Vandalsikre dørstationer i
individuelt og stilrent design

– i rustfrit stål, messing, titan-messing, bruneret messing og valgfrie RAL-farver

Læs mere om Scantrons
Serie 410D/510D
dørstationer med digitale
navne-displays på s. 12.
Her kan du nemt skifte
beboernavne direkte
fra din PC.
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Fra tanke til virkelighed
Mulighederne er uendelige med Scantrons dørstationer Serie 410 i rustfrit stål og Serie 510 i messingtyper.
For at skabe netop det udtryk, der passer til bygningen og omgivelserne, er der valgfrihed mellem forskellige navneskilte, ringetryk,
belysning, skiltning i form af gravering og materialer udformet i den passende størrelse. Derudover kan video og adgangskontrol
integreres for at opnå et komplet adgangssystem. Grundet de uendelige muligheder er Scantrons Serie 410 og 510 dørstationer at
finde på toneangivende arkitektur overalt i Europa.

Vi laver produktionstegninger efter skitse og leverer dørstationer i det ønskede design.
Det er let at få en dørstation, som er tilpasset helheden ved indgangspartiet og udformet efter de ønskede funktioner. Der kan frit
bestemmes placering af antal ringetryk, kamera, kodelås, højtalere og belysning, ligesom en stor grad af designfrihed tilbydes
mht. skiltning og anden grafik på dørstationen. Uanset hvilken dørstation, der vælges, er den gennemtænkt ned til mindste detalje.
Det sikrer, at funktion og præsentabelt udseende bevares – selv ved hårdhændet brug eller forsøg på vandalisme. Eksempelvis
består højtalergitteret af to forskudte plader, der gør det umuligt at beskadige højtaleren med et spidst instrument. Derudover er
dørstationens montageskruer med specialkærv, så de ikke kan skrues ud uden specialværktøj.
Kontakt os for mere information om mulighederne med disse unikke dørstationer.
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Serie 410 i rustfrit stål
ET STILRENT DESIGN
En Serie 410 dørstation fra Scantron kan tilpasses ethvert behov og fremstår tilmed enkel og stilren. For at skabe netop det udtryk,
der passer til bygningen og omgivelserne, er der valgfrihed mellem adskillelige navneskilte, belysning, husnumre, skiltning i form af
gravering udformet i den passende størrelse. Materialevalg og detaljer er i særklasse, og de færdige produkter leveres med en høj
håndværksmæssig finish. En Serie 410 dørstation er tilgængelig som enten planforsænket eller frembygget model, hvilket giver en
lang række forskellige muligheder i forhold til opsætning og design. Scantrons Serie 410 dørstation er udført i rustfrit stål, hvilket
gør den utrolig slidstærk. Navneskiltene er fremstillet i polycarbonat der er kendt for at være meget slagfast. Som ekstra sikkerhed
kan der tilkøbes en lexanplade, udarbejdet i brandhæmmende polycarbonat, der er modstandsdygtigt over for voldsomt hærværk.
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En dørstation i rustfrit
stål er et designsikkert
valg, som kan tilpasses
både nybyggeri og
renoveringsprojekter.

