ATI telefoninterface

Porttelefoni via telefoncentral
- mange brugerfunktioner

Telefoninterface
Telefoninterface (ATI) giver mulighed for porttelefoni, der er
integreret med det almindelige
telefonsystem. Det er således
muligt at benytte almindelige
telefonapparater som svarapparater. Det eneste der kræves
er, at der er en analog lokallinie
i en telefoncentral eller i en lokal
bylinie, samt at svarapparaterne
kan håndtere DTMF-toner.

Via mobil

Mange brugerfunktioner
til rådighed
Som bruger af dørtelefonanlægget kan man ved at taste ”7”
åbne døren og ”8” tænde trappelyset. Yderligere kan man kalde
dørstationerne og aktivere andet
udstyr som kan være forbundet
til anlægget som fx en ekstra
port, en bom, et kamera eller
lignende.
Systemet kan også sættes op
til, at man ved døropkald får en
særlig kendingstone, så man
ved at det er et døropkald, før
man svarer – en funktion, der
foretrækkes af mange receptionister. Eller systemet sættes op
til at man har taleforbindelse,
så snart man løfter røret – en
opsætning, der foretrækkes af
mange beboere.

Mange specialfunktioner
ATIen kan programmeres til at
virke på mange forskellige måder. Blandt andet kan den sættes
op til at kalde forskellige numre
i dag- og natindstilling, rundringning ved manglende svar, opkald
på to telefoner på samme tid,
automatisk aktivering af eksternt
udstyr plus meget mere.

Portkommunikation
via telefon

De besøgende får også glæde af systemet
Som besøgende ved en Scantron dørtelefon får man et lydsignal som bekræftelse
på et opkald, lydsignal for optaget og for
afsluttet opkald.
De besøgende bliver med lydsignaler
informeret om, hvad der sker. Sammenholdt med de flotte dørstationer får de et
godt indtryk, uanset om døren åbnes eller
opkaldet ikke besvares.

PABX/
telefoncentral

ATI
Mange specialfunktioner
Som bruger kan man også viderestille et
døropkald til fx mobiltelefonen og dermed
besvare døropkald, selvom man ikke er
hjemme.

Tekniske specifikationer

ATI
Max. antal ringetryk i hukommelsen
Max. antal cifre pr hukommelsesplads
Antal programmeringskommandoer, seperat funktion
Relæsignal indgang
Relæsignal udgang - sluttefunktion
Relæsignal udgang - brydefunktion
Dimensioner i mm (h x b x d)
Forsyningsspænding
Strømforsyning
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90 x 105 x 70 - 6 DIN
24 VDC via A&B BUS'en
40 mA (vila) 60 mA (max.)
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