GT

VIDEO PORTTELEFON
NY GENERASJON

PRIVATBOLIG • LEILIGHETSBYGG • NÆRINGSBYGG

ERFARING OG KUNNSKAP
Aiphone ble grunnlagt i Nagoya i 1948 og har blitt en av verdens mest anerkjente produsenter av
intercom systemer. Våre 1.455 engasjerte ansatte og vår konstante fokus på forbedret kvalitet har
gitt oss den lederposisjonen vi har i dag. Vi eksporterer nå våre innovative produkter til mer enn
70 land i hele verden. Gjennom sterkt engasjement for total kvalitetsstyring, søker vi stadig etter
nye måter å forbedre våre produkter og prosesser på. Resultatet er et globalt rykte for teknologiske
fremskritt, et bredt utvalg av førsteklasses produkter og, viktigst av alt, kundetilfredshet.

QUALITRONIC (Aiphone agent Norge)
Qualitronic har vært general agent for Aiphone i Norge siden 1990. Vi har mer en 40 års erfaring med
porttelefon og Aiphone produkter fra vår tid som installatør av porttelefon. Siden 1970 er Aiphone SAS i
Frankrike vært hovedkvarter og logistikkplattform for hele Europa-området.

BYGGET FOR Å HOLDE
Alle Aiphone-systemer er resultatet av omhyggelig vektlegging av detaljer, moderne design, førsteklasses
materialer og kretser, konstruert bygget og 100 % forhåndstestet for å sikre varig bruk uten
problemer.

PRIVAT BOLIG
Det individuelle boligmarkedet krever praktiske løsninger som optimaliserer alles komfort.
Sikkerhet og direkte kommunikasjon fra ett rom til et annet eller port til det indre del av huset er uunnværlige
elementer i dag.
Aiphone tilbyr riktige løsninger tilpasset hver forespørsel.

LEILIGHETS MARKED
Sikkerheten til inngangene og loven om tilgjengeligheten til de handikappede har blitt viktige funksjoner i
kollektivboligen. Jo mer brukeren nøyaktig identifiserer besøkende før han åpner døren, pluss hans følelse
av sikkerhet er garantert. Uansett hvilken type konstruksjon der du lever, tilbyr Aiphone kvalitetsprodukter
som inneholder de nyeste teknologiene og er tilgjengelige for alle, uavhengig av handikapp (visuell, auditiv,
motorisk og kognitiv).

NÆRINGS MARKED
Kommunikasjon i kontorer, fabrikker og andre næringsbygg har blitt en faktor for produktivitet og sikkerhet.
I dag fortsetter behovet for pålitelige intercom-systemer å vokse, ved hjelp av ny teknologi som IP.
Utviklingen og evnen til å tilpasse våre produkter til dine behov, tillate eksistensen av profesjonelle intercom
systemer anerkjent som den mest pålitelige.

ISO 9001
Aiphone er den første globale intercom produsenten som har fått ISO 9001-sertifisering.
ISO 9001-standarder gir en umiddelbar anerkjennelse av produktkvalitet så å si overalt i verden. I dag har
Aiphone SAS ISO 9001-sertifisering for sitt engasjement for kundeservice.

AIPHONE ENGASJEMENT FOR MILJØ
Aiphone har også fått ISO 14001-godkjenning, en internasjonal referanse for miljøkrav.
Alle AIPHONE-produkter samsvarer med RoHS-direktivet (2002/95/EF), en forpliktelse til å unngå bruk av
materialer som er skadelig for miljøet.
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GT SERIEN:
Farge video dørstasjon
• Høyttalende
• 170° vidvinkel kamera
• Universal utforming
GT-serien gjør det mulig å være
i samsvar med loven om tilgjengelighet
for funksjonshemmede
En fleksibel unik løsning med
«Tastatur + Display», tilpasset
enhver type konstruksjon:
offentlig, privat, renovering ...
Design, pålitelighet, kvalitet Aiphone:
GT tilbyr betydelige teknologiske
innovasjoner for større tilfredshet.

