Boligsystem fra Aiphone
GT Audio og Video

Dørtelefonanlæg m.m.

2

Nu om dage er det svært for personer der lider af forskellige handikap (dem med fysiske, visuelle, hørelse
og kognitive handicap) at opnå adgang der hvor der er
dørtelefonanlæg.
Aiphone er derfor nu kommet med en innovative
løsninger og præsenterer GT serien, den nye serie der
har farve video dørstationer med 170 ° vidvinkel-visning og zoom-funktioner. Det er en produktserie der
tilbyder en lang række teknologiske fordele, som blev
udviklet især med fokus på tilgængelighed for handicappede i tankerne.
GT-serien, som giver en global ”dørstation + skærm”
-løsning, der er velegnet til alle typer af byggeri:
- Institutioner
- Virksomheder
- Almene boliger

GT, som er et valg, tilbyder dig forskellige typer/sammensætninger af konfigurationer, flere typer monitorer og også et valg mellem 2 typer dørstationer (panel
eller modulopbyggede modeller).
GT giver dig også design, høj kvalitet og garanti for en
hurtig og nem installation.

S

SERIE

3

TILGÆNGELIGHED: AIPHONE LØSNINGEN FOR GÆSTER:
GT-DM dørstation
Rustfri stål panel, navne scrolling, video med farve LCD display, og tale vejledning

Using traditional
videophones

170° vid-vinkel
innovation

170° horisontal og 100° vertikalt.

Door Open

Talevejledning.

Store vejledende piktogrammer.

Markerede opkalds og fortryd taster.
Alle taster er belyst bagfra.
Tast “5” er markeret for svagtseende.
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TILGÆNGELIGHED: AIPHONE LØSNINGEN FOR GÆSTER:
Modular dørstation
Modular design, med navne scrolling funktion, video med nat belysning, og tale vejledning

Den bredeste vidvinkel på markedet
170° horisontal og 100° vertikalt.

Stærk kontrast VFD display forbedre visuel komfort.

Markerede opkalds
og fortryd taster.

Door open

Talevejledning.
Piktogrammer for status.

Using traditional
videophones

170° nyskabende
vidvinkel

TILGÆNGELIGHED: AIPHONE LØSNINGEN FOR LEJLIGHEDEN:
GT-2C-L monitor / svarstation

Zoom-funktionen for et forstørret
billede af den besøgende, uanset
hans højde eller position foran
dørpanelet.
Muligheden for en evt. lysstyrke
justering kan give bedre identifikation af gæsten.

Kvalitets
teleslynge.

Taste symboler
(døråbning):
for bedre bruger forståelse.

Hvis svarstation brugeren, af en eller anden grund,
ikke kan taste modtagelse af dørkald kan en ekstern
kontakt tilsluttes for aktivering (aktivering ved hjælp af
en fjernbetjening, fodkontakt, vejrtræknings kontakt
osv.).
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PANEL DØRSTATIONEN

GT

SERIES
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GT-DM RUSTFRI STÅL PANEL DØRSTATION
Denne dørstation er designet til tidens bruger krav. Det er en kompakt enhed fremstillet af høj kvalitets, vandalsikret
rustfrit stål, og er meget enkelt at bruge.
En af de innovative funktioner for dette produkt omfatter bl.a. et farvedisplay der aktiveres med en tilstedeværelses
detektor, et 170 ° vidvinkel videokamera, og med mulighed for talebeskeder om opkaldsstatus under opkald.

