SYSTEMER

GT
•
•
•
•

Døranlæg u/rør m/Farve monitor m/Pan & Tilt

For op til 500 boliger
For op til 16 opgange.
Maks. 4 svarstationer pr. bolig.
BUS kabling med 2 ledere for audio og 2 leder for video
(parallel ledere eller parsnoede cat5e kabling) (se kablings afstande i Doc)
Diverse information gældende for system GT!

1.

Dørstationer leveres altid samlet klar til opsætning!

2.

Video og audio svarstationer kan mikses i samme installation & bolig.

3.

Mulighed for monitering fra bolig til samtlige dørstationer og separate kameraer i system.

4.

Mulighed for tilslutning af egen indgangs dørstation med eller uden kamera på etage med monitor GT-2C-L.

5.

Monitoren GT-2C-L med bilede optager, kan tilsluttes 3 stk. undermonitere GT-2H-L.

6.

Intern kommunikation mellem GT-2C-L & GT-2H-L som samtaleanlæg.

7.

Teleslynge standard i alle typer video svarstationer samt audio svarstationen GT-1D.

8.

På digitale dørstationer kan beboer søges på 3 måder:
a.

Direkte med piletaster

b.

Via bolig nr. på numeriske taster

c.

Via navn på Alpha numeriske taster som på en mobil tlf.

9.

Dørstationer modul sammensætning leveres standard i en mat metallic nikkel farve.

10.

Dørstationen monoblok leveres med rustfri stål front

11.

Navneskilte kan isættes/forprogrammeres inden levering af dørstationer.

12.

Video døranlæg kan leveres/tilsluttes eksternt kamera.

13.

Kodetastatur eller Proxy læser kan leveres indbygget i dørpaneler.

14.

Forberedt for aktivering af lys-automat fra alle svarapparater. (kræver specielt relæ GT-RY for signal fra
dørpanel).

15.

Doktor kald kan aktiveres fra alle typer svarstationer.

16.

Ekstra kontakt i boligens svarstation er monteret for valgfri funktion.

17.

Signalenhed der aktiveres ved opkald til bolig kan tilsluttes alle svarapparater.

18.

Speciel modul for blinde og hørehæmmede er standard integreret i dørpanel.

19.

Telefonrør kan tilsluttes video svarstationerne model GT-2C-l & GT-1C-L.

20.

Alle svarstationer kan tilsluttes tlf. linje for viderestilling af dørkald til mobil eller fastnet telefoner.

21.

Hovedstationen GT-MK kan kommunikere med alle boliger og indgange samt opsættes til at modtage kald fra
alle indgange og boliger.

22.

Kontrolenheder som strømforsyninger og BUS - centralenheder kan leveres samlet og kablet i kabinet/skab med
DIN-skinne inkl. klemmer for terminering, klar til opsætning/tilslutning.

23.

Solskærm kan leveres til alle dørpaneler.

24.

Frembygningsboks m. og u. solskærm kan leveres til alle dørpaneler.

25.

Specielle dørpaneler kan tilbydes efter ønske.

26.

Se i øvrigt installations og betjeningsvejledning for flere funktioner og muligheder.
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GT døranlæg Dele og muligheder oversigt:
Alle typer svarstationer kan mikses i et system!
Hovedmonitor for bolig: SPECIEL

Hovedstation

GT-2C-L

Understation
For GT-2C-L

GT-2H-L
Farvevarianter:
 Sølv
 Guld
 Sort

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Billed optager med flere opsætninger
3½" HD LCD skærm
Vidvinkel 170° og horisontalt 100°
Zoom på 9 skærm områder
Terminaler for eget ringtryk (speciel ringetone).
Terminaler for eget dør kamera
Volumen kontrol for ringetone.
5 ringetonevalg fra gade og eget dørpanel
Lampeindikering for afbrudt ringetone.
Kontrast regulering af skærmbillede.
Samtaleanlæg mellem svarstationer i en bolig.
3 alarmindgange som f.eks. brand, tyv, eller lignende.
Programmering via BUS eller DIP switch.
Teleslynge for hørehæmmede er standard.
Video output signal NTSC
Rør model GT-HS kan tilsluttes
Ekstra kontakt for valgfri funktion.
Mål H 140 x B 190 x D 30mm

Undermonitor for bolig håndfri hvid
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

