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 Virksomheden 

  Det Japanske Aiphone varemærke 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. 

  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 fantastisk driftssikkert. 

  Aiphone var den første samtaleanlægsproducent i verden til at modtage ISO 9001 
certificering for imødegåelse af internationale standarder i design og kvalitet. 
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TD-H telefoner for 2-25 apparater 
 

 
TD-6H 

Telefon for max 7 apparater 

 
TD-12H 

Telefon for max 13 apparater 

 
TD-24H 

Telefon for max 25 apparater 

 
PS12M 

Strømforsyning 12 volt 1,5 A DC 

 
 

Ekstraudstyr for system TD-H 
 

 
TDW-6 

Koblingsboks med rosetsnor for TD-
6H 

 
TDW-12 

Koblingsboks med rosetsnor for TD-
12H 

 
TDW-24 

Koblingsboks med rosetsnor for TD-
24H 
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PD-1 

Adapter for søgning og musik 

SP-3NA Højtaler for væg og loftmontering 
(flere modeller at vælge mellem) 

 
RY-AC 

Relæ for dørrelæ og ekstra 
opkaldstone 

 
RY-SP 

Relæ for afbrydelse af 
højtaler/foldehorn hvis monteret tæt 
på opkalds station 

 
DE-UR 

Adapter for dørenhed 

 
IE-JA 

Dørenhed for indbygning (rustfri stål) 

 
EL-9S 

El-slutblik universal for montering i 
dørkarm. 
(forsynes af egen 12 volt AC 
strømforsyning) 

 
IE-DA 

Dørenhed for udvendig montering 
(brun plast) 
(opkaldstast er ikke rund men 
firkantet!) 

AC-225 

Foldehorn med kondensator 
 
TEKNISKE DATA: 
effekt:  30WMAX/8Ω 
Frekvensområde: 350-8,000Hz 
Dimensioner: 200x140x235mm 
vægt: 1,4 kg. 

 

http://www.aiphone-gns.jp/reception/download_file.php?id=197
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Salgs & leverings - betingelser 
 

VARER: 2 år 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 Lunderskov 
 

BETALING: Netto kontant, medmindre andet aftales. 
 

MODTAGELSE: Ved modtagelse af varer er køber forpligtet til at 
kontrollere disse straks. 
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. 
 

TELEFON: 56 87 92 00 
 

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

E-MAIL: kajlarsen@kajlarsen.dk 
 

HJEMMESIDE: www.kajlarsen.dk 
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