
           JP SYSTEMET
Løsning for den kræsne

Løsninger til ethvert behov
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touch skærm

direkte adgang
Hovedfunktioner som: 

internt opkald, 
overvågning, 

gennemse billed optagelser, etc.

Kommunikation

 med eller 
uden rør

zoom 
 

i 9 zoner

7” touch skærm 

standard med 
T-teleslynge 



7” touch skærm ! 
JP systemet er det 
nyeste enkelbruger 
døranlæg med 170° 
billedvisning, 
zoom i 9 zoner, billed 
hukommelse med 
SD-kort lagring og 
meget andet.

direkte adgang
Hovedfunktioner som: 

internt opkald, 
overvågning, 

gennemse billed optagelser, etc.

status indikator
Når alarm, vises ingen billed fra dørpanelet.......... 
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7” TOUCH SKÆRM

Simpelt og inturitivt navigeres der 
gennem alle betjeninger og menuer: 
opsætning individuelt af lydstyrke og 
billedvisning. 

HÅNDFRI KOMMUNIKATION

Med blot et touch på skærmen 
kan du kommunikere håndfrit i 
fuld dupleks med besøgende, for 
diskretion i samtalen løftes røret af 
og du taler privat med teleslynge 
hvis du bruger høreapparat med 
T-teleslynge. 

 

4 DØRSTATIONER MED 
ELLER UDEN VIDEO OG 8 
SVARSTATIONER

JP serien kan opfylde de flestes 
behov for sikkerhed, overblik og 
komfort. 

TELEFON ELLER IP INTERFACE

Hvis du tilslutter telefon eller IP 
interfacet JPTLI-IP til systemets 
hovedmonitor på en analog 
telefonlinie eller dirkte til internettet, 
kan du stadig besvare direkte på 
svarmonitorerne elle hvis du ikke er 
i nærheden via din mobil med live 
video eller til kun audio telefon, tale 
med gæsten og åbne døren.
Billed af gæsten optages stadig som 
ved direkte besvarelse. 

VIDERSTILLING AF DØRKALD

Under samtale med gæst ved døren 
er det muligt at viderstille samtalen 
til een af de øvrige 7 svarstationer 
direkte fra touch menuen på 
skærmen.

INTERN KOMMUNIKATION 

Det er muligt at kalde alle eller 
individuelle svarstationer i 
systemet som var det et traditionelt 
samtaleanlæg.  

(Hvis dørkald under intern samtale, 
vil dørkald have 1. priotet). 

ENKEL KABLING  
Hoved og understationer forbindes 
med RJ45 kabling mellem enheder 
og øvrige eksterne forbindelser 
tilsluttes på klik terminialer uden 
behov for brug af værktøj. 

Et bredere synsfelt, touch skærm,  
intuitive menuer, en fremragende lyd 
og billed kvalitet;  
Det er de løfter det nye JP system 
tilbyder overordnet.

Kommunikation
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VIDEO OVERVÅGNING

4 eksterne kameraer kan tilsluttes JP 
systemet, i stedet for dørstationerne 
og giver dig mulighed for at optage 
hændelser i systemet !

MONITERING  

Fra alle svarstationer er det muligt at 
monitere  «at se» alle dørkameraer og 
eksterne kameraer tilsluttet systemt 
med automatisk dag/nat funktion 
uden opkaldstone på udendørs 
enheder. Hændelser kan manuelt 
optages på hovedstationen.

BABY OVERVÅGNING

Det er muligt at ovevåge f.eks. 
sovende børn via hovedstationen til 
hvilken somhelst understation ved 
simpel opsætning på understationen 
i børneværelset eksempelvis.

Område overvågning
kan være betryggende !

JP systemet giver mulighed for at 
tilslutte op til 4 overvågningskameraer !

Overvågning

Touch berørring
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VIDVINKEL KAMERA

Kompatibel med JP seriens 
dørstationer, synsfeltet er 170 ° 
vandret og 100 ° lodret. Zoom-
funktionen giver billed detaljer af 
ni områder på skærmen.

NØDKALD

Det er muligt at tilslutte nødkald 
til alle stationer i et system hvor 
kaldet vises på stationer som 
nødkald  til opfølgning.