3½" HD LCD skærm
Vidvinkel 170° og horisontalt 100°
Zoom på 9 skærm områder.
Volumen kontrol for ringetone.
5 ringetonevalg fra gade og eget dørpanel.
Lampeindikering for afbrudt ringetone.
Kontrast regulering af skærmbilled.
Samtaleanlæg mellem svarstationer i en bolig.
Programmering via BUS eller DIP switch.
Teleslynge for hørehæmmede er standard.
Rør model GT-HS kan tilsluttes
Ekstra kontakt for valgfri funktion.
Mål H 140 x B 190 x D 30mm
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Hovedmonitor for bolig: STANDARD

Hovedstation

GT-1C-L

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

3½" HD LCD skærm
Vidvinkel 170° og horisontalt 100°
Zoom på 9 skærm områder
Terminaler for eget ringtryk med speciel ringtone
Volumen kontrol for ringetone.
To ringetonevalg fra gadedørspanel
Lampeindikering for afbrudt ringetone.
Kontrast regulering af skærmbilled.
Teleslynge for hørehæmmede er standard.
Video output signal NTSC
Rør model GT-HS kan tilsluttes
Ekstra kontakt for valgfri funktion.

Mål H 140 x B 190 x D 30mm

Håndsæt kun for monitor:

GT-HS

GT-1A

GT-1C-L
GT-2C-L
GT-2H-L
Audio svarapparat for bolig håndfri hvid.
1)
2)
3)
4)

Terminaler for eget ringtryk med speciel ringtone
Volumen kontrol for ringetone.
Lampeindikering for afbrudt ringetone.
Ekstra kontakt for valgfri funktion.

Mål H 175 x B 125 x D 32 mm

Audio svarapparat for bolig med rør hvid.
1)
2)
3)
4)
5)
GT-1D

GT-MK

Terminaler for eget ringtryk med speciel ringtone
Volumen kontrol for ringetone.
Lampeindikering for afbrudt ringetone.
Teleslynge for hørehæmmede.
Ekstra kontakt for valgfri funktion.

Mål H 200 x B 63 x D 63 mm

Hovedstation for vagt, reception/skolekontor
 Kan modtage & foretage individuelle opkald fra alle
boliger og indgange.
 Kan opsættes til at modtage alle kald fra indgange.
 Kan modtage panik opkald fra beboere.
 Kan tilsluttes video monitor.
 Kan huske 20 opkald hvis ikke besvaret.
 Ekstra kontakt for valgfri funktion.
Mål H 210 x B 216 x D 69 mm
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Komplette DØRPANEL eksempler for system GT:
DIGITAL & ANALOG paneler leveres standard med indmuringsboks!

HD farve kamera med Pan/Tilt
Højtaler / mikrofon
HD LCD farve skærm for op til 500 navne
Fremhævet belyst piktogrammer vejledning gennem
opkald
4 belyste taster for navigering
Kodetastatur for nøglefri adgang (100 koder)

GT-DM

Bevægelses sensor der tænder display når man står
foran panel.
2½ mm børstet rustfri stål panel.

Panel leveres samlet
og evt. for programmeret.
Klar til opsætning.

Kan leveres med udstansning for briklæser.
Vedligeholdes via USB til Pc’er eller direkte via panel
taster.
Udvendige mål H 410 x B 150 mm
Indbygnings mål H 380 x B 125 x D 60 mm
Modulopbygget Digitalt Video dørpanel (for indbygning)
HD farve kamera med Pan/Tilt & zoom
Info skærm (500 navne og evt. bolig nr.)
4 belyste taster for navigering

GT-DMM

Højtaler / mikrofon
Kodetastatur for nøglefri adgang (20 koder)

Panel leveres samlet
og evt. for programmeret.
Klar til opsætning.

Fremhævet belyst piktogrammer vejledning gennem
opkald (talevejledning på dansk også muligt)
Data vedligeholdes via USB til Pc’er eller direkte via
panel taster.
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Modulopbygget Digitalt Video dørpanel (for indbygning)
M/Kodetastatur for nøglefri adgang (20 koder)
For op til 500 beboernavne.

GT-V-DMM-L4

Modulopbygget Digitalt Video dørpanel (for indbygning)
M/Kodetastatur for nøglefri adgang (20 koder), moduler
for evt. briklæser og husnummer.
For op til 500 beboernavne.

