Scantron Moduflex
- en ny generation ringer på

Moduler
Tanken med Moduflex er, at du kan
bygge dørstationen, som du vil.
Moduflex er opbygget i kvadratiske
moduler, der gør det enkelt at designe
netop den dørstation, der er behov for.
Modulerne er holdt i et rent og kompromisløst design, så dørstationen får
det samme eksklusive udtryk, uanset
hvordan du kombinerer modulerne.
Ud over de traditionelle funktioner i en
dørstation kan du vælge:
•
•
•
•
•
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Kamera
Proxlæser
Kodelåstastatur
Gravering
Belysning

Takket være de ensartede moduler
kan du til enhver tid flytte eller udskifte
modulerne, hvis behovet ændrer sig.

Dørstationer
Designet af den enkelte dørstation er
helt op til brugeren og tilpasses nemt
arkitekturen.
Modulerne kan kombineres i både
vandrette, lodrette og kvadratiske
dørstationer. Hver dørstation kan
rumme op til 9 valgfrie moduler.
Fleksibiliteten mærker du også, når
dørstationen skal indgå i facaden.
Her kan den let integreres med eksisterende systemer, og den fås både til
planforsænkning og frembygning.
Endelig kan du vælge en finish i enten børstet eller poleret stål. Begge
overflader understreger det eksklusive
valg – og de holder sig smukke i vejr
og vind.

Kommunikationssøjler
Du kan også komme gæsterne i møde
med en kommunikationssøjle. Søjlen
kan stå frit og modtage de besøgende
med overskuelig information om f.eks.
nummer og navn – sammen med et
ringetryk.
Søjlen giver dig et ekstra arkitektonisk
virkemiddel. Den matcher de rene
linjer og åbne indgangspartier, som
kendetegner nutidigt byggeri.

Udtryk, der gør indtryk

Skandinaviske
linjer tager imod
Så enkelt og så fleksibelt kan
det gøres. Med Moduflex har
Scantron skabt en dørstation,
som åbner døren til næste
generations design og individuelle ønsker.
Scantrons kræsne sans for
form og funktion kalder straks
på opmærksomheden. De
rene linjer giver et umiddelbart
løft til facaden og indgangspartiet, uanset om det er i
firmadomicilet eller den private
bolig. Her er de besøgende
ikke i tvivl om, at kvalitet bliver
værdsat.
Modulopbygningen giver
samtidig en fleksibel løsning,
hvor du frit kan kombinere og
udskifte funktionerne.

3

Fleksibel - Du kan nemt skifte moduler og udvide systemet
Brugervenlig - Moduflex gør livet enkelt for både bruger og installatør
Vandalsikker - Den robuste dørstation modstår både hærværk og hårdhændet brug
Integrerbar - Du kan nemt benytte Moduflex sammen med andre systemer
Rustfri - Materialet er rustfrit stål med børstet eller poleret overflade
Tilpasningsvenlig - Dørstationen findes både til planforsænkning, til frembygning og i søjler
Leveringssikker - Der er kort leveringstid på Moduflex
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Skaber helheden, dyrker detaljen

De afrundede hjørner finder
du både på søjlerne og på
dørstationer til frembygning.
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MIV-1

MIV-2

MIV-3

MIK-1

Husnummer

Husnummer

Husnummer

Husnummer

Husnummermodul til gravering
med ”liste-lampe” med hvid diodebelysning ovenover

Husnummermodul til gravering

MKK-1

Husnummermodul til
gennemgravering med hvid
diodebaggrundsbelysning

MKK-2

Ringetryk

MKK-3

Ringetryk

Ringetryksmodul med ét ringetryk
og vandalsikkert navneskilt.
Ringetrykket er forsænket
og i rustfrit stål. Navneskiltet
er baggrundsbelyst med
strømbesparende dioder

Ringetryk

Ringetryksmodul med 2 ringetryk
og vandalsikre navneskilte.
Ringetrykkene er forsænkede
og i rustfrit stål. Navneskiltene
er baggrundsbelyst med
strømbesparende dioder

Ringetryksmodul med 3 ringetryk
og vandalsikre navneskilte.
Ringetrykkene er forsænkede
og i rustfrit stål. Navneskiltene
er baggrundsbelyst med
strømbesparende dioder

