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GT- Basis i ét system 
• For op til 5000 lejligheder 
• Fra op til 480 opgange. 
• Fra op til 64 servicestationer. 
• For maks. 4 svarstationer pr. Bolig. 
• IP kompatibel opsætning og administration/drift 
• NFC kompatibel opsætning og administration/ADK 
• 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 tilsluttet individuelle dørstationer direkte, i ét 
sammenhængende system. 

4. GT-1C7W svarstationen har mulighed for viderstilling af dørkald    til App 
på mobiltelefoner eller tablets. (iOS & Android) 

5. Hovedmonitoren GT-2C-L med biledeoptager, kan tilsluttes 3 stk. 
undermonitere GT-2H-L i samme bolig og har samtaleanlægs 
funktion, samtidig med mulighed for tilslutning af dog dørstation 
med eller uden kamera, fra egen indgang.  

6. Ringeklokke generelt, kan tilsluttes alle typer svarstationer 

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

8. Dørstationer i modul opbygning, leveres standard i en mat metallic 
nikkelfarve. 

9. Modul opbyggede dørstationer kan leveres med direkte opkaldstryk og 
som digital løsning. (Se brochurer for muligheder) 

10. Navneskilte kan indsættes/forprogrammeres inden levering af 
dørstationer. 

11. Digitale dørstationer er med 3½” farve display og standard udført med 
rustfri stål front. (messing og aluminium legering efter forespørgsel) 

12. Med 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. 
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13. Video døranlæg kan standard udbygges med eksternt kamera. 

14. Kodetastatur kan leveres indbygget i dørpaneler. (Standard inkluderet i GT-DM) 

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

16. ”Doktorkald” (automatisk døråbning i åbningstiden) kan aktiveres fra alle 
typer svarstationer. 

17. Ekstra kontakt udgang i boligens svarstation er for valgfri funktion. 

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

19. Speciel funktion for bl.a. blinde og hørehæmmede er standard 
integreret i dørpanel. (Hjælp til personer med nedsat fysisk / psykisk funktionsevne) 

20. Servicestationen kan kommunikere med alle boliger og indgange samt 
opsættes til at modtage og foretage direkte opkald fra/til alle indgange 
og bolig svarstationer. (Velegnet til visevært eller reception/vagt 
funktioner) 

21. Servicestationen kan tilsluttes brand eller paniktryk med selvholdende 
bryde kontakt funktion for en ”Brand major funktion” der vil fungere for 
fuld styrke, uanset volumen indstilling af bolig-svarstationen. 

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. Elevator styreenhed for kørsel kun til aktuel etage er muligt, også hvis 
flere elevatorer i samme bygning 

24. Sol/klimaskærm kan leveres til alle typer dørpaneler. 

25. Frembygningsboks m. og u. sol/klimaskærm kan leveres til alle typer 
dørpaneler. 

26. Specielle dørpaneler kan tilbydes efter forespørgsel. (Målfast tegning og 
beskrivelse kræves for tilbudsgivning) 

27. Se i øvrigt installations- og betjeningsvejledning for flere funktioner, 
faciliteter og muligheder. 
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Svarstationer: 
 

 
 

 

GT-1C7-L 

Farvemonitor for bolig håndfri hvid. 
1) 7" HD LCD-skærm 
2) Vidvinkel 170° og horisontalt 100° 
3) Zoom & Pan/tilt på 9 skærm områder 
4) Belyste taster ved opkald 
5) Terminaler for eget ringtryk med spec. ringetone 
6) Volumenkontrol for ringetone. 
7) Lampeindikering for afbrudt ringetone. 
8) Kontrast regulering af skærmbillede. 
9) Programmering kun via BUS eller DIP SW. 
10) Teleslynge for hørehæmmede er standard. 
11) Video output signal NTSC 

 

 
GT-1M3-L 

Farvemonitor for bolig håndfri hvid. 

1) 3½" HD LCD-skærm 
2) Zoom kamera funktion 
3) Terminaler for eget ringtryk med spec. ringtone 
4) Volumenkontrol for ringetone. 
5) Lampeindikering for afbrudt ringetone. 
6) Kontrast regulering 
7) Teleslynge for hørehæmmede. 

 

 

 
GT-1C7W-L 

Farvemonitor for bolig håndfri hvid med APP. 
• 7" HD LCD-skærm 
• Vidvinkel 170° og horisontalt 100° 
• Skærm tænder ved opkald 
• Eget ringtryk i bolig, med speciel ringetone 
• Volumenkontrol for ringetone. 
• Lampeindikering for afbrudt ringetone. 
• Kontrast regulering af skærmbillede. 
• Programmering kun via BUS eller DIP SW. 
• Teleslynge for hørehæmmede. 
• Video output via SD kort 
• Kræver egen 24 vil DC strømforsyning 
• Kræver internet via boligs Wi-Fi 

 

 
 
 
Pvc bordstand for 7” svarstationer 
Kan leveres i Sort eller Hvid 
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Hovedstation 
 

 
GT-2C-L 

Hovedmonitor for bolig: 