ET UTFØRENDE SYSTEM

INNTIL 16 DØRSTASJONER
500 SVARAPPARATER
4 VAKTAPPARATER

Velg blant, 3 typer video svarapparater med teleslynge (magnetisk sløyfe) :
GT-2C-L
•
•
•
•

Handsfree fargeskjerm
3,5’’ skjerm med vidvinkelvisning
9 soner zoom / Tilt funksjon
Bildeminne

GT-1C7-L

GT-1M3-L

• Handsfree fargeskjerm
• 7’’ skjerm med vidvinkelvisning
• 9 soner zoom / Tilt funksjon

• Handsfree fargeskjerm
• 7’’ skjerm med 			
vidvinkelvisning
• 1 sone zoom
• Smal bredde
«Perfekt for renovering»

2 typer dørstasjoner :
Monoblok i rustfritt stål
• Fargeskjerm med store karakterer
• Piktogrammer og talesyntese
• Kan leveres med teleslynge

Modulbasert
• Piktogrammer og talesyntese
• Motstandsdyktig mot hærverk
• Mulighet for 4 eksterne anropsknapper
kombinert med tastatur og display
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UNIVERSAL UTFORMING
ER TILRETTELAGT FOR PERSJONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
TEK10:
Med sitt vidvinkel kamera kan Aiphone dørstasjoner monteres med øverste knapp
på 110cm.
Dørstasjoner :
Lyd og visuell indikasjon under bruk
> Dørstasjon med tastatur og display, hvor «5» tasten merket.
> Tegn størrelse er større enn 4,5 mm.
Svarapparat :
Kommunikasjonsenheten gir alle brukerene mulighet til å visualisere
sine besøkende. Skjermene er utstyrt med en magnetisk sløyfe som tillater
bruk av høreapparat i T-modus.

BESØKENDE
VED INNGANGDØREN

DØRSTASJON
GT-DMB-LVN

100°

170 ° horisontalt
og 100 ° vertikalt

Store piktogrammer

170°

Integrert teleslynge
Døren er
åpen

Talesyntese
Ringe og avbryt knapp er uthevet.
Alle knapper er bakgrunnsbelyst.
Knapp «5» er merket.
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BESØKENDE
VED INNGANGDØREN

MODULBASERT DØRSTASJON
GTVITD

• Navnrulle.
• Video med lysdioder og talesyntese.

Største synsvinkel på markedet :
170° horisontalt og 100° vertikalt
VDF-Skjerm med høy kontrast:
Bedre visuell komfort
Ringeknapp og avbrytknapp uthevet

Knapp « 5 » er merket

Talesyntese
Piktogrammer

BEBOER
I LEILIGHET

VIDEO MONITOR
GT-1C7-L

FORDELER

7’’

• 170° Vidvinkel med zoom
• Teleslynge
• Ekstra tynn, 2,5 cm tykk
• Handsfree

Teleslynge
9 soners zoom
Lett synlig taletast med automatisk
belysning når den er i bruk.

Enkelt brukervennlig døråpnerknapp med
automatisk belysning når den er i bruk
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MONOBLOKK DØRSTASJON
GT-DMB-LVN

Vår monoblok dørstasjon er designet for
å tåle kraftig bruk.
Kompakt, laget i rustfritt stål,
Høykvalitet vandalsikker, det sikrer en
utmerket brukskomfort.
Fargeskjerm med bevegelsesdetektor,
Vidvinkelkamera 170 ° horisontal
og 100 ° vertikal og talemeldinger,
er alle innovative løsnigner for denne
produktserien.

Med integrert NFC* leser, forenkler
oppdatering på en trygg måte, uten
demontering av dørstasjon.
Kan leveres med innebygget teleslynge slik
at dørstasjonen er tilrettelagt for fremtidige
nye krav til universell utforming.
Dørstasjonen er værbestandig med IP54
og slagsikker med IK07.