GT-V-DMM-LA6

Modulopbygget Video dørpanel (for indbygning)
8 direkte opkaldstryk
Kan leveres for 1 til 40 opkaldstryk.
GT-GT-V-8T4

Modulopbygget Video dørpanel (for indbygning)
12 direkte opkaldstryk
M/Moduler for briklæser og husnummer.
Kan leveres for 1 til 36 opkaldstryk.
GT-V-12TA6
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Modulopbygget Audio dørpanel (for indbygning)
8 direkte opkaldstryk
Kan leveres for 1 til 44 opkaldstryk.

GT-A-8T3

Modulopbygget Audio dørpanel (for indbygning)
20 direkte opkaldstryk
Kan leveres for 1 til 44 opkaldstryk.
GT-A-20T6

Analog audio dørpanel (4mm aluminium front, kun for
indbygning)
6 direkte opkaldstryk PA6B
Mål = B 180 x H 270 x D 57mm
8 direkte opkaldstryk PA8B
Mål = B 180 x H 293 x D 57mm

GT-PA6B

Komplet m/plads for Ruko cylinder eller briklæser.
Kan også leveres med integreret kodetastatur.
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PANELER FOR GT DØRPANELER:

Panel for telemodul
GT-DP
Panel for kamera modul
GT-VP
Blank panel
(Kan leveres med udstansning for briklæser eller nøglekontakt)
GF-BP
Opkaldspanel m/ 1 tryk
GF-1P
Opkaldspanel m/ 2 tryk
GF-2P
Opkaldspanel m/ 3 tryk
GF-3P

Opkaldspanel m/ 4 tryk
GF-4P

Panel for adresse modul
GF-AP

Panel for digital modul GT-NS
GT-NSP-L
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Panel for tastemodul GH-10K
GF-10KP
Kode tastatur

GT-AC

GF-2F

 60/40 koder, 2 relæ funktioner og indgang for ekstern
timer funktion.
 Taster med belyste tal.
OBS: Samme farve som øvrige moduler!

Frontramme for 2 paneler

Frontramme for 3 paneler
GF-3F

Frontramme for 4 paneler
GT-4F

INDBYGNINGS BOKSE FOR GT DØRPANELER:

GF-2B

GF-3B

Indbygningskasse for 2 paneler
(sammensættes mekanisk ved siden af hinanden)
Indbygningskasse for 3 paneler
(sammensættes mekanisk ved siden af hinanden)

Indbygningskasse for 4 paneler
(sammensættes mekanisk ved siden af hinanden)
GT-4B
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MODULER:
Talemodul for dørpanel
•
•
GT-DA-L

•

Info display med ikoner
Engelsksproget talt, status ved opkald kan til og
frakobles!
Tilslutning for døråbning, trappelystænding og udtryk.

Kamera modul

GT-VA

•
•
•

Pan/Tilt funktion.
Nat belysning tender automatisk ved behov.
Ekstra eksternt analog kamera kan tilsluttes direkte.

Modul for 4 opkaldstryk
GT-SW
GTSWPCB

•

Bag belyst navneskilte

Print for 4 opkaldstryk til dørpaneler med andre opkaldstryk.
Adresse modul for hus nr.

GT-AD

•

Belyst bagfra

Digital navne Skrolling modul
•
•

For digital visning af beboernavne
Vedligeholdes via USB til Pc’er eller via GT-10K

GT-NS
Tastemodul for Skrolling modul

GT-10K

•
•

For programmering af navne og koder.
Med 20 adgangskoder for nøglefri adgang.
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MONTERINGSBOKSE OG SOLSKÆRME:
Monteringsboks for påbygning m/skærm
• Vist for 2 rækker x 2 paneler GT-202HB

GT-202 HB

GT-102 HB (1 række x 2 paneler)
GT-202 HB (2 rækker x 2 paneler)
GT-203 HB (3 rækker x 2 paneler)
Monteringsboks for påbygning m/skærm
• Vist for 2 rækker x 3 paneler GT-203HB

GT-203 HB

GT-103 HB (1 række x 3 paneler)
GT-203 HB (2 rækker x 3 paneler)
GT-303 HB (3 rækker x 3 paneler)
Solskærm for indbygningsmodel
• Vist for 2 rækker x 2 paneler

GT-202 H

GT-102 H (1 række x 2 paneler)
GT-202 H (2 rækker x 2 paneler)
Solskærm for indbygningsmodel
• Vist for 2 rækker x 2 paneler