1) Billede optager med flere opsætninger 
2) 3½" HD LCD-skærm 
3) Vidvinkel 170° og horisontalt 100° 
4) Zoom på 9 skærm områder 
5) Terminaler for eget ringtryk (spec. ringetone). 
6) Terminaler for eget dør kamera 
7) Volumenkontrol for ringetone. 
8) 5 ringetonevalg fra gade og eget dørpanel 
9) Lampeindikering for afbrudt ringetone. 
10) Kontrast regulering af skærmbillede. 
11) Samtaleanlæg mellem svarstationer i en bolig. 
12) 3 alarmindgange som f.eks. brand, tyv oli. 
13) Programmering via BUS eller DIP switch. 
14) Teleslynge for hørehæmmede. 
15) Video output signal NTSC 
16) Rør model GT-HS kan tilsluttes 

Understation for 
GT-2C-L 

 

 
GT-2H-L 

Undermonitor for bolig: 

1) 3½" HD LCD-skærm 
2) Vidvinkel 170° og horisontalt 100° 
3) Zoom på 9 skærm områder. 
4) Volumenkontrol for ringetone. 
5) Samtaleanlæg mellem svarstationer i en bolig. 
6) Teleslynge for hørehæmmede. 
7) Ellers som Hovestationen ovenfor 

 
GT-HSA 

Tilvalg 
Håndsæt/telefonrør kun for monitor: 

 GT-2C-L 
 GT-2H-L 

 
GT-1A 

Audio svarapparat for bolig håndfri hvid. 
 

1) Terminaler for eget ringtryk med spec. ringtone 
2) Volumenkontrol for ringetone. 
3) Lampeindikering for afbrudt ringetone. 

 
GT-1D 

 
Audio svarapparat for bolig med rør hvid. 

 
1) Terminaler for eget ringtryk med spec. ringtone 
2) Volumenkontrol for ringetone. 
3) Lampeindikering for afbrudt ringetone. 
4) Teleslynge for hørehæmmede. 
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GT-MKB-N 

Servicestation for vagt/reception. 
1. Betjening via skærm eller taster 
2. Besvar/foretag opkald med eller uden rør 
3. Volumenkontrol for ringetone. 
4. Volumenkontrol for tale 
5. Kø funktion for op til 20 indkommende opkald 
6. Kan modtage alle opkald fra dørpaneler 
7. Kan modtage alarmopkald fra boliger 
8. Kan vise aktivitets log 
9. Kan monitorere til indgangs kameraer 
10. Leveres med bordstander som standard 
11. MFC kompatibel 

 

 
GT-DMB-N 

 
Panel leveres samlet 
og evt. 
programmeret klar til 
opsætning. 

 
 
Spørg på varianter! 

HD farve kamera med Pan/Tilt Mikrofon 

HD LCD-farve skærm 
 
Fremhævet belyst piktogrammer vejledning gennem 
opkald 

 
Højtaler 

 
4 belyste taster for navigering 

 
Kodetastatur for nøglefri adgang (500 koder) 

 
Tilstedeværelses sensor der tænder display når man 
står foran panel. 

 
2½ mm børstet rustfri stål panel 

 
Vedligeholdes via Tastatur, USB til Pc’er eller direkte via 
NFC-funktionalitet. 
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MODULAR DØRPANEL DELE: 
 

 
GT-DBP 

 
Panel for telemodul 

 
GT-VP 

 
Panel for kamera modul 

 
GF-BP 

 

Blankt panel 

 
GF-1P 

 

Opkaldspanel m/ 1 tryk 

 
GF-2P 

 

Opkaldspanel m/ 2 tryk 

 
GF-3P 

 

Opkaldspanel m/ 3 tryk 

 
GF-4P 

 
 
Opkaldspanel m/ 4 tryk 

 
GF-AP 

 

Panel for adresse modul 

 

 
GT-NSP-L 

 
 
Panel for digital modul GT-NS 
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GF-10KP 

 
 
Panel for taste module GH-10K 

 

 
GT-AC 

 
Kode tastatur 

 100 koder, 2 relæ funktioner 60/40 
 Taster med belyste tal. 
OBS: Samme farve som øvrige moduler! 

 
GF-2F 

 
 
Frontramme for 2 paneler 

 
GF-3F 

 
 
Frontramme for 3 paneler 

 
GT-4F 

 
 
Frontramme for 4 paneler 

 

INDBYGNINGS BOKSE: 
 

 
GF-2B 

Indbygningskasse for 2 moduler 
 

 Kan sammensættes vandret! 
 PVC med messing gevindrør for front mont. 

 
GF-3B 

 
Indbygningskasse for 3 moduler 

 
 Kan sammensættes vandret! 

PVC med messing gevindrør for front mont. 
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GT-4B 

 

Indbygningskasse for 4 moduler 
 

 Kan sammensættes vandret! 
 PVC med messing gevindrør for front mont. 

 

SPECIALKABLER: 
 

 

 
GF-C 

Forbindelseskabel for opkalds moduler 
 Benyttes i særligt store eller specielle dørpaneler 

hvor afstand mellem enheder kræver dette. 
 Længde 80 cn. 

