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JO Døranlæg med 7” farveskærm. 
 JO For 1 dør og op til 2 svarapparater 
 

 
JO-1MD 

Hovedmonitor med: 
 7” LCD skærm 
 Betjenes håndfrit 
 Monitering til dørstationer  
 Ekstra tryk for f.eks. portåbning el. lig. er 

standard. 
 

 
JO-1FD 

Undermonitor med: 
 7” LCD skærm 
 Betjenes håndfrit 
 Monitering til dørstationer  
 Ekstra tryk for f.eks. portåbning el. lig. er 

standard. 

 
MCWSA 

 Bordstander for svarmonitor 

 

 
JO-DV 

 Zink støbt video dørstation for direkte 
påbygning med vidvinkel kamera.  

 Bagbelyst navneskilt. 

 

 
JO-DVF 

 
 Rustfri stål video dørstation for indbygning med 

vidvinkel  kamera.  
 Bagbelyst navneskilt. 

 
KJ-KF 

Rustfri stålfront med kodetastatur 
 
Kræver JO-DVF dørstation 
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JO-2DVF 

 2 tryk rustfri stål video dørstation for indbygning 
med vidvinkel  kamera.  

 Bagbelyst navneskilt. 

 
JO-2DV 

 2 tryk rustfri stål video dørstation for påbygning 
med vidvinkel kamera.  

 Bagbelyst navneskilt. 

JO-4DVF 
 4 tryk rustfri stål video dørstation for indbygning 

med vidvinkel  kamera.  
 Bagbelyst navneskilt. 

 

 
IER-2 

Ekstern signalgiver for ringetonen 

 

 
PS-18 

Strømforsyning PS1820DIN 
 Kun én strømforsyning for komplet installation. 
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Salgs & leverings - betingelser 

PRODUKTER: 3 års garanti på fabrikationsfejl, beregnet fra 
leveringsdag. Materiel med fejl skal leveres til os, 
med en tydelig beskrivelse af fejlsymptomerne, uden 
beskrivelse ingen garanti. 

LEVERING: Ordre sendes normalt samme dag ved bestilling inden 
kl. 10.00. 

FORSENDELSE: Ab. Lager i Lunderskov 

BETALING: Netto kontant. Oplyste priser er altid ekskl. moms og 
fragt forsendelse med Post. 

MODTAGELSE: Ved modtagelse af varer er køber forpligtet til at 
kontrollere disse straks ved modtagelse. 
Eventuelle fejl eller mangler ved leveringen skal 
straks, eller senest 8 dage efter modtagelsen 
meddeles skriftlig/mundtligt. 

RETURVARER: Varer tages kun retur efter forudgående aftale og i 
original komplet emballage. 

FORBEHOLD: Der tages forbehold for ændringer i tekniske 
specifikationer og design. 

ÅBNINGSTID: Mandag – Torsdag 8.00 –16.00
Fredag 8.00 –12.00 

TELEFON: +45 56 87 92 00

E-MAIL: kajlarsen@kajlarsen.dk 

HJEMMESIDE: www.kajlarsen.dk 

CVR NUMMER 37 38 67 15 
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