5

Serie 510 i messing
DØRSTATIONER MED PATINA
En Serie 510 dørstation i messing er at foretrække til ældre bygninger, hvor dørstationen skal ”ældes” sammen med bygningen.
Messing patinerer med tiden når udsat for vind og vejr, hvis den ikke pudses og vedligeholdes regelmæssigt. Man kan frit bestemme
placering af eksempelvis ringetryk, videokamera, højtaler og belysning. Denne type dørstation giver med andre ord en stor frihed
inden for funktionalitet og design, idet den kan tilpasses bygningen. Navneskiltene er fremstillet i polycarbonat der er kendt for at
være utrolig slagfast. Navneskiltet åbnes nemt fra fronten af dørstationen med en specialnøgle, hvorefter navneindlægget skiftes.
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Det er muligt at få både
ringetryk og kodetastatur
i messing, så man opnår
et komplet, pænt og
sammenhængende
udtryk.
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Serie 510 i titan-messing
DET KLASSISKE UDTRYK TIL HISTORISKE BYGNINGER
En Serie 510 dørstation i titan-messing kræver minimal vedligeholdelse. Idet den er overfladebehandlet, beholder den sit blanke og
”pudsede” udseende. Ønsker man derfor en langtidsholdbar blank og gylden messingfarve, bør man vælge titan-messing. Dørstationer i titan-messing skiller sig ud fra mængden og kan nemt tilpasses med kamera, adgangskontrol, kodetastatur, gravering mv.
som gør dørstationen helt unik og giver bygningen et klassisk og flot udseende. Serie 510 er udført i et slidstærkt materiale af høj
kvalitet, som sikrer mod vandalisme. Navneskiltene er fremstillet i polycarbonat der er kendt for at være utrolig holdbart.
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Serie 510 i bruneret messing
DET EKSKLUSIVE RETRO LOOK
Ønsker man en dørstation i eksklusivt design i et materiale, som ligner kobber, bør man vælge en Serie 510 dørstation i bruneret
messing. Det giver specielt velholdte ældre bygninger et flot udseende, men kan samtidigt også tilføje et klassisk og moderne
udtryk til nybyggeri. Alle materialer og detaljer er i særklasse og de færdige produkter leveres med en høj håndværksmæssig
finish. Dørstationer i bruneret messing kan f.eks. kombineres med gravering i messing eller en udvalgt RAL-farve, som gør at husog lejlighedsnumre skiller sig ud. Det er her også muligt at vælge kodetastatur i messing. Navneskiltene er fremstillet i polycarbonat
der er kendt for at være utrolig slagfast.
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Serie 410D/510D med digitale navne
DEN DIGITALE LØSNING
Scantrons Serie 410D/510D består af en komplet dørstation i rustfrit stål eller messing med digitale navne-displays samt kamera
og læservindue som standard. På samme måde som beskrevet på de tidligere sider, kan denne dørstation også skræddersyes
efter behov og udformes også i bruneret messing. De digitale navne-displays erstatter traditionelle papirnavneskilte og integreres
på fronten af en dørstation. Det giver et pænt og ensartet udtryk ved hovedopgangen og samtidigt undgås klistermærker og
manuel udskiftning af navneskilte, da hele administrationen foregår online via den webbaserede Nova software.
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e-displays

OLED navne-displayet er
(bxh) 82x22mm med plads
til 3 linjer (1 adresselinje og
2 navnelinjer) med 20-22
tegn pr. linje. Navne-displayet
har en sort baggrund med
gul tekst, som kan ses både
dag og nat.
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Dørblænde
HARMONISK OG HELSTØBT DØRSTATION I GLASFALS
Med en dørblænde dørstation fra Scantron får man en stilren og skræddersyet dørstation. Dørstationen monteres let i en glasfals,
hvorved dørstationen bliver en integreret del af indgangspartiet. På denne måde går man ikke på kompromis med bygningens
arkitektoniske udtryk. Ved at integrere dørstationen i bygningens vinduesparti opnås et helhedsindtryk, som ikke alene er elegant
men også harmonisk og helstøbt. Teknikken, som styres via bagsiden, åbnes indefra ved hjælp af en medfølgende nøgle, og der vil
derfor ikke være nogen synlige skruer eller huller på forsiden. Et dørblændeanlæg kan også indeholde postkasser og fungere i et
traditionelt setup eller med digitale navne-displays og elektroniske låse.

Installationskassen på
indersiden af døren gør
det nemt for teknikeren at
komme til alle komponenter. Samtidigt er fronten fri
for både skruer og huller.
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Kommunikationssøjle
FRITSTÅENDE DØRTELEFONI OG ADK
Ønsker man ikke at montere dørstationen direkte på bygningen, kan man vælge at placere den som en fritstående søjle.
En kommunikationssøjle forener to modsatrettede ønsker, idet arkitektens ønske om at skabe en stilren og harmonisk vinduesfacade bevares uden forskellige elektroniske monteringer og brugerens ønske om en let og overskuelig ankomst imødekommes.
Søjler kan kort sagt være med til at fremhæve bygningens arkitektur. Det er f.eks. muligt at integrere dørtelefoni samt adgangskontrol såsom læsere eller kodelås direkte i søjlen.
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Valgmuligheder
SERIE 410 & 510 DØRSTATIONSMODULER

Indgravering af eksempelvis
etage-/ husnummer eller navne

Adgangskontrol - riller,
berøringsfri med brik

Lexanplade til ekstra vandalsikring

Adgangskontrol - Nexus læser,
berøringsfri med brik

Baggrundsbelyst husnummer

Højtalergitter med to
forskudte plader

Halvrund lampe

Kodetastatur og
telefontastatur

Listelampe med diodelys/
graveret husnummer

Digitale navne-display

Forskellige typer
ringetryk/navneskilte

Forbehold for trykfejl og produktmodifikationer.

Videokamera

Dørstationer, dørblænder og søjler udføres i følgende materialer:

Rustfrit stål

Messing

Titanmessing

Bruneret
messing

Valgfri RALfarve
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