BILLED HUKOMMELSE

Ved hvert opkald, automatisk 
eller under en samtale (manuelt), 
kan du se besøgende, som du 
havde i dit fravær med op til 6 
billeder pr. opkald med vidvinkel 
og/eller zoom ind gengivelse fra 
indbygget hukommelsen

MED: SD-KORT

Monitoren gemmer STANDARD 
op til 20 opkald, eller OP TIL 1000 
KALD GEMMES som «video film» i 
SD-kort (ekstraudstyr, medfølger ikke).

TEKNISK ALARM

Fra 8. MARTS 2015 skal alle 
boliger være forsynet med 
mindst en røgdetektor!

JP monitorer er her et vigtigt led 
for at hele familien er beskyttet. 

Alarmen lyder med maksimal 
lydstyrke, selvom ringning fra 
døren er afbrudt. (evt. natstilling) 

Det er også muligt at alarmere 
ved vand i kælder, CO2, 
indbrudsalarm etc.. 

Når en sensor udløses, vises der 
en meddelelse, identiteten af 
sensor type er angivet. LED status 
blinker rødt og der lyder en alarm 
fra alle svarstationer i systemet. 

JP monitoren er med sin store skærm og 
klare piktogrammer, velegnet til alarm 
indikeringer.
Med vidvinkel billed af indgangen kan du se 
hele indgangspartiet.

Sikkerhed

ALARMER VIA RELÆUDGANG, 
OVERFØRES TIL EKSTERNE 
SYSTEMER/ENHEDER

INDIFIKATION AF 
ALARMSTATUS

I TILFÆLDE AF ALARM VIL
ALARM LYDE MED 
MAKKSIMAL STYRKE, OGSÅ 
HVIS FORBINDELSEN TIL 
ALLARMPUNKTET AFBRYDES!.

100°  
vertikalt

170°  
horisontalt
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RØGDE TEK TOR

(ikke Aiphone)
DØRSTATION 
FOR 
INDBYGNING

KAMERA UDENDØRS
OMRÅDE OVERVÅGNING

HOVEDMONITOR 
CENTRALT 
PLASERET

UNDERMONITOR 
PÅ BØREVÆRELSET
SOM BABYALARM

JP4MED

JPDVF

HQW137SNHP
Eller lignende

JP4HD

JPDV

DØRSTATION 
FOR PÅBYGNING



JP Serien 
MONITER OMRÅDER  
OVERVÅG ALARMER
INTERNT SAMTALEANLÆG

DETEKTOR
BEVÆGELSE 
NIVEAU ETC.
(Ikke Aiphone)

TELEFON/IP INTERFACE

JP systemet er din nye 
dørmand,  vagtcentral og 
overvågningsanlæg !

Du beskyttes og sikre din familie 
eller arbejdspladsen.

Du får samtidigt et samtaleanlæg 
med individuel eller allekald fra 
alle svarstationer.

Nyd komforten med øget 
sikkerhed.

JPTLI-IP (Ekstraudstyr)

JP4HD

DOOM KAMERA 

CRV43H2IRN
Eller lignende
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Løsningsmuligheder

7”  TOUCH SKÆRM 

Simpel og inturitiv navigation 
gennem systemet via touch 
skærmmenuerne. 

FLEKSIBILITET 

JP-DVFL dørpanelet er designet 
til at opfylde krav i loven om 
tilgængelighed i offentlige 
bygninger og kontorer.
Udført i vandalsikker design med 

2mm rustfri stålfront og integreret 
kamera, bagbelyst navneholder og 
stort piktogram display der viser 
opkaldsstatus  med : der kaldes 
op, der kan tales og døren er åben, 
med Dansk eller Engelsk sproget 
talevejledning.  (skal specificeres 
ved ordrer).
Paneler med 2 og 4  opkaldstryk 
kan også leveres i dette design.

VIDVINKEL KAMERA 

  

JP systemet levers standard 
med 170° horisontal og 100° 
vertikal kamera visning fra video 
dørstationer. 

RJ45 - CAT6 /5e  

Det er muligt at kable en 
installation med ren RJ45 stik 
kabling i stjerne fra adaptor 
JP8Z eller serie kabling, 
blandet kabling er også muligt, 
mulighederne er mange, se 
instalationsvejledningen for 
yderlige informationer.