Højt opløseligt
video kamera
t7JEWJOLFM¡IPSJTPOUBMUPH¡
vertikalt
t/BUCFMZTOJOHEFSUOEFSBVUPNBUJTL

t.VMJHIFEGPSEJSFLUFUJMTMVUOJOHBGFLTUSB
eksternt CCTV kamera (NTSC)
t'PSCFESFUTJLLFSIFEPHLPNGPSU

t-$%GBSWFEJTQMBZ
t/BWOFTDSPMMJOHEJTQMBZ
tUFHOGPSIWFSUCFCPFSOBWO

t5JMTUFEFWSFMTFEFUFLUPS
t"LUJWFSJOHBG-$%EJTQMBZ
t%FUFLUFSFSQÌFOBGTUBOEQÌPQUJMDN

Installations fordele
Hurtig og enkel installation og idriftsætning
tQBSGPSMZEPHQBSUJMWJEFP
t1SPHSBNNFSFEFEBUBLBOPWFSGSFTUJMBOESFESTUBUJPOFS PHUJM(5.,TJLLFSIFETWBHUTUBUJPOFO
t%STUBUJPOFSNFETDSPMMJOHGVOLUJPOTBNUTJLLFSIFETWBHUTUBUJPOFO LBOQSPHSBNNFSFTQÌEJOQD NFE
medfølgende intuitiv software, der ikke kræver nogen uddannelse). USB-tilslutningen på dørstationer med
en scrolling funktion samt sikkerheds/vagt stationen programmeres med det medfølgende kabel eller
direkte via enhedens tastatur.

1 par for audio,
+ 1 par for video

t.FEFUESTZTUFN EFSIBSFOTDSPMMJOHQSPHSBNNFSJOHPHCFOZUUFSTWBSTUBUJPOFSOF
GT-2C-L eller GT-1C-L er det muligt ved hjælp af en DIP switch, at programmere under
installering, så det undgås at skulle tilbage for manuel programmering af
boligens svarstationer.
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MODUL DØRSTATION

GT

SERIES

MODUL DØRSTATIONEN
Den modulopbyggede dørstation giver en elegance der passer til
din nye eller eksisterende bygning. Det har alle de funktionaliteter
der kræves for nutidens tilgængelighed, og det i særdeleshed med
en høj kontrast dataskærm. Denne modulære dørstation, som kan
tilbydes top-end finish, såsom ædel messing, lyse krom, eller blot
mat nikkel, giver den ideelle løsningsmuligheder der er tilpasset
dine projekters krav.

Højt opløseligt
video kamera
t7JEWJOLFM¡IPSJTPOUBMUPH¡
vertikalt
t/BUCFMZTOJOHEFSUOEFSBVUPNBUJTL

t.VMJHIFEGPSEJSFLUFUJMTMVUOJOHBG
ekstra eksternt CCTV kamera (NTSC)
t
Forbedret sikkerhed!

t4ZNCPMNSLFEFUBTUFS
t1JLUPHSBNGPSLMBSFOEF
navigations taster

t7'%TLSNNFEIK
visuel kontrast

t1JLUPHSBNEJTQMBZEFSWJTFS
den igangværende proses
t4BNUJEJHNFENVMJHUBMFCFTLFE
vedr. status for opkald.

Det er muligt at få dørpaneler for indbygning i forskellige RAL farver! (gælder kun modular dørpaneler).



MODUL DØRSTATION

Navne scrolling modul

Farve video kamera modul

Bagbelyst VFD display

4 moduler i 2 rækker

Højtaler/mikrofon modul

Navne scrolling/
Fortryd/Opkaldstryk

Scrolling taster

Kodetastatur taster 1-9
Direkte tastning af bolig nr. eller
søg på beboer navn.

Kodetastatur 20 koder
Direkte tastning af bolig nr. eller
søg på beboer navn.