*NFC er en enkel og intuitiv teknologi som lar deg bruke mobiltelefon/nettbrett m/NFC.
Den støttes hovedsakelig av Android
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• Vidvinkel fargekamera
170° horisontal og 100° vertikal

• LCD Fargeskjerm
• Opplyste piktogrammer

• Integrert teleslynge(opsjon)
• Talesyntese

• NFC-leser for tilgangskontroll
og/eller programmering

•
•
•
•

Pregede knapper
Direkte ring med romnummer
Bakgrunnsbelyste knapper
Merket 5 tast

• Bevegelsesdetektor

• Plass til TAG-leser/postsonelås
(opsjon)

GT-DMB-LVN
Dørstasjon

ALTERNATIVE FRONTER MONOBLOKK

Aiphone har laget fronter til monoblokk
dørstasjonene. Elegante nyanser som
harmonerer med fasaden til bygningene dine.
Laget av kvalitets aluminium,
De er motstandsdyktige mot hærverk
med en tykkelse på 4 mm.
Leveres på bestilling og er for tiden tilgjengelige
i natur aluminium eller champagne.
PGTBAL
Front
aluminium natur
tilpasset
GTDMBLVN**

**Selges uten elektronikk

PGTBCH
Front
aluminium
champagne farget
tilpasset
GTDMBLVN**
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MODULBASERT DØRSTASJON
GTVITD

Den modulære dørstasjonen passer elegant til deres nye eller eksisterende dørmiljø.
Den har alle funksjonene som kreves for å overholde forskriftene for universell utforming, særlig
høykontrastdisplayet.
Kan leveres med moduler for integrering av flere typer adgangskontroll.
•
•
•
•
•
•

Modulær : mange mulige kombinasjoner
Ultra robust, innfelt eller påvegg montering
Tegnhøyde på 5 mm
Talemodul med 3 visuelle piktogrammer og talesyntese.
Ny kameramodul vidvinkel 170° tilpasset nye 7’’-skjerm
Tastaturmodul med merket ”5” tast og preget anropknapp

Man kan kombinere navnrulle med direkte 4-knapps modul.
Talemodul med integrert NFC leser (opsjon) for oppdatering av navn via Smarttelefon uten
demontering av dørstasjon og nøkkelfri adgang via tag-brikker.

08

• Antireflekterende vidvinkelkamera
for 7 ‘’ skjerm
• 170° horisontalt og
100° vertikalt

• Taleyntese

• Piktogrammer

• NFC-leser for nøkkelfri adgang
og/eller programmering
(opsjon)

• Teleslynge (opsjon)

Dørstasjon

• Høykontrast VFD skjerm,
bedre visuell komfort

• Uthevet ringeknapp og
avbrytknapp

• Tastaturbelysning,
merket 5-knapp

KOMBINER NAVNRULLE OG KNAPPER

+

=

Mange nybygg er en kombinasjon av leiligheter og
næring. Det er nødvendig at deres kunder
eller pasienter enkelt kan identifisere deres firma.
Aiphone gir nå mulighet til å kombinere navnrulle
med direkte 4-knapps modul på en felles høyttaler
modul.

09

GT
SERIEN

SVARAPPARATER
VIDEO OG AUDIO

Uansett dine forventninger : luksus, komfort, audio, høyttalende, video..., vårt brede utvalg av
svarapparater, gir deg en skreddersydd løsning :
• 3,5’’ Skjerm med bildeminne, vidvinkel og 9 soner zoom
• 7’’ Skjerm, vidvinkel og 9-soner zoom
• 3,5’’ Skjerm utformet for montering ved dørkarm ved rehabilitering (125 mm bredde)
• Audio svarapparat med håndsett og teleslynge
• Høyttalende audio svarapparat

Velg forskjellige løsninger
innenfor samme anlegg
i samme bygning.

7’’

!