GT-203 H

GT-103 H (1 række x 3 paneler)
GT-203 H (2 rækker x 3 paneler)
Monteringsboks for påbygning m/skærm
• Vist med 5 moduler

GT-104 HB

(Moduler ikke inkluderet i oplyst pris)

GT-104 H

Solskærm for indbygningsmodel (ingen foto)

Monteringsboks for påbygning m/skærm
• Vist med 5 moduler
GT-105 HBS

(Moduler ikke inkluderet i oplyst pris)
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FRITSTÅENDE STANDER:

Fritstående stander for 2x3 modul paneler PA1603
• Gråsort hammerlak malet,
• Passende til ønskede dørpanel.
• Adapter model P202F for 2x2 GT panel
(Flere modeller og kombinationer på forespørgsel)
PA1603

Højde 1,6m

Fritstående stander for GT-DM panelet PA1604
•
•

Gråsort hammerlak malet,
Passende til ønskede dørpanel.

(Flere modeller og kombinationer på forespørgsel)
Højde 1,6m
PA1604

Fritstående stander for kodetastatur,
• Gråsort hammerlak malet,
(Plade for udtryk eller briklæser til PA1201 kan leveres)
(Flere modeller og kombinationer på forespørgsel)
Højde 1,2m

PA1201

Flere størrelser / modeller, spørg for tilbud.
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CONTROLERE FOR SYSTEM GT:

GT-BC

GT-VBC

GT-4Z

GT-BCX

GT-VBX

Bus CONTROLER MED
• Cd’er med dokumentation på engelsk
• Programmerings- software for GT-NS og GT-DM.
• Installationsvejledning på dansk medsendes altid
en anlægs levering
• Kræver strømforsyning 24 volt DC
Bus enhed for video
• For 5 dørpaneler
• For 48 svarstationer
• Kræver strømforsyning 24 volt DC
Video fordelingsadapter
• For op til 4 monitorer
• Velegnet for stjerne BUS, kablings metoder!
Udvidet audio bus enhed.
• Benyttes i installationer med
over 48 og op til 500 svarapparater.
 eller
over 5 og op til 16 dørpaneler
• Giver 2 talekanaler i et sammenhængende
system.
• Kræver egen strømforsyning 24 volt DC
Udvidet video bus enhed.
• Benyttes i installationer med
over 48 og op til 500 svarapparater.
 eller
over 5 og op til 16 dørpaneler
• Giver 2 talekanaler i et sammenhængende
system.
Kontrol enhed for elevatorstyring.
 Benyttes når elevator kun må kører til etage hvor
dørkald besvares fra.

GTW-LC
Strømforsyning for system 24 volt DC 2Amp
PS-2420
Strømforsyning for El-slutblik
PS 12 AC
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TILVALG system GT:

GF-C
GT-ST

Forbindelseskabel for opkalds moduler
Benyttes i særligt store eller specielle dørpaneler
Montagebøjle for GT-DA-L Audio modul når monteret i
PA dørpaneler
Relæ for ekstern signalgivning.
Lys styring, klokke eller lignende

GT-RY
Tlf. Interface

•
•
•
•

GT-TLI

GT-D

Tlf. Interface for viderestilling af dørkald til tlf. nr.
(mobilt eller fastnet)
Tilsluttes som ekstra svarstation!
Tilsluttes analog tlf linje
Leveres med egen strømforsyning for DIN
montering

Audio Dørstation PVC
• For påbygning ved egen indgangsdør på etage.
• Forbindes med to leder, kun muligt for GT-2C-L
Udvendige mål H 130 x B 98 x 28 mm
Video dørstation for direkte montering ved beboers egen
indgang på etagen:

JK-DV

• Med Pan Tilt & Zoom og vidvinkel
• Vandalsikker Zenit støbt hus.
• Bagbelyst navneskilt
• Kameralys tænder automatisk ved behov.
• Forbindes med to leder, kun muligt for GT-2C-L
Udvendige mål H 173 x B 98 x D 25 mm
Video dørstation for Indbyg. ved beboers egen indgang
på etagen:

JK-DVF

• Med Pan Tilt & Zoom og vidvinkel
• Vandalsikker Zenit støbt hus.
• Belyst navneskilt
• Kameralys tænder automatisk ved behov.
• Forbindes med to leder, kun muligt for GT-2C-L
Udvendige mål H 209 x B 135 mm
Indbygnings mål H 180 x B 110 x D 45 mm
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