Intuitiv opdatering af beboer navne

Intuitiv opdatering af beboer navne
(som SMS skrivning)

(som SMS skrivning)

4 moduler i 1 række

Mikrofon/højtaler modul
u

Video kamera modul

Modul med
Kodetastatur

Modul for 1 til 4 opkaldstryk

GT-DP-L

GT-DA-L
GT
DA L

Panel for
GT-DA-L

GT
VP
GT-VP

Mikrofon & højtaler
modul med indikatorlys
og mulighed for talevejledning

GT-VA
GT
VA

Panel for
GT-VA

Video kamera modul

GF-1P

GF-2P

GF-3P

GF-4P

GT-SW
GT
SW

GT-AC

Panel
1-opkaldstryk

Panel
2-opkaldstryk

Panel
3-opkaldstryk

Panel
4-opkaldstryk

Modul for
4-opkaldstryk

Kodetastatur for
100 koder og 2 relæer

Navne scrolling modul

Addressemodul

Modul for evt. en Briklæser

GT-NSP-L
S

GT-NS

GF-10KP

GT-10K

GF-AP

GT-AD

GF-BP

Panel for
GT-NS

Scrolling
modul

Panel for
GT-10K

Taste og
programmingsmodul

Panel for
GT-AD

Addressemodul

Blank panel

Modul rammer og indmuringsbokse
k
kse

AUDIO
paneler

GF-2F

GT er kompatibel med
dørstationer for kun audio
med direkte opkaldstryk
t

Produceres efter ordre!

GF-2B

Frontramme
for 2 moduler

Indbygningsbox
for 2 moduler

GF-3F

GF-3B

Frontramme
for 3 moduler

Indbygningsbox
for 3 moduler

GT-4F

GT-4B
GT
4B

Frontramme
for 4 moduler

Indbygningsbox
for 4 moduler

PA6B

PA6BINT

4 mm aluminium

4 mm aluminium
med kodetastatur for100 koder

Finish
Elegante farver og finish der harmonerer med bygningens design*
Alle RAL farver er mulige!

Krom
K

Messing
M i

Mat nikkel
M
ikk l

Neuturall fi
N
finish
ih

* Ikke muligt for tilbehør (regnskærme, frembygningsbokse, etc.) og for panel dørstationer
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VIDEO OG AUDIO SVARSTATIONER

T

SERIES

Frihed, funktionaliteter, kvalitet ... Uanset hvad de projekter du har kræver af: prestige, komfort, standarder,
økonomi, ..., vil vores forskellige udvalg af skærme, med forskellige applikationer, tilbyder dig en skræddersyet
løsning. Vi giver det frie valg af svarstationer med eller uden rør, med eller uden video inden for samme GT anlæg:
den eksklusive med billede hukommelse, håndfri eller med håndsæt. GT-serien har kvaliteten i den farve du
ønsker, samt en komplet vifte af bemærkelsesværdig muligheder.

VIDEO MONITOR MED RØR MODEL GT-1M-L

t)øjtopløselig farveskærm
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t5FMFTMZOHF

t5FSNJOBMCMPLLBO
fjernes under montage
for undgåelse af tyveri!

GT-2C-L FULD DUPLEX HÅNDFRI VIDEO MONITOR MED BILLEDEOPTAGER
30mm

t#JMMFEFPQUBHFS
#JMMFEFPQUBHFS

tEktra slank:
3 cm fremspring


t[POF[PPN

i med
tProgrammering
DIP switch, er muligt.

t'VMETLSNWJTOJOH
t'BSWFWBSJBUJPOFS
for GT-2C-L
(sort, guld og sølv)

t¡WJEWJOLFM
højtopløselig
farveskærm

t5FMFTMZOHFTUBOEBSE
5 M M
U E
t)ÌOEGSJLPNNVOJLBUJPO

GT-1C-L FULD DUPLEX HÅNDFRI VIDEO MONITOR

t5FSNJOBMCMPLLBO
J MCM L L
fjernes under montage
for undgåelse af tyveri!