GT1C7L gir ikke samme bilde kvalitet med GT-DM/GT-VA
(Gjelder opp mot eldre GT systemer)

SVARAPPARAT GT-1C7-L
7’’ Skjerm med lav profil

• Teleslynge
• Høyttalende

• Lysstyrkekontroll
For bedre identifisering

• 9 soner Zoom
• Fullskjerm modus

• Lett synlig svartast
• Automatisk belyst når den er aktivert

• Enkel brukervenlig døråpnerknapp
• Automatisk belyst når den er aktivert

Tilkobling

+
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Intern
ringeknapp

• Teleslynge
• Høyttalende

• Oversiktlig tilgang til taletasten

• Direkte tilgang til
bakgrunnsbelysningskompensasjon

Tilkobling

+

GT-1M3-L
Videosvarapparat 3,5’’ farge skjerm

Intern ringeknapp kan kobles til alle våre
svarapparater (også audio).
intern ringetone forskjellig fra anrop fra dørstasjonen.

Intern
ringeknapp
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• Bildeminne

• 9 soner zoom
• Fullskjerm modus
GT-2H-L
• Teleslynge
• Høyttalende

Bi-svarapparat til GT-2C-L
med teleslynge og intenkommunikasjon
(maks. 3 per leilighet)

GT-2C-L
Høyttalende video svarapparat
med bildeminne

Det er mulig å erstatt intern ringeklokke på
GT-2C-L med individuell video dørstasjon,
for økt sikkerhet

AUDIO SVARAPPARAT

GT-1A

Ekstra Utstyr

Høyttalende audio svarapparat

Audio svarapparat er enkle å
bruke.
Med eller uten håndsett,
kunde kan selv velge løsning.
GT-1D
Lavtalende audio svarapparat
med teleslynge

12

MCWSA

MCWS1

Bordkonsoll med
vinkeljustering

Bordkonsoll

IP INTERFACE
SMARTTELEFON

KOMFORT OG
TILGJENGELIGHET FOR ALLE

GTTLI-IP interface er kompatibelt med alle GT produkter
Tillater direkte og samtidig anrop på Smarttelefon. Overføring av bilde og
samtale med døråpner funksjon.
Oppsettet er enkelt: Etter installasjonen kan du ganske enkelt skanne en
QR-kode for å laste ned appen og så skanne en annen QR-kode for å pare
smarttelefonen.

GTTLI-IP
IP grensesnitt for
innestasjoner

DRING !

1/ Anrop til App på
Smarttelefon

2/ Kommunikasjon med besøkende

3/ Åpne dør via App

VAKTAPPARAT

FUNKSJONER
> Internkommunikasjon
• 3,5’’ Fargeskjerm
• Kommunikasjon med alle beboere og dørstasjoner
• Kan tilkobles JO-DV som intern privat videodørstasjon
• Direkte anrop til leilighetsnummer
• Høyttalende eller hånsdsett kombinert med teleslynge
• 9 zoner zoom

> Filtreringsmodus
• Denne funksjonen lar deg automatisk overføre
anrop fra dørstasjon til vaktapparat. Muliggjør
kommunikasjon og filtrering av besøkende.

> Registrering av tapte anrop
• Ubesvarte interne anrop blir registert med
tilbakeringningsfunksjon

GT-MKBN

JO-DV

Vaktapparat
Video med NFC

Video dørstasjon
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HEXACT :
TAG-brikker system

HEXACT PLUS
Minisentral

HEXACT nøkkelfri ankomst :
• Meget enkel installasjon
• Enkel oppdatering
• Kostnadsbesparende
Prox-leser kan monteres som stand-alone system eller integreres mot eksisterende dørstasjon.
Meget enkel installasjon og oppstart av sentralen.
En trenger ikke å være ved døren for å slette brikker eller opprette nye brikker. Programmer
brikker på kontoret og send de i posten, systemet oppdaterer seg via de nye brikkene.

