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Alternativ

Porttelefonguiden
Allt fler väljer idag att låsa sina fastighetsentréer för att hindra obehörig
passage samt minska risken för skadegörelse och inbrott. En porttelefon är
den ideala lösningen för att, direkt från lägenheten, kunna öppna porten
och släppa in besökare.
Tre systemlösningar för porttelefoni
Det finns idag på marknaden tre olika porttelefonlösningar – trådbundna
svarsapparater, trådlösa svarsapparater och uppringning till hemtelefon
eller mobiltelefon via telenätet. Axema är specialist på porttelefoni och
med våra varumärken VAKA och Skyline har vi marknadens bredaste
erbjudande inom alla tre olika systemlösningar för porttelefoni. För att göra
det enklare att välja det system som passar Er bäst så har vi tagit fram den
här guiden där vi beskriver lösningarna och skillnaderna i kostnader.
Tillgänglighetsanpassade produkter
Våra portapparater har talande ”välkomst-meddelanden” när låset öppnas,
och dialogstyrd klartextdisplay finns som tillval. Dessutom finns en mängd
inbyggda funktioner som t ex. individuell öppningstid och stöd för dörr
automatik.
Passersystem och tvättstugebokning
Ni kan komplettera ett porttelefonsystem med ett passersystem för att
öppna porten med nyckelbricka och/eller kod. Då slipper ni nycklar, med
de kostnader och risker det för med sig, och det blir mycket enklare och
smidigare att sköta behörighet- och ”nyckelhanteringen”. Väljer ni porttelefonen VAKA så ingår ett passersystem medan porttelefonen Skyline
kan kompletteras med passersystem. Bägge porttelefonsystemen kan också
kompletteras med tvättstugebokning.
Läs vidare i den här guiden så kan du enkelt bilda dig en uppfattning om
vad som skulle passa bäst för er fastighet.

Alternativ

Trådbundna svarsapparater – Ljud och/eller video
ARSTELEFONER

2

AUDIO Bus2

SKYLINE

Loft Extra
Art nr. 3-3397

• Portapparaten finns i en mängd olika utföranden
beroende på behov. Besökaren ringer snabbt och enkelt
med en snabbvalsknapp eller via namndisplay.
• Det går även att komplettera portapparaten med en
inbyggd kamera och då kan du välja en svarsapparat
Loft Extra/Basic
med bildskärm i vilken du ser besökaren.

A R S T E L E F O N E R S VA R S T E L E F O N E R

us2

Loft Basic
Art nr. 3-3396

• Här svarar och öppnar du porten enkelt med hjälp av
en väggmonterad svarsapparat, som installeras innanför
ytterdörren i lägenheten.

AUDIO Bus2

VIDE O Bus 2

Loft Extra
Art nr. 3-3397

Loft Basic
Art nr. 3-3396

AUDIO Bus2

Loft Extra
Art nr. 3-3397

S VA R S T E L E F O N E R
V I D EO Bu s2Loft Extra/Basic

Fakta: Svarsapparat med öppnaknapp
och telefonlur med inbyggd hållmagnet.
Separat ingång för ringklocka, t ex från
lägenhetsdörr, med unik signal.
Loft Extra har dessutom inställbar
Loft Monitor
styrka för ljud och ringsignal, privatfunkFakta: Svarsapparat med 3,5” monitor och telefonlur
tion (ljud avstängt) samt 2 extra
funkmed
inbyggd hållmagnet. (iLoft är högtalande och har
tionsknappar. För väggmontage.
ingen telefonlur).
Mått: 220x85x40 (HxBxD)
Inställbar styrka för ljud/ljus/kontrast, privatfunktion
(ljud avstängt). Separat ingång för ringklocka, t ex
från lägenhetsdörr med unik signal.
2 funktionsknappar, för att öppna t ex grind, dörr 2,
tända belysning etc.

Loft Basic
Art nr. 3-3396

S VA R S T E L E F O N E R

• Från portapparaten dras kablage upp i fastigheten och
in i varje lägenhet. Om ni avser att byta ut ett gammalt
porttelefonsystem så finns det möjlighet att använda
det befintliga kablaget, vilket reducerar installationskostnaden betydligt.

VI DELoft
O Bus2
Extra/Basic

Fakta: Svarsapparat med öppnaknapp
och telefonlur med inbyggd hållmagnet.
Separat ingång för ringklocka, t ex från
lägenhetsdörr, med unik signal.
Loft Extra har dessutom inställbar
styrka för ljud och ringsignal, privatfunktion (ljud avstängt) samt 2 extra funktionsknappar. För väggmontage.
Mått: 220x85x40 (HxBxD)

Loft Monitor Svart/Vit
Art nr. 3-0103

Loft Monitor
Fakta: Svarsapparat med 3,5” monitor och telefonlur
med inbyggd hållmagnet. (iLoft är högtalande och har
ingen telefonlur).
Inställbar styrka för ljud/ljus/kontrast, privatfunktion
(ljud avstängt). Separat ingång för ringklocka, t ex
från lägenhetsdörr med unik signal.
2 funktionsknappar, för att öppna t ex grind, dörr 2,
tända belysning etc.