30mm

tExtra slank:
3 cm fremspring.

t[POF[PPN
t'VMETLSNWJTOJOH
i med
tProgrammering
DIP switch er muligt.

t'BSWFWBSJBUJPOFS
for GT-1C-L
(sort, guld og sølv)
M M
t5FMFTMZOHF
t¡WJEWJOLFM
højtopløselig
farveskærm

t)ÌOEGSJ
kommunikation

t5FSNJOBMCMPLLBO
fjernes under montage
for undgåelse af tyveri!
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VIDEO OG AUDIO SVARSTATIONER

GT

SERIES

AUDIO
SVARSTATION

GT-1D
Audio svarstation
med teleslynge

GT-1A
Håndfri
audio svarstation

TILVALG FOR GT2CL

GT-2H-L
Ekstra svarstation til GT-2C-L med teleslynge og
intern kommunikation (maksimalt 3 pr. lejlighed)

Farve variationer
for GT-2H-L svarstationen
(sort, guld og sølv)

GT-D
Audio dørstation til egen
indgang.
Kun for GT-2C-L.

g
Tilval
GT-HS
Rør for video
svarstationer
JK-DV
Vandalsikker dørstation
for påbygning til egen
indgang. Kun for GT-2C-L
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JK-DVF
Vandalsikker dørstation
for indbygning til egen
indgang. Kun for GT-2C-L

MCWSA
Bordstander for
svarstationer med
justerbar vinkel

SIKKERHEDS/SERVICE
STATION

Dør og boligopkald
til og fra
sikkerheds/service
stationen

Omstilling
Opkald
Sikkerheds/service
station

Kommunikation

Kald
SSvarstation
i

4 hoved funktioner
Dørstation
D
i

Intern kommunikation

Modtag nødopkald fra boliger

Ved at modtage opkald fra dørstationen
eller fra en bolig svarstation.
Ved selektive interne kommunikation til en
bolig svarstationer.

Sikkerheds/service stationen kan modtage
almindelig og nødopkald fra alle bolig
svarstationer.
(Nødopkald kræver ekstern selvholdende
kontaktfunktion).

Filtrerings opsætning
Denne funktion gør det muligt at overføre
alle opkald fra dørstationer til sikkerheds/
service stationen, muliggør kommunikation
med besøgende og evt. afvisning, inden
viderstilling til bolig.

Gemmer mistede opkald
Sikkerheds/service stationen gemmer log
på de sidste 20 kald fra bolig svarstationer,
når ikke besvaret.

Sikkerheds/service stationen er
programmeret som en dørstation, et USBkabel følger med GT-MK stationen.

TELEFONINTERFACE

GT-MK
Sikkerheds/service station

GT-TLI telefoninterface er kompatibel med alle svarstationer (video,
audio og sikkerheds/service stationer). GT-TLI skal være monteret efter
en svarstation, hvilket gør det muligt, direkte at modtage kald fra dør
eller sikkerheds/service station på husets almindelige telefoner, et
ekstern fastnet tlf. nr. eller mobil telefon (med almindelige opkalds
omkostninger til eksterne opkald). (Under samtale på eksternt tlf. nr. er
det muligt at åbne dør som på standard bolig svarstation ved at taste *
eller kode).GT-TLI er meget nem at installere og bruge.
t7PMUTUSNGPSTZOJOH GMHFSNFE(55-*FOIFEFO
t5BMFWFKMFEOJOHWFESESLBMEJTWBSUMG
t,POUBLUGPSESÌCOJOHBLUJWFSFTGSBTWBSUFMFGPOFO
t1SPHSBNNFSJOHWJBFOUSZLLOBQTUFMFGPO %5.'

GT-TLI
Telefoninterface
for svarstation

t%PCCFMULBME #*1MZEJUMGOÌSLBMEGSBESTUBUJPOFOVOEFS
alm. tlf. samtale.
t5MMFSTPNFOTWBSTUBUJPOJCFSFHOJOHFOBG(5TZTUFNFUT
maksimale kapacitet
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SYSTEM KONFIGURATION



