
ACCESS TECHNOLOGY A/S
HOVEDAFDELING: Møgelgårdsvej 14A • DK - 8520 Lystrup • T: +45 32 20 10 53 • CVR: 32831192 • www.acct.dk
SALGSAFDELING SJÆLLAND: Norvangen 3D, Opg. C, 2 sal • DK - 4220 Korsør • T: +45 70 27 66 45 • www.intelligentcare.com

NT Serie

NT NT+

CM Serie

CM CM+

Trådløs dørtelefon
1-50 tryk

Briklæser
(VIX-GSM-BELL-RFID)

PRODUKTARK (Ver.  1 .0)

Varenummer dørtelefon 1,2,3,4,5 tryk ICM18025, ICM18026, ICM18029, ICM18030, ICM18027

Varenummer briklæser ICM18031

Opkaldstryk Op til 50 tryk

Telefonnumre pr. knap 1 + 3 viderestilling

Programmering SMS og USB

Relæudgang Potentiale frit NO/NC

Forsyningsspænding 12-24 V AC/DC

Frekvens GSM

Materiale Støbt aluminium

Dim. 1, 2 modulsplade HxBxD = 160x135x44 mm, 280x135x44 mm

ANVENDELSE
Trådløs dørtelefon med opkald direkte til medarbejder- 
telefoner. Når der trykkes på knappen, vil dørtelefonen 
foretage opkald direkte til indkodede telefoner, mobil 
eller fastnet. Døren åbnes direkte fra svartelefonen. Der 
er ikke behov for fastinstallerede svartelefoner og flere 
kan modtage opkaldet efter prioritet. Dørtelefonen kan 
håndtere op til 1000 brugere/brikker. Dørtelefonen fås 
med 1 til 50 tryk. Det er muligt at indkode 4 forskellige 
telefonnumre pr. tryk. Leveres ekskl. simkort.

Dørtelefonen kan leveres en briklæser (Add-on modul)
som giver mulighed for at medarbejderne via brik/adgangs- 
kort kan åbne skydedøre/døre til f.eks. hovedindgang.

SPECIFIKATIONER

FUNKTIONER OG FORDELE
• Ingen krav om Internet i bygningen, indbygget SIM kort.
• Enkel og økonomisk installation.
• Modtag opkald direkte på eksisterende vagttelefoner.
• Åben døren for gæster direkte fra telefonen.
• Fungerer med IntelligentCARE platformen.

MONTERING
Monteringen er utrolig simpel, da den kun kræver en 
12VDC forsyning, antenne og SIM-kort. Vi tilbyder også 
at levere dørtableauet programmet med telefonnumre, 
fortrådet samt med navneskilte klar til at sætte op.
 
Dørtelefonerne er modulopbyggede, og modulerne mon-
teres i den sortlakerede ramme efter ønske. Indbyggede 
LED´er sørger for baggrundsbelysning af navneskiltene.

NETVÆRK
GSM mobilnet og IntelligentCARE gateway/netværk.

Trådløs dørtelefon, 5 tryk

Briklæser