Loft Monitor Svart/Vit
Art nr. 3-0103

S VA R S T E L E F O N E R
V I D EO Bu s2

Fakta: Svarsapparat med öppnaknapp
och telefonlur med inbyggd hållmagnet.
Separat ingång för ringklocka, t ex från
lägenhetsdörr, med unik signal.
Loft Extra har dessutom inställbar
styrka för ljud och ringsignal, privatfunktion (ljud avstängt) samt 2 extra funktionsknappar. För väggmontage.
Mått: 220x85x40 (HxBxD)

Loft Monitor Färg
Art nr. 3-0104

Loft Monitor

S VA R S T E L E F O N E R
VI DE O Bus2

Loft Monitor Färg
Art nr. 3-0104

Loft Monitor

SK R Ä DDARSYTT

Fakta: Svarsapparat med 3,5” monitor och telefonlur
med inbyggd hållmagnet. (iLoft är högtalande och har
ingen telefonlur).
Inställbar styrka för ljud/ljus/kontrast, privatfunktion
(ljud avstängt). Separat ingång för ringklocka, t ex
från lägenhetsdörr med unik signal.
2 funktionsknappar, för att öppna t ex grind, dörr 2,
tända belysning etc.

iLoft Monitor Färg
Art nr. 3-0105
Loft Monitor Svart/Vit
Art nr. 3-0103

Fakta: Svarsapparat med 3,5” monitor och telefonlur
med inbyggd hållmagnet. (iLoft är högtalande och har
ingen telefonlur).
Inställbar styrka för ljud/ljus/kontrast, privatfunktion
(ljud avstängt). Separat ingång för ringklocka, t ex
från lägenhetsdörr med unik signal.
2 funktionsknappar, för att öppna t ex grind, dörr 2,
tända belysning etc.
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iLoft Monitor Färg
Art nr. 3-0105
Loft Monitor Svart/Vit
Art nr. 3-0103
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Alternativ

Trådlösa svarsapparater
VAKA
• Här svarar och öppnar du enkelt porten med en bärbar
Gigaset telefon. Den bärbara svarsapparaten kan du
placera var som helst i lägenheten och du kan även ha
flera svarsapparater i samma lägenhet.
• Från portapparaten ringer besökaren enkelt med ett
kortnummer eller genom att scrolla fram lägenhetsinnehavarens namn i en display.
• I portapparaten ingår det ett passerssystem, kodlås och
IR-mottagare för Posten m. fl.
• För installationen behövs endast kablage från portapparaten till basstationer som placeras i trapphuset.
Ingen kabeldragning till lägenheterna behövs.
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Alternativ

Hemtelefon eller mobiltelefon som svarsapparat
VAKA
• Med denna lösning svarar och öppnar du porten med
din vanliga hemtelefon eller mobiltelefon.
• Från portapparaten ringer besökaren enkelt med ett
kortnummer eller genom att scrolla fram lägenhetsinnehavarens namn i en display. Uppringning till din
hemtelefon eller mobiltelefon sker via telenätet.
• Det räcker att installera en portapparat med centralenhet, sen är det bara att programmera in de telefonnummer man ska kunna ringa till. Porttelefonen ansluts
till telenätet eller internet med ett eget telefonabonnemang. Det fungerar med såväl traditionell
analog telefonlinje som IP-telefoni.
• Löpande kostnad för telefonabonnemanget samt
samtalskostnader tillkommer.

KOSTNADER

ARBETE

MATERIAL

SAMTALSKOSTNAD

• Axema Access Control AB är ett svenskt företag som
grundades 1992 och utvecklar samt marknadsför produkter
inom passerkontroll och porttelefoni för kunder med höga
krav på säkerhet, funktion och kvalitet.
• Produkterna tillverkas i Sverige med försäljning och
installation via åter försäljare inom el-, lås- och säkerhetsinstallatörer över hela Sverige.

Axema Access Control AB • Box 90215 • 120 23 Stockholm
Tel: 08 - 722 34 40 • Fax: 08 - 722 34 50 • E-post: info@axema.se
Axema.se

Gör som 1000-tals andra fastighetsägare och bostadsrättsföreningar – använd porttelefon
system från Axema. Kontakta din lokala installatör idag för förslag och offert.