 
 

 
GT-104H 

 
 
Klimaskærm for 4 moduler 

 
Spørg på andre størrelser 

 
GT-104HB 

 
 
Påbygningsboks for 4 moduler 

 
Spørg på andre størrelser 

 Mange flere varianter muligt men ikke vist her, spørg 
på løsninger 

 
MODULER: 

 
 

 
GT-DB-VN 

Talemodul for dørpanel 

 Info display med ikoner 
 Engelsksproget talt, status ved opkald. 
 Tale status kan frakobles! 
 NFC funktionalitetér 

 

 
GT-DB 

Talemodul for dørpanel 

 Info display med ikoner 
 Engelsksproget talt, status ved opkald. 
 Tale status kan frakobles! 
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GT-VB 

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

 

 
GT-SW 

 

Modul med 4 opkaldstryk 
 

 Bag belyst navneskilte 

 
GT-AD 

 
Adresse modul for hus nr. 

 Belyst bagfra 

 
GT-NSB 

Digital navne Skrolling modul 

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

 
GT-10K 

Tastemodul for Skrolling 

 For programmering af navne og koder. 
 Med 20 adgangskoder til nøglefri adgang. 

 

Kontrolenheder for døranlæg: 
 

 
 

 
GT-BC 

Bus enhed for audio 
 Dokumentation på delvist Dansk & komplet Engelsk 

basis medsendt og komplet online. 
 Programmerings- software for GT-NS og GT-DM findes online 

for Pc’er og NFC-funktionaliteten. 
 

 Kræver strømforsyning 24 volt DC 

 

 
GT-VBC 

Bus enhed for video 
 For 5 dørpaneler 
 For 48 svarstationer 

 
 Kræver strømforsyning 24 volt DC 

 

 
GT-4Z 

Video fordelingsadapter 
 For op til 4 video svarstationer 
 For stjerne video BUS kabling! 

Spørg for vejledning ved projektering! 
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GT-1Z 

 
Video fordelingsadapter 

 For 1 video svarstationer 
 Velegnet serie BUS kabling! 

Spørg for vejledning ved projektering! 

 

 
GT-BCXB-N 

Udvidet audio bus enhed. 
 Benyttes i installationer med 

1. over 48 svarapparater og 
2. over 5 dørpaneler 

 Giver 2 talekanaler i et sammenhængende system 
 Programmeres via Pc’er eller NFC 
 Kræver egen strømforsyning 24 volt DC 

 

 
GT-VBX 

Udvidet video bus enhed. 
 Benyttes i installationer med 

1. over 48 svarapparater og 
2. over 5 dørpaneler 

 Giver 2 talekanaler i et sammenhængende system 
 Kræver egen strømforsyning 24 volt DC 

 

 
GTW-LC 

Kontrol enhed for elevatorstyring. 
 Benyttes når elevator kun må kører til etage hvor dørkald 

besvares fra. 
 20 udgange pr enhed 
 16 stk. max. pr installation 
 Programmeres via Pc’er 
 Kræver egen strømforsyning 24 volt DC 

 
 

 
GT-MCX 

IP-kontrol enhed. 
 Benyttes når flere eller stor lokationer skal samles i et 

system. 
 Programmeres via Pc’er 
 28 stk. max. pr installation 
 Kræver egen strømforsyning 24 volt DC 

 
 

 
GT-RY 

Relæ enhed for eksternt signal/funktioner. 
 

 Benyttes når krav om trappelystænding via svarstationer 
 Benyttes når krav om ekstra signalgiver i bolig. 
 Belastning max. 24 vil 0,5 amp. 

 
PS-2420D 

 
Strømforsyning for system 

 24 vol. DC 2 amp. 
 6 modul 
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Strømforsyning 24V DC, 1A   
(For GT-1C7W-L) 

 
PS-12M 

 
Strømforsyning for El-Lås 
 12 vol. AC 20 VA 
 4 modul 

 
PS-1210D 

Strømforsyning for El-Lås 
 12 vol. DC 1 A 6 modul 

 
 
 

TILVALG: 
 

 

 
GT-D 

 
Audio Dørstation PVC 

 For påbygning ved egen indgangsdør på etage. 
 Forbindes med to leder 
 Kun for GT-2C-L og GT-MKB-N 

 

 
 

JK-DV 

 
Video dørstation for direkte montering ved beboers 
egen indgang på etagen: 

 
 Med Pan Tilt & Zoom og vidvinkel 
 Vandalsikker Zenit støbt hus. 
 Bagbelyst navneskilt 
 Kameralys tænder automatisk ved behov. 
 Forbindes med to leder 
 Kun for GT-2C-L og GT-MKB-N 

 
 

 
JK-DVF 

 
Video dørstation for Indbyg. ved beboers egen 
indgang på etagen: 

 
 Med Pan Tilt & Zoom og vidvinkel 
 Vandalsikker Zenit støbt hus. 
 Belyst navneskilt 
 Kameralys tænder automatisk ved behov. 
 Forbindes med to leder 
 Kun for GT-2C-L og GT-MKB-N 
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NOTER: 
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