2

5

STANDARD SYSTEM

Svar
Dør
Sikkerheds
stationer
service stationer*
stationer

Bus Nr. 1
Max. 25 svarstationer pr. bus
1Px2

1Px2

1Px2
1Px2

1Px2

GT-4Z

4-stk. video
fordelings enhed
GT-1C-L
GT1CL

GT-1M-L

GT-1C-L

GT-1M-L

150 m

1Px2

1Px2
1Px2

1Px2

GT-4Z

1 bolig
1P

1Px2

1Px2

1Px2

Dør klokke
Video
dørstation

GT-1M-L

GT-1C-L

GT-2C-L

GT 2H L
GT-2H-L

PS-2420DIN

GT 2H L
GT-2H-L

GT 2H L
GT-2H-L

Maks. 4 monitorer

Bolig svarstationer
atiione
onerr

1Px2

Nr. 2 til 6

300 m

1Px2

1P

1Px2

GT-BC
1P

PS-2420DIN

GT-VBC

PS-2420DIN

1P

NT video
NTSC
ka
kamera
Co
Coaxial
kabel
ka

1P

PS-2420DIN

1P

1P
1P

Strømforsyning

GT-BC: Audio bus enhed
GT-VBC: Video bus enhed
PS-2420DIN: Strømforsyning

Dørstationer (maks. 5 stk.)

14

1P

GT-MK

GT-MK

Sikkerheds/service
Si
ikkerheds/se
station
n
(maks. 2 stk.)

Kabel: 1 par (P) x2, kabel med 2 massive kobber ledningsforbindelser med polyethylen isolering eller CAT5e kabling (se særlige forhold! ring for info!)
Strømforsyning for en gruppe af 5 dørstationer – Fælles strømforsyning til video & audio bus enhederne.
14%*/ NPEVMFS FSTUBUUFTBG14% NPEVMFS GSBTMVUOJOHFOBG 
)WJTTWBSTUBUJPOFSNFESS (5.-(5% LVOFSJOTUBMMFSFU WJMTUBOEBSETZTUFNFUTLBQBDJUFUWSFNBLTTWBSTUBUJPOFSJTUFEFUGPSTWBSTUBUJPOFS

SYSTEM KONFIGURATION

Bus Nr. 1á 6

Bus Nr. 1 á 6

Maks. 25 svarstationer pr. bus

Maks. 25 svarstationer pr. bus
1Px2

1Px2

1Px2
1Px2

1Px2

1Px2

1Px2

1Px2

1Px2

GT-4Z

GT-4Z

1Px2

150 m

GT-1M-L

GT-1M-L

GT-1C-L

GT-1C-L

1Px2

GT-1C-L

Nr. 2 til 6

GT-BC

GT-VBC

GT-BC

GT-2C-L

PS-2420DIN

GT-VBC

PS-2420DIN

bus-hovedline

bus-hovedline

Svarstationer
(maks. 125 pr. bus-hovedline)

GT-2C-L

PS-2420DIN
Nr. 2 til 6

PS-2420DIN

bus-hovedline

bus-hovedline

1Px2

Svarstationer
(maks. 125 pr. bus-hovedline)

1Px2

LINIE 1
300 m

500

Dør
Sikkerheds
Svar
stationer
service
stationer
stationer

1Px2

GT-1C-L

4
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UDVIDET SYSTEM

LINIE 2

1Px2

1Px2
1Px2
1P

1P

PS-2420DIN

For LINIE 1 og 2

1Px2

PS-2420DIN

1P

1P

1P

1P

GT-BCX

GT-VBX

PS-2420DIN

For LINIE 1

For LINIE 2

%STUBUJPOFS NBLT

%STUBUJPOFS NBLT

LINE 1
1P

1P

1P

1P

GT-BC

GT-BC

PS-2420DIN

PS-2420DIN

PS-2420DIN

LINE 2
1P

PS-2420DIN

1P

1P

1P

1P
1P

GT-BC: Audio bus enhed
GT-VBC: Video bus enhed
GT-MK

Sikkerheds/service
Sik
kkerheds/se
station
n
(mak
(maks. 2)

GT-MK

GT-BCX: Udvidet video bus enhed
GT-VBX: Udvidet video bus enhed
PS-2420DIN: Strømforsyning