HEXACT serien har også løsning med trådløs garasje port åpner

PC administrasjon via HEXAWEB nettbasert database
Programmering av Tagbrikker (Sentral HEXACT PLUS)
1/ Registering

2/ Skrive data
Til Tagbrikke

3/ Lese
Data på tagbrikke

4/ Dør open

AIPHONE GT
VIDEO

KOBLINGSSKJEMA

B1 B2 R1 R2 B1 B2 R1 R2

AIPHONE ”GT” VIDEO
STANDARD SYSTEM
Totalt 5 dørstasjoner

A
GT-4Z

LINE OUT

OUT 3

IN

OUT 1

B1 B2 R1 R2
OUT 4
OUT 2

B1 B2 R1 R2 B1 B2 R1 R2

B1 B2 R1 R2

Ekstra LED belysning (GT-SWX) tilkoples
Rød og Sort ledning direkte til 24V DC
med eget par.
Ca. kabel lengder og typer
Benytt kabel uten skjerm
Dørstasjon til
sentral

Sentral til
svarapparat
(1 stk GT-1C-L)

150m

PT 0,6 2par

EIB 0,8 2par

75m

GT-4Z

250m

GT-4Z

A1
A2

A1
A2

A1
A2

R1
R2

R1
R2

R1
R2

IN1
IN2

0UT6 0UT5 0UT4 0UT3 0UT2 0UT1

on

1 23 4

IN3

3
on

IN4

A1
A2
A1
A2
A1
A2
A1
A2
A1
A2

IN5

2
1 23 4

B1
B2
B1
B2
B1
B2
B1
B2
B1
B2
B1
B2

GT-BC
R2

R1
R2

R1
R2

B1
B2

B1
B2

R1
R2

R1
R2

B1
B2

B1
B2

R1
R2

R1
R2

B1
B2

B1
B2

R1
R2

R1
R2

B1
B2

B1
B2

R1
R2

R1
R2

B1
B2

B1
B2

R1
R2

R1
R2

B1
B2

B1
B2

R1
R2

R1
R2

A

GT-1C-L

OUT 2

A

GT-1C-L

A

GT-1C-L

A

GT-1C-L

A

GT-1C-L

B1 B2 R1 R2
OUT 4
OUT 2

B1 B2 R1 R2 B1 B2 R1 R2

B1 B2 R1 R2

GT-1C-L
B

GT-1C-L
B

IN

IN
B1
B2
R1
R2

A

GT-1C-L

A
GT-1C-L

GT-1C-L

R1
R2

R1
R2

OUT
B1
B2
R1
R2

IN
B1
B2

OUT
B1
B2

R1
R2

R1
R2

GT-1A

GT-1A

AMR4-24

ELC

S

40781
Trafo for el.sluttstykke

B1
B2

OUT
B1
B2

GT-1A

AMR

ELM
ELB
ELC: Common
ELM: No
ELB: Nc

R1
R2

GT-1C-L

maks 25

R1
R2

1 23 4

R1

OUT 1

B1
B2

B1 B2 R1 R2

Serie utlegg

maks 3

on

1 23 4

IN

B1
B2

A

A

5
on

OUT 3

R1
R2

OUT 4

B1 B2 R1 R2 B1 B2 R1 R2

LINE OUT

R1
R2

Stjerne utlegg

+GT-NS/10K

4

OUT 1

B1
B2

B1 B2 R1 R2

Maks 25 svarapparater
pr. stiger

GT-VBC

on

IN

B1 B2 R1 R2 B1 B2 R1 R2

B

1

OUT 3

125m

Viktig:
Opserver stillingen til endemotstandsbryter i de
forskjellige utlegg. Komponenter i mellomstilling
settes i B possisjon, mens ende-komponenter
skal settes i A possisjon, dette gjelder både
svarapparat i serie utlegg og videofordelere
pr. stiger.

1 23 4

LINE OUT

150m

300m

Kat5E 0,5 4par

B1 B2 R1 R2 B1 B2 R1 R2

B

B1
B2

Trykknapp for
internsignal

IN
R1
R2
C
CE

OUT
R1
R2

IN
R1
R2

OUT
R1
R2

IN
R1
R2

OUT
R1
R2

maks 25
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