
Alsidig Sikkerheds Video porttelefon til etageejendomme 
Nu også med mulighed for omstilling til App på din 

mobiltelefon

GT Serie



Alsidigt intercom system

Hånd‑Fri og Hurtig System 
Programmering 
Spar værdifuld tid. Opdater nemt beboer navne 
via en fjernbetjening over dit netværk.
Har du brug for at opdatere systemet på stedet 
Med NFC programmering kan beboeres navne 
og koder opdateres omgående med en Android 
enhed, hvilket sparer tid og besvær. Data kan 
hurtigt overføres i hele systemet ved hjælp af den 
enkelt station, du opdaterede.

Kommuniker 
Mellem Bygninger 
Reducer behovet for ekstra vagt  
personale. Ved at forbinde GT-
systemet over det samme logiske 
netværk får medarbejderne 
mulighed for at tale med lejere og 
personale mellem flere bygninger. 
Fra et enkelt sted kan en person nu 
modtage besøgende og håndtere 
samtaler gennem hele 
bebyggelsen eller boligkompleks.
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GT-serien giver bygningsejere og 
ejendomsadministrationen en af 
de mest alsidige, funktionsrige 
sikkerheds-løsninger til 
etageejendomme.

Ultimativ Fleksibilitet
Bland og match en række funktioner til den 
bedste kombination for at opfylde dine byggeri 
og budgerbehov. Med eller uden Netværk 

Har du et højhus med en stor 
virksomhed er den nye GT-serie 
en perfekt løsning til større 
ejendoms drift.

• 16 Dørstationer
• 4 Service stationer
• 500 Bolig svarstationer 

• 480 Dørstationer
• 96 Servicestationer
• 5000 Svar/Opkalds stationer

Udvid systemkapaciteten 
over dit netværk.

TOTALT!



Praktisk sikkerhed

Sekondær 
indgang
Sikre sekundære indgange, som 
f.eks. Leverandør indgange og
parkeringshuse. Visuelt
identificere besøgende fra
hvilken-somhelst enhed i
systemet.

CCTV Kamera 
Integration 
 Forhindre medløbere fra at 
forsøge at følge besøgende ind 
i din bygning. Integrere CCTV-
kameraer for at give alle 
mulighed for at se et bredere 
billede af indgangsområdet.

Mulighed for 
nøglefri adgang 
 Medtag en kortlæser eller 
tastatur, eller vælg 3-i-1-
dørpanelet, for at give nøglefri 
adgang til dem med 
autoriseret adgang.

Dagens husejere og lejere er tiltrukket af trygge 
og indbydende rammer, både inden for og uden 
for deres hjem. GT-serien giver dette niveau af 
bekvem sikkerhed, der tillader beboere

til stadighed kan vurdere besøgernes hensigt, 
inden de tillader nogen i bygningen. Video 
service stationen kan også bruges til at modtage 
opkald og tilføje andet niveau af screening



Forskellige applikationer

Lejligheder og
boligfællesskaber
 Lejere og boligejere er tiltrukket
til bygninger med kontrolleret adgang
 for deres egen sikkerhed og trykhed.

Beskyttede boliger
og seniorhjem
 Seniorer og ældre, der kræver 
specialiseret pleje, kan bruge 
boligstationer til at underrette 
medarbejdere om en situation.

Kontorbygninger
og højhuse
Store virksomheder har brug for en 
anden måde at forbinde med deres filialer

Studie boliger 

 Studerende og personale er typisk spredt 
over flere bygninger i hele deres campus 
og har brug for centraliseret sikkerhed.

• Receptionister og vagter vil kunne
kommunikere mellem bygninger og nå
lejere/medarbejdere.

• Medarbejderadgang med kortlæser
eller tastaturkode

• Hjælp kan kontaktes straks i en nødsituation
• Sikkerheds personale og tilsyn kan nå
individuelle studerende i deres rum
• Besøgende kan screenes fra et enkelt punkt

• Medarbejderen varsles om presserende 
situationer
• Mulighed for nødopkald fra bolig svarstationen
• Indgange for personlige alarm enheder 

•  GT  Serien vi l  holde din bygning  mere  
s ikker

• Beboere kan se og tale med besøgende
•  Bestem hensigt, før der gives adgang 



I en nødsituation kan beboere hurtigt nå personale, 
selvom kontorer er placeret i en anden bygning.

Forbind flere bygninger

Den nye GT-serie netværksenhed kan 
forbinde flere bygninger i et 
lejlighedskompleks eller fra steder i hele 
byen. Video servicestationer kan 
installeres på kontorer for nemt at 
hjælpe lejere eller foretage 
opdateringer eksternt, som nemt kan 
overføres inden for et enkelt system.



Svar- 
Stationer 
Dine lejere 

ønsker kontrol overfor 
uønskede besøgende. Giv 
dem mulighrd for at træffe 
valg ved at identificere deres 
besøgende og kommunikere 
med dem, før de lukkes ind.

Dør- 
Station 

Connect Multiple Buildings

Service 
Station 

Tilføj et sikkerhedsniveau til 
gavn for dit personale. Lejere 
kan også nå service eller vagt 
personale i tilfælde af en 
nødsituation, selvom vedkomne 
er i en anden bygning.

Indtænk æstetikken i din bygning 
med tidløse, smukt udformede 
dørstation muligheder.

• Inkluderer kamera, lyd,
og kodetastaturet

• 3,5 "LCD-skærm
• Rustfrit stål
• Indbygget eller direkte monteret
• Modulære audio eller       video 
dørstationer
• Nem at tilpasse
• Indbygget eller direkte monteret
• Valgfri kortlæser eller
kodetastaturet

• Visning af besøgende
• Styr sekundære indgange
• Nå beboere efter behov
• Forbind til bygninger på

forskellige adresser.

• Video identifikation
• Klar lydkommunikation
• Praktisk oplåsning af dør

Vælg fra et udvalg af muligheder!

GT-serien kan rumme et bredt udvalg af busstyringsenheder der 
kan være serie eller stjernekablet til kontoltavler i forskellige 
bygninger.
På flere forskellige måder kan et system sammensættes lokalt 
og globalt.
GT Serien er et sikkert valg til at være din multi-ejendoms 
sikkerheds løsning.

Forbind opkald til din mobiltelefon
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Alsidig Sikkerhed til 
Flerboligejendomme

GT Serien
Programmer hurtigt og problemfrit

• Opdater straks dine beboerdata med NFC funktionen
• Udfør ændringer fra et kontor over et logisk netværk

Reducer behovet for ekstra personale ved at centralisere 
• Personale kan kommunikere mellem bygninger
• Brugere kan øjeblikkeligt nå vagter eller service medarbejderen

Vil helt sikkert imødekomme dit budget
• Start små og udvide når det er nødvendigt
• Vælg mellem forskellige svarstationer

www.aiphone.dk


