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Producent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
              ISO 9001                             ISO 14001   
                                  JQA-029            JQA-EM0453                   Deming Prize 
  
  

 Virksomheden 

Aiphone varemærket fra Japan er et yderst respekterede og pålidelige 
kommunikations produkt, som eksporteres til over 60 lande, med 
salg/marketing og distribution centre i Fjernøsten, USA og Europa 
siden 1948. 

Aiphone´s produkter spænder fra simple ”gør det selv” samtaleanlæg 
og dørkaldeanlæg til avancerede videoadgangssystemer, komplekse 
mikroprocessor styrede systemer til kommerciel brug, alt i tidløst 
design og yderst driftssikkert. 

Aiphone systemer produceres under ISO 9001 & 14001 certificering for 
imødegåelse af internationale standarder i design og kvalitet. 

Aiphone systemer overholder miljømæssige RoHS & WEEE-krav siden 
2006. 

http://www.kajlarsen.dk/
mailto:kajlarsen@kajlarsen.dk
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JP 7” døranlæg med Pan Tilt - zoom. 
 
 JP For 4 døre og 8 svarapparater (Evt. App eller Tlf. interface) 
 

JP-4MED 

 
 

Hovedmonitor med: 
 7” LCD Touch skærm 
 Betjenes med rør eller håndfrit 
 Monitering til dørstationer med 

Pan-tilt og zoom funktion 
 Ekstra tryk for f.eks. portåbning 

el. lig. kan tilsluttes. 
 Intern kommunikation med 

individuel eller allekald. 
 Automatisk billede optagelse af 

sidste 20 besøgende 
 Udvidet optagelses muligheder 

med SD/SDHC kort evt. med 
Eye-Fi 

 3 Alarmindgange for f.eks. 
indbrud, overfald og røgdetektor 

 

Kr. 6.199,- 

JP-4HD 

 

Undermonitor med: 
 7” LCD Touch skærm 
 Betjenes med rør eller håndfrit 
 Monitering til dørstationer med 

Pan-tilt og zoom funktion 
 Ekstra tryk for f.eks. portåbning 

el. lig. kan tilsluttes. 
 Intern kommunikation med 

individuel eller allekald. 
 

Kr. 5.538,- 

 
JP-EC 

• Dækenhed for JP-monitor 
• Gør det muligt at fjerne røret 
• Leveres med både hvid og sølv 

front 

 

Kr. 475,- 

 

 
MCWSA 

 Bordstander for svarmonitor Kr. 390,- 
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JP-DV 

• Zink støbt video dørstation for 
direkte påbygning med Pan-Tilt 
og Zoom kamera.  

 Bagbelyst navneskilt. 

Kr. 3.160,- 
 

 
MGF-30 

 30 grader vinkelboks for 
vægmontering af kun 
dørstationen JP-DV 

 Vandalsikker stål beslag 

Kr. 685,- 

 
AC-10S 

 Kodetastatur i matchende design 
for JP-DV dørstation 

 100 koder på 2 relæer Kr. 1.835,- 

 

 
JP-DVF 

 
• Rustfri stål video dørstation for 

indbygning med Pan-Tilt og 
Zoom kamera.  

 Bagbelyst navneskilt. 

Kr. 3.219,- 
 

 
CSJMDVF 

2 mm rustfri stål påbygning boks for 
JP-DVF Kr. 1.356,- 

 

 
JP-DVLF-AC 

• Rustfri stål video dørstation for 
indbygning med Pan-Tilt og 
Zoom kamera.  

• Kodetastatur med 100 koder og 
2 relæudgange 40/60.  

• Bagbelyst navneskilt. 
• Ydre mål: 309x135mm 
• Indbygningsmål: 282x115x45 

Kr. 6.790,- 

 

 
GT-D 

• Slagfast PVC audio dørstation for 
direkte påbygning. 

• Kan kombineres med eksternt 
kamera. 

Kr. 828,- 
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JMW-BA 

Adapter for lang kabelføring og 
tilslutning af eksternt kamera for ekstra 
overvågning. 
Forsynes fra egen 24 vol. 2A DC 
strømforsyning. 

Kr. 1.710,- 

 

 
JM-8Z 

Adapter for kabling i stjerne med RJ45 
terminerings/stik x 7 
Forsynes fra egen 24 vol. 2A DC 
strømforsyning. 

Kr. 1.396,- 

 

 
IER-2 

Ekstern signalgiver for ringetonen Kr. 380,- 

 

 
JMTLI 

Telefon interface for vider stilling af 
dørkald til mobil eller fastnet telefon 
uden billede. 

Kr. 5.867,- 

 
JPTLIIP 

 
IP-interface for vider stilling af dørkald 
til mobil telefon med live billede.  
For iPhone og Android 
 

Kr. 7.500,- 

 

  
RY-3DL 

Adapter for selektiv døråbning når flere 
indgange tilsluttet samme system Kr. 681,- 

 

 
PS-24 

Strømforsyning PS2420DIN 
 Antal afhænger af system 

sammensætning 
Kr. 1.250,- 
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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. 11.00. 
 

FORSENDELSE: Ab. Lager i Lunderskov 
Forsendelse med Post Danmark eller TNT. 
 

BETALING: Netto kontant. Oplyste priser i prisliste er ekskl. 
moms og fragt  
 

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 
 

ADRESSE: Kaj Larsen Communication A/S 
Risbøge 6  
6640 Lunderskov 
 

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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