GT-MK

GT-MK

Sikkerheds/service
Sik
kkerheds/se
station
n
(mak
(maks. 2)

Kabel: 1 par (P) x2, kabel med 2 massive kobber ledningsforbindelser med polyethylen isolering eller CAT5e kabling (se særlige forhold! ring for info!)
4USNGPSTZOJOHGPSFOHSVQQFBGESTUBUJPOFSo'MMFTTUSNGPSTZOJOHUJMWJEFPBVEJPCVTFOIFEFSOF
14%*/ NPEVMFS FSTUBUUFTBG14% NPEVMFS GSBTMVUOJOHFOBG 
15
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Disse kodetastaturer, er 100 % produceret af Aiphone,
og garanterer dig:
t&UZEFSTUQÌMJEFMJHUTZTUFNGPSHFUTJLLFSIFE
t1FSGFLUJOUFHSBUJPOGPSJOEHBOHTQBOFMFS
t7BOEBMTJLSFQBOFMFS
Det elegante design har til formål at sikre en perfekt
integration i GT modulære serie.

ES
I
G
R
N
A
E
G
S
AD
OL

Installation og programmeringen er enkel.

KO N T R

ADGANGS KONTROL
EN KOMPLET SERIE FOR ALLE DINE PROJEKTER
KODETASTATUR

Alle taster er bagbelyste.

Mulighed for 2 åbnings komandoer .

Det bagbelyste tastatur er let at bruge og se
i mørke omgivelser. Du kan vælge at have
belysningen tændt hele tiden, eller indstille
den, så den vil være tændt i en bestemt tid
(fra 10 til 99 sekunder) efter en tast er blevet
aktiveret.

På alle Aiphone kodetastaturer, har du 2
separate relæfunktioner med spændingsfrie
kontaktsæt der gør det muligt at kontrollere
2 forskellige indgange eller funktioner, fra
samme kodetastatur.

GT-AC kodetastaturet: er designet for perfekt integration
i system GT serien.

Rustfri stål kodetastatur: med IP54 beskyttelseer samtidig meget vandalsikkert.
Panelvalg

Eksempel
Indgang Nr. 1 – Sidedør

Indgang Nr. 2 – Hovedport

Med GT-AC
modul tastatur

CIE3
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Et døranlæg kræver en El-dørlås eller dørmagnet for at holde døren lukket, ligesom
et tilhørende udtryk ...

TILVALG TILBEHØR
El-slutblik
universal.

Vi tilbyder her et udvalg af installations
tilbehør.

Vores El-slutblik er alle reversible og symmetriske (med undtagelse af EL-12S) –
Har du brug for datablade på låsetyperne kan disse fremsendes.

Standere
Disse standere er fremstillet i stålprofil med
en stærk sort hammerlak finish. Højden
er i overensstemmelse med kravene om
tilgængelighed for handicappede.
Spørg evt. på anden sammensætning!

EL-12S

ELSRT90

R

DE
NYDE

Dør
åbnings
udtryk

Udtryk specielt designet for standard installation med 60 mm
indmuringsdåse.
Alle tryk har N/O - N/C kontaktsæt
PA1201

PA1602

PA1603

For et udtryk,
briklæser,
nøglekontakt el.lig.

For modular dørstation
GT 1 x 3 moduler
For modular dørstation
GT 1 x 2 tilkøbes pladen P2F

For modular dørstation
GT 2 x 3 moduler
For modular dørstation
GT 2 x 2 tilkøbes pladen
P202F

Magnetlås
PNONF60

Vores magnetlåse har funktionen
døren lukket signal kontakt.
De monteres enten på bygget eller
indbygget og holder 300 eller 600
kg.
Z og L-formede beslag kan til
vælges efter behov.

Indmuringsdåsen leveres ikke med trykket!
BPNONF60

BPNONF

BPNONFE

BPNONFCV

BPNONFE60

BPNONF60C

BPNONF60CV

Som supplement, kan vi også levere kabeloverføringer til dørbladet.