4 DØRSTATIONER MED KAMERA 
8 SVARSTATIONER 

JP serien kan opfylde alle dine 
sikkerhedsbehov for små og 
mellemstore bygninger med 
et eller flere overvågnings 
muligheder i et og samme 
system. Der er et reelt selektivitet  
system!

BILLED HUKKOMMELSE 

Ved hvert opkald fra et dørpanel 
eller manuelt via skærmenu 
vil der optages en billedserie 
på 6 billeder i en forud valgt 
kombination f.eks. med 3 x 
zoom og 3 x vidvinkel billeder 
og gemme de sidste 20 af disse 
serie optagelser. Med et SD-kort 
kan kapasiteten øges til op til 
1000 optagelser i video film. Med 
SD-kortet er det let at overføre til 
andet medie f.eks. din computer!

Touch skærm, teleslynge, med eller 
uden rør betjening på RJ45 og CAT6/5e 
kabling: 
Et ideelt og let installeret system for din 
bygning

100°  
vertical

170°  
horizontal
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Løsningsmuligheder

VIDEO BESKYTTELSE 

4 eksterne kameraer kan tilsluttes 
systemet, hvilket giver mulighed 
for at se og gemme billeder af 
hændelser og situationer når det 
sker. 

INTERN KOMMUNIKATION 
MELLEM SVARSTATIONER 

Det er muligt at kalde alle eller 
individuelle stationer fra hver 
monitor i systemet som var det 
et traditionelt samtaleanlæg. 

(Hvis dørkald under intern 
samtale vil dørkald have 1. 
prioritet).

VIDERESTILLING AF DØRKALD  

Når et opkald fra en dør ønskes 
viderestillet fra f. eks. receptionen 
kan een af andre 7 stationer 
modtage kaldet med billed via 
omstilling fra receptionen eller 
anden modtagerstation. 

TELEFON INTERFACE

Når du tilslutter telefoninterfacet 
JPTLI til systemets hovedmonitor 
og en analog telefonlinie 
enten direkte eller via PABX, 
kan du besvare direkte på 
svarmonitorerne elle via din 
mobil eller fastnet telefon, tale 
med gæsten og evt. åbne døren.
Billed af gæsten optages stadig 
som ved direkte besvarelse.

MONITERING

Under monitering «overvågning» 
er det muligt manuelt at gemme 
optagelser af hændelser for 
senere overførsel via SD-kortet til 
andet digitalt medie eller direkte 
på billed printer. 

NØDOPKALD

Det er muligt, på alle 
svarstationer, et tilslutte ekstern 
kontaktfunktion for generering af 
alarmkald til øvrige svarstationer 
i et sammenhængende system. 
En velegnet funktion for 
receptionisten, den ældre eller 
ekspeditionen osv.

ZOOM I 9 ZONER

Via skærmkomandoer er det 
muligt at navigere kamaraet til 9 
forskellige zoom possitioner så 
man tydligere kan se detaljerne 
omkring kameralinsen i 
dørstationerne, hvis ikke fast 
kamera opsat i stedet. 

Sikkerhed på jobbet eller i hjemmet.

Med flere indgange og eller ekstra 
kameraer er der fuld kontrol!

Tyk her
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UNDERMONITOR

DÔME KAMERA

TELEFON/IP INTERFACE

FÆLLESINDGANG  
FLERE LEJEMÅL  
MED HANDICAP 
VENLIGT  PANEL
2 ELLER 4 TRYK
RUSTFRI STÅL KUNDEINDGANG 

MED HANDICAP 
VENLIGT  PANEL
RUSTFRI STÅL

JP4HD

CRV43H2IRN

JPTLI-IP 

JPDVF4L

JPDVFL

HOVEDMONITOR

JP4MED



Løsnings eksempel

Et eksempel på en 
løsningsmodel der kunne 
benyttes i en kontorbygnig eller 
beboelsesejendom med særlige 
krav og behov.

Fleksibilitet og kombinations 
mulighederne er mange, beskriv 
din opgave og vi udarbejder 
tilbud på løsningen.

