tykk

Video versjon

Versjon for 
hørselshemmede

Audio versjon

Vann- og 
støvavstøtende 

Mekanisk     
beskyttelsesgrad 

Kamera 

Satin finish anodisert naturlig aluminiumsfinish

Unikt design uten høyttalerhull

Direkte tilkobling av analogt kamera (lyd X1)

Lyd og visuelle varsler

HD-oppløsning og HDR-teknologi (High Dynamic Range)

Blå eller hvit bakgrunnsbelysning med lysstyrkeinnstillinger

MiniUSB frontpanel for fastvareoppdatering og 
programmering

Opptil 98 knappsamtaler og ubegrensede digitale samtaler

Egenskaper:

kompatible systemer

DIMENSjoner

130 mm

13
6 

m
m

22
6 

m
m

31
6 

m
m

130 mm

130 mm

40
6 

m
m

130 mm

130°

95
°

100°

82
°
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Displayet lar deg vise opptil 7200 navn i 
adresseboken.
Når du programmerer, kan du velge søke-
modus som er best for brukerne

Kodetastatur og display
Knappemodulene kommer som standard 
med 8 knapper, men antall knapper som 
skal brukes defineres av frontplatene som 
kommer i 2,3,4,8 knapper.  Dette gir deg 
muligheten til å oppgradere et anlegg ved 
kun å bytte frontplate. 

KNappe modul
MTM-serien inneholder også 2 moduler 
spesielt for adgangskontroll, et kodetastatur 
og en RDIF-leser. Begge modulene er 
utstyrt med 2 relébrytere og 2 innganger for 
direkte aktivering av relébryterne.  

adgangskontroll

Innfellings boks  
Tilgjengelig for forskjellige 
oppsett, 1-4 moduler. 
Dybde 48 mm 

veggsboks  
En veggmonterings boks 
er tilgjengelig hvis innfelling 
ikke er mulig.

ramme 
Aluminiummodul 
profil med 
kataphoresebehandling og 
svart lakkering for å sikre 
høy grad av utholdenhet 
mot korrosjon og rust.
Kompatibel med BTicino-, 
Comelit- og Urmet-
lommer.

elektroniske moduler 
Snap-in installasjon uten 
skrue nødvendig. Enkel 
ledning mellom modulene. 
Ingen mulighet for feil 
takket være de polariserte 
kontaktene.

frontplater 
Frontpaneler klar til bruk.
Med en satin-finish i 
aluminium og med solid 
indre struktur for å bevare 
beskyttelsesgraden (IK07).

Ytre ramme  
Enekel og stilrent design i 
aluminium

MTM 
ER RASKT 

OG ENEKELT Å 
INSTALLERE
Det er fem 

komponenter som utgjør 
adgangspanelet: vegg- eller 

innfellingsboksen, den 
elektroniske modulen, 
frontplaten med ytre 

ramme.
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PERLA
Video og audio svarapparat med 3.5" LCD DISPLAY

Handsfree

Aux/portier funksjoner

Intercom opptil 8 svarppart

“Panikk” knapp som sender melding til portier eller 
resepsjon

Strøm via POE (PEC IP) eller toleder bus

Forksjellige meldodier 

Inngang for  for lokal dørbjelle

Egenskaper:

PERLA audio og fargevideo svarapparat har handsfree betjening og 3,5” LCD-skjerm som bruker lite energi. Svarapparatet er 
tilgjengelig i fargene Ice White og Fusion Black. Med sin enkle og moderne design passer Perla inn i de fleste omgivelser og 
er meget enkel å bruke.

Veggmontert

31 mm thick

Video versjon

Audio versjon

3.5" display

Tilgjengelige versjoner

Dimensjoner

110 mm

17
0 

m
m

145 mm

17
0 

m
m

Kompatible systmer

Audio versjon Video versjon

Speaker audio
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