ELFX



ELFX2

V300

V300SA
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BELGIUM
COMPTOIR COMMERCIAL
INTERNATIONAL N.V.
-PVJ[B.BSJBMFJ#VT"OUXFSQFO
1IPOF 
'BY 
CZECH REPUBLIC
TEZAO S.R.O.
Cihlarska 72712 Praha 9 - Prosek 190 00
1IPOF 
'BY 
DANMARK
KAJ LARSEN COMMUNICATION A/S
Turøvej 13-19, Vollerslev, DK-4100 Ringsted
5MG 
'BY 
FINLAND
OY HEDENGREN SECURITY AB
Lauttasaarentie 50 00200 Helsinki
1IPOF 
'BY 
GERMANY
HEYDERHOFF GMBH
Rehhecke25
%3BUJOHFO
1IPOF 
'BY 

GREECE & CYPRUS
NIK. M. KOURAKOS & CO. LTD.
33 Tsimiski Str. 11472 Athens
1IPOF 
Fax: + 30-210-36-37-401

NETHERLANDS
INTERNATIONAAL HANDELSKANTOOR B.V.
.BSDPOJTUSBBU1)(PVEB
1IPOF 
'BY 

HUNGARY
HA-HÓ KFT. VAGYONVÉDELMI SZAKÜZLET
Klapka u 17-23
1134 Budapest
1IPOF 
'BY 

NORWAY
QUALITRONIC O.J-A & CO A/S
Tvetenveien 157, 0671 Oslo
Phone: + 47-22-75-74-60
Fax: + 47-22-26-49-10

ICELAND
VELAR & VERKFAERI
4LVUVWPHVS$1PTUIIPMG
121 Reykjavik
1IPOF 
'BY 
ITALY
LA COMMERCIALE ITALIANA
441POUFCCBOB,N
33017 Collalto Di Tarcento Udine
Phone: +39-0432-794213
'BY 
MALTA
ALBERTA FIRE FIGHTING & SECURITY
377 Fleur de Lys Road
#LBSB#,3
1IPOF 
'BY 

ROMANIA
ELTEK DISTRIBUTION SRL
1/II Pipera-Tunari St
077190 Voluntari Ilfov
Phone: + 4021-200-64-55
Fax: + 4021-200-64-55
RUSSIA
GULFSTREAM SECURITY SYSTEMS
UL B Novodmistrovskaya 23 BLD 3
127015 Moscou
Phone: + 7-495-771-66-55
Fax: + 7-495-771-66-11
SPAIN
OPTIMUS S.A.
Carretera de Barcelona, 101 17003 Girona
Phone: + 34-972-203-300
'BY 

SWEDEN
HEDENGREN SECURITY
Industrivagen 10
4PMOB
1IPOF 
'BY 
SWEDEN
STANDARD AUDIO SYSTEMS AB
Turbingatan 2
19560 Arlandastaadt
1IPOF 
'BY 
U.K. & IRELAND
B.C. TECHNOLOGY LIMITED.
B.C. TEC. HOUSE WALLIS CLOSE
Park Farm Industrial Estate
8FMMJOHCPSPVHI/PSUIBOUT//"(
Phone: + 44-1933-405050
Fax: + 44-1933-405454
UKRAINE
PROACCESS
SVF,WPZLJ
04655 Kiev
1IPOF 
'BY 

MOROCCO
VDV ELECTRO
6, rue Ouled Saïd (ex rue Drougou)
Quartier Bourgogne
Casa-Anfa
Phone: +212-522-20-43-21
Fax: +212-522-20-41-74

Forbehold - Billeder og dokumenter er uden for kontraktforhold - maj 2011.
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AIPHONE S.A.S.
www.aiphone.fr
ZAC du Bois Chaland
6 rue des Pyrénées Lisses
91056 Evry Cedex
Phone: + 33-1-6911-4611
Fax: + 33-1-6911-4610
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