UNDERMONITOR

UNDERMONITOR

AUDIO DØRPANEL 
FOR PLANMONTERING 
GTD  
RUSTFRI STÅL

JP4HD

JP4HD

OVERVÅGNINGS KAMERA
VIDEO BESKYTTELSE

NØDOPKALD FRA 
TOILETRUMMET

HQW137SNHP
Eller lignendeHOVEDMONITOR

JP4MED

(eksempel)
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Tilvalg

Tilvalg

Fleksibilitet

JP systemet kan leveres i en mængde kombinations muligheder hvorfor vi har valgt 
ikke at lagerføre systemet i Blister indpakning som sæt men kun som 
enkeltdele der sammensættes og leveres efter behov fra lager!

                                                                                                                                  SÆT EKSEMPLER

4 8

GTD 

Audio dørpanel i 
slagfast PVC

IER2

Ekstern 
signalgiver

AC10S 

Kodetastatur for
100 koder til 2

relæer for JPDV

JP4MED
     

Hovedmonitor
med billed hukommelse JPDV

Dørstation
Vandalsikker Zink 

støbt hus for direkte 
vægmontering

JPDVF  

Dørstation
Vandalsikker rustfri stål for 

planmontering

JPDVFL
Dørstation

Vandalsikker rustfri stål 
for planmontering med 

handicapvejledning

JPDVF2L
Dørstation m/2 tryk
Vandalsikker rustfri stål 
for planmontering med 

handicapvejledning

JPDVF4L
Dørstation m/4 tryk
Vandalsikker rustfri stål 
for planmontering med 

handicapvejledning

JP4HD

Undermonitor 

BIS1 

Audio dørpanel 
for indbygning i 

rustfri stål

JPTLI-IP

Telefon eller IP
interface

JPWBA  

Adapter for lang 
kabelførring og/eller 
interface for eksternt 
NTSC / PAL kamera

JP8Z 

Fordeler for 
stjerne kabling
“8 possitioner”

PS2420D

Strømforsyning  
24 VDC / 2 A

CRV43H2IRN

NTSC doom kamera m/LED

CRV43H2IRP
 

PAL doom kamera m/LED
Eller lignende

HQW137SNHN

NTSC kamera m/LED

HQW137SNHP

PAL kamera m/LED
Eller lignende

TAR4 
 

Relæ modul for ekstern 
signalgiver ved opkald 

fra dørpanel

JP
D

V

JP
D

VF

JP
4M

ED

PS
24

20
D

JPS4EDV 1 1 1

JPS4AEDF 1 1 1

KJKF  

Rustfri stål front 
med kodetastatur

for JPDVF

PA1601
Fritstående stander

for KJKF  
Hvis JPDVF kræves 

indsatsen PJK

SVARDØRE



JP systemet
Kablings principper Dimensioner (mm)
Svarstationer kan forbindes i serie eller i stjerne ved brug 
af adaptern JP8Z, de to kablingsmetoder kan blandes i een 
installation. (se herunder)

M : Hovedmonitor - S : Undermonitor 
PS : strømforsyning PS2420D 

Seriekabling Stjerne kabling

Seriekabling

Stjerne kabling

Blandet kabling : (stjerne + serie)

Video sikring

JMWBA

PS

JMWBA

Samlet kabel længde mellem alle svarstationer: 

maks 300 m med CAT6/5e kabel.
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FOR MERE INFORMATION 
REKVIRER vores salgs brochurer

Flerbolig løsninger
Video & Audio 

dørtelefoanlæg

GT  Audio  og  Video 
Dørtelefonanlæg  m.m.

Boligsystem  fra Aiphone

Kommersielle 
Sikringsløsninger
System IX, IS & AX

Kommercielle Løsninger fra    
Aiphone

www.kajlarsen.dk

Enkelt bolig 
Dørtelefon løsninger

Audio & Video 

Døranlæg for mindre behov

Audio og Video Dørtelefonanlæg 

Samtidig er vi leveringsdygtige i en bred vifte af løsninger indenfor 
traditionelle og avangerede samtaleanlæg, kaldeanlæg og lyttean-
læg til de fleste behov.
Kommunikationsløsninger til skranke ekspedition med fysisk 
adskillelse og meget andet. 

BESØG HJEMMESIDEN  www.kajlarsen.dk
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Løsninger til ethvert behov


