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PortAView dørtelefon-tableauet er designet og udført i et stykke 
massivt 8 mm aluminium. Dette medfører, at dørtableauet ikke blot er 
elegant og stilrent, men også vandalsikkert.

PortAView dørtableauet passer perfekt til skandinaviske bygninger og 
facader og vil give indgangspartiet et elegant førstehåndsindtryk. 
PortAView dørtelefonsystemet spænder vidt fra private villaer og 
lejligheder til kontorvirksomheder og boligforeninger. 

PortAView systemet er meget fleksibelt og kan benyttes fra små, 
enkelt brugersystemer og op til større installationer med 32 brugere i 
samme system.

Det udvendige PortAView tableau kan enten leveres 
med det traditionelle enkle ringetryk med baggrund og 
med belyste navneplader til hver lejlighed eller med 
vores multi video tableau med display, som viser navne-
liste og lejlighedsnummer.

Systemet kan frit kombineres med vores 5 forskellige 
simple svarenheder som eksempelvis vores video 
svarmonitor med 4,3 eller 7” skærm,  det lille elegante 
håndfri audio svarmodul eller med det mere 
traditionelle svarmodul med rør.

Hvis ejendommen har flere indgange og porte, kan der 
tilsluttes op til 4 stk. video dørtableauer, som placeres ved 
døre eller porte, og som kan betjenes af hver lejlighed.
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Ved brug af video dørtelefon med indbygget dag/nat farvekamera, 
kan beboerne både se og tale med dem, som ringer på døren og 
dermed sikre utilsigtet adgang til ejendommen og skabe 
tryghed.

Ved at forhindre uvedkommende i at få adgang til 
bygningen nedsættes risikoen for indbrud, hærværk 
samt uønskede personer.

Der er mulighed for at få dør tableauet leveret i eloxerede, vejrbestandige og eksklusive farver, som
Gun metal, Champagne brun og Messing gylden samt aluminiumsfarver. så man får et smukt og
stilrent finish, der matcher både arkitektur og farvevalget på indgangspartiet. 

Alle vores dørtableauer kan fås både til frembygning og planforsænkning samt er vejr- og UV-resistente, som
passer til skandinaviske vejrforhold.
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 Gun metal Champange brun Messing gylden Blank aluminium
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FORHANDLER:

Man kan frit vælge imellem de forskellige hustelefoner alt efter ønske. 

Man kan vælge den traditionelle hustelefon med rør eller den lille og 
simple håndfri hustelefon. 

Har man et ønske om video, så kan man vælge mellem de elegante 
video svarmonitorer, som der enten har et stort 7" eller  et mindre 4,3” 
videodisplay til live-visning af, hvem der ringer på døren både dag og nat.

Den daglige betjening udføres via de tydelige og brugervenlige baggrundsbelyste 
touch-knapper på fronten af hustelefonerne eller monitoren.

Man har muligheden for at kunne betjene både døre og porte samtidig på alle vores 
svarenheder, da der er 2 taster for åbning af døre og porte.
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Ved brug af Multi-bruger tableauet leveres der komfort adgangskontrol 
til betjening af døren eller porten.

Ved brug af den integrerede komfort adgangskontrol i dørtableauet 
slipper brugerne for traditionelle og dyre nøgler i opgangsdøren, 
samtidig med at man sikrer mod uvedkommende i opgangen eller i boligen.

Man kan benytte en nøglebrik på kortlæseren eller benytte en personlig kode på 
tastaturet for åbning af døren. 
I systemet kan man kan have en personlig kode for hver lejlighed samt en vicevært 
kode og 1000 stk. nøglebrikker til hver dør eller port.

Den integrerede adgangskontrol er simpel og nem, og skulle man have behov for 
et større overblik og administration af bruger, loghændelser, tidszoner, bruger-
grupper eller lignende, kan vores mere avancerede VloX online IP adgangskontrol-
system vælges til PortAview dørtelefonisystemet

PortAView tableauet kommer samlet og klar til brug med indbygget dag/nat farvekamera, audio
modul samt baggrundsbelyste navneplader og ringetryk, som gør PortAView tableauet komplet 
og direkte klar til opsætning.

PortAView dørtelefonanlægget installeres meget nemt og hurtigt via vores smarte plug and 
play 2-Leder bus system, som forbinder alle hustelefoner, video monitor samt dørtableauer i 
systemet, blot via et 2 leder kabel helt uden nogen form for programmering.

Ved hjælp af vores plug and play 2-Leder bus system kan der spares meget tid på installationen,
hvilket medfører en lavere installationsomkostning. I flere tilfælde vil man kunne udskifte
eksisterende dørtelefonsystemer og genbruge eksisterende kabelinstallation og el-lås.

Integreret komfort adgangskontrol.

Nem og simple installation.