Infomodul med hvidt skriftindlæg
- 91x91 mm - med hvid
diodebaggrundsbelysning

MKK-4

Ringetryk
Ringetryksmodul med 4 ringetryk
og vandalsikre navneskilte.
Ringetrykkene er forsænkede
og i rustfrit stål. Navneskiltene
er baggrundsbelyst med
strømbesparende dioder

Kommunikationssøjler

84
84

Kommunikationssøjle MSM-K1
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172

84

294

294

Kommunikationssøjle MSM-K2

Kommunikationssøjle MSM-K3

Kommunikationssøjle
MSM-K4

Så nemt og lynhurtigt kan man
skifte navneskilte, når det er
nødvendigt. Man klikker fronten op
med et specielt designet værktøj.

1668

1546

1668

1546

172

1424

84

84

172

Form E - Kommunikationssøjlen
åbnes på bagsiden, når
elektronikken skal serviceres.

Kommunikationssøjle
MSM-K6

Søjlerne leveres som standard i børstet stål. Fronten kan også leveres i poleret rustfrit stål mod tillæg.
Rammerne på dørstationerne leveres som standard i børstet stål. Frontrammen kan også leveres
i poleret rustfrit stål mod tillæg.

Værktøjet til åbning af dørstation og
vandalsikre navneskilte er inkluderet i
leverancen.

Kombiner modulerne
i den løsning, du foretrækker
MGM-T
Mikrofon og
højttaler

Kameramodulet består af et klart
polycarbonat vindue og er specielt
egnet til TCS farvekamera

MKV-1

Adgangskontrol

Adgangskontrol modul med
berøringsfri adgangskontrollæser
fra Scantron gemt bag vandalsikre
og elegante læseriller

Adgangskontrolmodul med
læservindue i polycarbonat

MCK

MKV-2

Ringetryk

MCT-X

Adgangskontrol

Kamera

Mikrofon og højtaler er skjult bag en
ring. Modulet er specielt egnet til
TCS højttaler- og mikrofonenhed

Ringetryksmodul, der består af et
ringetryk med indgraveret navn i
forsænket plade af rustfrit stål

MXXJantar

MVC-T

MXB

Tastatur

Ringetryk
Ringetryksmodul, der består af to
ringetryk med indgraverede navne

Blændmodul

Tastaturmodul med baggrunds
belyste metaltaster. Modulet giver
en sluttefunktion som output ved
hver indtastning. Modulet kan
integreres med andre systemer

Indmuringshus

Frembygningshus

Frontplademål
BxH

Hulmål
BxHxD

MUP-1

172x172

152x152x50

MAP-1

172x172x50

MUP-2S

172x294

152x274x50

MAP-2S

172x294x50

MUP-2W

294x172

274x152x50

MAP-2W

294x172x50

MUP-3S

172x416

152x396x50

MAP-3S

172x416x50

MUP-3W

416x172

396x152x50

MAP-3W

416x172x50

MUP-4

294x294

274x274x50

MAP-4

294x294x50

MUP-6S

294x416

274x396x50

MAP-6S

294x416x50

MUP-6W

416x294

396x274x50

MAP-6W

416x294x50

MUP-9

416x416

396x396x50

MAP-9

416x416x50

Type

Alle moduler leveres i rustfrit stål med børstet eller poleret overflade.

Type

Mål
BxHxD
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Kompetent og serviceminded
partner med komplette løsninger
Scantron er en af markedets mest markante udbydere af dørtelefoner, adgangskontrolanlæg og
postkassesystemer. I Danmark repræsenterer vi
nogle af Europas førende producenter på området.
Vores fokus er at skabe flotte og brugervenlige
løsninger, der fungerer for både slutbruger og installatør. Vi vil gerne imødekomme ethvert ønske
fra dig som kunde, og det gør vi ved at kombinere et bredt produktprogram med specialviden
inden for alle vores produktområder.
Siden starten af 80’erne har vi etableret en lang
række løsninger hos virksomheder, projektudviklere og boligforeninger over hele landet.
Spørg os, hvis du sætter pris på et højt serviceniveau – og når du har brug for løsningsforslag,
prisberegninger, vareprøver og lignende. Som
kunde, kan du forvente en solid opbakning og
support omkring installationen.
Kontakt os og få en snak om mulighederne i dit
projekt.
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