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När det är dags att byta ut er gamla porttelefon i fastigheten är 
VAKA-CALL ett mycket bra alternativ. Det är ett av marknadens 
modernaste och mest framtidssäkra porttelefonsystem där man kan 
nyttja de befintliga kablarna (4-tråd), vilket gör att installationstiden 
och därmed kostnaderna minimeras.
Samtidigt ger VAKA-CALL möjligheter till så mycket mer, som t.ex. ökad 
säkerhet, fler funktioner, utbyggnadsmöjligheter och framtida 
uppgraderingar. VAKA-CALL är ett modernt, svenskproducerat 
porttelefonsystem med ett inbyggt passersystem som finns installerat i 
tusentals fastigheter över hela Sverige.

Sänker kostnader
VAKA-CALL är ett av marknadens porttelefonsystem där man kan nyttja 
de befintliga kablarna (4-tråd) som redan finns till fastighetens gamla 
porttelefon och dess utom få ett inbyggt passersystem. Att slippa dra nya 
kablar innebär givetvis att installationskostnaden minimeras. Det gör 
VAKA-CALL till en mycket kostnadseffektiv lösning.

Ökar säkerheten
Med gamla porttelefoner kan hyresgästerna öppna porten med  hjälp av 
en kod. Det ger oftast för låg säkerhet, då koder lätt kan spridas till 
obehöriga. Med VAKA-CALL kan ni välja att använda kod eller 
nyckelbricka. Med nyckelbricka ökas säkerheten betydligt! Skulle någon 
tappa sin bricka så är det enkelt att spärra ut den. Postens personal 
öppnar enkelt porten med hjälp av den inbyggda IR-läsaren. 

Ring hur ni vill
Besökare kan ringa till lägenhetens fasta telefon, mobiltelefon, IP-telefon 
eller bärbara DECT-telefon. Med VAKA-CALL finns många möjligheter! 
Lägenhets-innehavaren öppnar porten med en knapptryckning på sin 
telefon.
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Inbyggt namnregister
I portapparatens display visas namnen på de boende i fastigheten. Det gör 
det enkelt för besökaren att scrolla fram lägenhetsinnehavarens namn och 
ringa upp. Finns det redan en befintlig namntavla i porten, kan man använda 
den och ringa lägenhetsinnehavaren med hjälp av kortnumret på tavlan.

Anpassat för användarna
VAKA-CALL kan enkelt anpassas för personer med funktionshinder. Det 
finns möjlig het till talande ”välkomst-meddelanden” när låset öppnas och 
dess utom en mängd andra funktioner som t.ex. individuell öppningstid och 
stöd för dörr automatik.  

Fler dörrar och tvättstugebokning
Det är enkelt att bygga ut VAKA-CALL till flera dörrar i fastigheten, t.ex. 
källardörrar och förråd. Vid dessa dörrar fungerar VAKA som passersystem 
och hyresgästerna öppnar med hjälp av kod eller nyckelbricka. Du kan också 
välja radiosändare för att öppna garaget. Det går även att komplettera VAKA 
med tvättstugebokning.

Snabb och enkel montering
VAKA-CALL kan fås i utanpåliggande eller infällt utförande. Om den  befint 
liga port apparaten är infälld i väggen kan infällnadslådan återanvändas 
tillsammans med en ny snygg front för snabb och smidig montering. Du 
slipper betala för dyra anpassningar. Den robusta kaps lingen står emot såväl 
skadegörelse som fukt.
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• 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 säkerhets -
installatörer över hela landet.

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




