PES dørstationer med kodelås
– flot design og nem adgang

Brugervenlig kodelås sikrer hurtig adgang
Undgå besværet med at lede efter nøgler, når du skal have adgang. Med en dørstation med indbygget kodelås skal du blot indtaste
din personlige kode, og du vil herefter nemt og hurtigt få adgang. Du har derfor altid koden lige ved hånden, og samtidig er det slut
med at låse sig ude.

PES dørstationen med kodelås fås i 4 varianter:
Model PDS og VPDS
PDS og VPDS er med store navneskilte og derfor ideelle til
virksomheder, der ønsker logo på dørstationen eller vil give
de besøgende en besked.

Indbygget video
Ønsker du ekstra tryghed er model VPES eller VPDS
med video ideel. Det indbyggede farvekamera har mørkefunktion, så du både i dagslys og om natten kan se,
hvem der ringer på.

Dørstationerne fås også med indbygget læser, der er placeret bag
navneskiltene. Det gør adgangen
endnu nemmere, da du blot skal
holde din adgangsbrik op foran
navneskiltene for at låse døren op.

Model PES og VPES
PES og VPES fås med 4-16 ringetryk og kan udvides med
flere tryk ved brug af udvidelsespaneler. De er ideelle til
opgange med lejligheder.

Ekstra sikkerhed
De mange kodekombinationer i kodelåsen betyder ekstra sikkerhed for beboerne.
Kode-låsen kan programmeres med op til 10 forskellige koder med op til 6 kodecifre,
alt efter hvor stor sikkerheden skal være. En af koderne kan styres af en timer, så
f.eks. postbuddet kan få adgang på bestemte tidspunkter med sin egen kode. Udover
at åbne døren kan kodelåsen også programmeres til at kontrollere andre funktioner i
bygningen, f.eks. at tænde lys, at åbne garageporte eller fra- og tilkoble alarmen.

2

KODELÅS I STILRENT
OG MODERNE DESIGN
Dørstationerne med indbygget
kodelås fremstår flot, diskret og
som en velgennemtænkt helhed.
Det stilrene design gør, at dørstationerne elegant kan passe til
ethvert indgangsparti. Samtidig er
håndværket nøje udført efter de
bedste tyske kvalitetstraditioner.
Som noget unikt er dørstationerne
udført med en dybde på minimale
20 mm og stadig meget vandalsikre trods den slanke profil.
Designet sikrer godt overblik over
alle husets beboere, så besøgende hurtigt kan få øje på den
rette lejlighed eller virksomhed.
Som en elegant detalje er navnefelterne baggrundsbelyste, hvilket
lyser dørstationen flot op i både
dagslys og i mørke.

Vandalsikre dørstationer
Dørstationerne er stærke og vandalsikre. På trods af, at deres
dybde kun er på 20 mm, kan den kraftige aluminiumsprofil og
kodelåsens taster i aluminium modstå selv hårde fysiske påvirkninger
som slag, ild m.fl.
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Programoversigt
PES dørstationerne fås i adskillige varianter, så et anlæg
kan tilpasses den aktuelle ejendom. PES/PDS modellerne
er til audio-dørtelefonanlæg,
mens at VPES/VPDS er med
farvekamera og beregnet til
video-dørtelefonanlæg.

PDS

VPDS

PESxxK

VPESxxK

- kan udvides med flere tryk

PET

Dimensioner

- ekstra tryk

Bredde: 135 mm
Dybde: 20 mm
Højde: variabel

Højde: 204 mm
PES04K

Antallet af ringetryk og navneskilte på model PES og VPES
kan øges med PET udvidelsespaneler, der designmæssigt
passer i helheden.

PET-20

Højde: 223 mm
PES06K

PET-22

Højde: 242 mm
PDS01K

PES08K

VPES04K

PET-24

Højde: 261 mm
PES10K

VPES06K

PET-26

Højde: 280 mm

VPDS01K

Scantron er en af markedets
stærkeste kvalitetsudbydere af
dørtelefoner, adgangskontrolanlæg og postkassesystemer.
Spørg os, hvis du sætter pris
på højt serviceniveau. Som
kunde kan du forvente en solid
opbakning og support omkring
installationen.
Kontakt os og få en snak om
mulighederne i dit projekt.

PES12K

VPES08K

PET-28

Højde: 299 mm

PES14K

VPES10K

Højde: 318 mm

PES16K

VPES12K
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