ABB-Welcome porttelefoni
Porttelefoni för alla miljöer

Ett stort utbud av väldesignade produkter
– Det är ABB-Welcome. Uppfyller behoven
för alla miljöer, oavsett om det gäller
nybyggnation eller renovering.
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Flexibelt och lätt att installera
En lösning för alla behov
Med ABB-Welcome bygger du enkelt ett väl anpassat
porttelefonsystem med tilläggsfunktioner för alla lokaler. I det stora
sortimentet som bygger på modulär design hittar du de rätta
lösningarna för alla miljöer.
ABB-Welcome är lösningen, oavsett om det gäller enfamiljshus,
radhus eller flervåningshus, miljöer med höga säkerhetskrav eller
renoveringar eller nybyggen. Tack vare ett 2-trådigt bussystem är
det enkelt och bekvämt att installera och driftsätta systemet.
Lägg ihop ditt system av flexibla moduler
Med våra moduler sätter du ihop porttelefonerna enligt just dina
behov. Du kan också välja produkter med tilläggsfunktioner för
systemet.
Kompletta produktpaket är ett enkelt val
I sortimentet finns också kompletta portenheter. Svarsenheterna
levereras alltid som kompletta enheter. Alla produkter är lätta att
installera och enkla att ta i bruk. I vårt sortiment hittar du den rätta
lösningen för alla porttelefonibehov.
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Stilren och funktionell design
Kan också styras med mobila enheter

ABB-Welcome har en snygg design och dessutom är systemet
bekvämt att använda – även med fjärrstyrning. Produkternas design
och färger passar särskilt bra ihop med vägguttag och strömställare
i IMPRESSIVO®-serien.
Väldesignade produkter för ett stilrent hem
Portenheterna och svarsenheterna är designade med funktion och
utseende i åtanke. De stilrena formerna och rena färgerna passar
väl in i svenska hem. Svarsenheterna går i samma färger som
Impressivo-installationsprodukterna och skapar en enhetlig design
i hemmet.
Fjärrstyrning med mobila enheter
Porttelefonen kan styras med mobila enheter, som en smarttelefon
eller surfplatta. Till exempel kan du svara när det ringer på porten
även om du inte är hemma. Med mobil styrning kan du till och
med öppna porten på distans. För fjärrstyrning behöver du en IPgateway och internetuppkoppling.
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Porttelefon
Byggd för att vara beständig

ABB-Welcome porttelefonen har tagits fram efter krävande tester
i simulerade förhållanden för att stå emot tropisk hetta upp till
70 °C, extrem kyla ned till -40 °C, salt havsluft, kraftigt regn och
långvarig inverkan av ultraviolett strålning.

•
•

Porttelefonen har dessutom designats för att uppfylla direktiv
och standarder för bland annat elektromagnetisk kompatibilitet,
funktionshinder och skadliga ämnen. Alla knappar, kåpor och
tätningar har genomgått stränga tester tusentals gånger innan de
godkänts i vårt krävande kvalitetssystem.

•
•
•

Imfria linser garanterar bra bildkvalité under alla
förhållanden
Med infraröd belysning ser du besökaren tydligt
även i mörker
Knappsatsens bakgrundsljus tänds automatiskt
när det börjar skymma
Vandalklass IK07
IP54, med regnskydd IP55

02

01

01 Komplett porttelefon mini, utanpåliggande
02 Komplett porttelefoninsats, 4 moduler
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Porttelefon
Modulär och flexibel design

Med de rätta modulerna anpassar du portenheten enligt
installationsmiljö och behov. Du kan bland annat välja RFID-läsare
eller knappsatsmodul.
I vårt stora produktsortiment hittar du den rätta porttelefonen för
varje behov. Enheten kan bestå av 2–12 moduler. En byggnad kan
ha nio porttelefoner och varje porttelefon kan ringa till upp till 250
svarsapparater i bostäderna. Varje porttelefon har två uttag för
styrning av till exempel två lås eller ett lås och utomhusbelysning.
Det är möjligt att integrera upp till 36 kameror i systemet vilket
möjliggör övervakning av stora områden. Antalet RFID-kort kan
vara max. 3 000 st. och antalet dörrkoder max. 6 000 st.

* RFID-kortläsare enligt standard ISO18000-2. Frekvens
125 KHz, och stöd för följande RFID-kort: EM4100,
EM4205, EM4305, EM4450, TK4100, T5567/T5577
kompatibel HID 2. Inbyggd Wiegand-anslutning förenklar
integration av tredjeparts passagesystem.

01 Kameramodul
02 Ljudmodul med 1 tryckknapp
03 Knappsatsmodul
04 Tryckknappsmodul, 3 eller 6 knappar
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Tilläggsfunktioner:
•
Analoga kameror som integreras i
systemet ger ett större övervakningsområde
•
Passerkontroll med RFID-kort *
•
Kodlås som fungerar med individuell
dörrkod
•
Talsyntes hjälper besökaren

01

02

03

04

Komplett porttelefon mini
En ny och kompakt lösning

Den kompakta utformningen gör att du lättare hittar en plats för
porttelefonen. Den kompletta telefonenheten har alla nödvändiga
funktioner.

Den nya och mer kompakta portenheten passar speciellt bra i
enfamiljshus och andra miljöer med bara en porttelefonianvändare.
01

Minienheten installeras utanpåliggande och har samma
egenskaper som de andra portenheterna. Enheten har inbyggd
kamera.

01 Komplett porttelefon mini, IK07, IP54
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Svarsapparat med display
Många funktioner i stilren design

Svarsapparaten med display innehåller många olika funktioner. Med
sin stiliga och tidlösa design passar den ihop med IMPRESSIVO®installationsprodukter. Apparaten är perfekt för alla miljöer tack vare
de olika monteringsalternativen.
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Touchskärm på 7 tum
En utanpåliggande skärm på 7 tum är ett elegant
val som svarsenhet. Den har en stor färgskärm
(upplösning 400 x 800) och bakgrundsbelysta
soft touch-knappar. Skärmen fungerar också som
kontrollpanel för hemautomationssystemet ABB-free@
home. Skärmen finns att få i vitt och svart.

Svarsapparat med en display på 4,3 tum
Den enkla, moderna och diskreta 4,3" svarsapparaten
med display är perfekt för alla miljöer – infälld,
utanpåliggande eller i ett skrivbordsställ. Den är
utrustad med bakgrundsbelysta soft touch-knappar
och hörslinga.

Svarsapparat med display, basic, 4,3 tum
Basic svarsapparaten med 4,3" display är enkel
och bekväm att använda. Apparaten kan monteras
utanpåliggande eller i ett skrivbordsställ och har
avrundade sidor och bakgrundsbelysta soft touchknappar.

•
•
•
•

01

Finns även som modell med hörslinga för
personer som använder hörapparat
Kan monteras infälld, utanpåliggande eller
i ett skrivbordsställ
Färgskärm
Bakgrundsbelysta soft touch-knappar

02

03

01 I skrivbordsställ
02 Infälld, 7 mm djup
03 Utanpåliggande, 26 mm djup
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Avancerade funktioner

Svarsapparaterna med display har många olika avancerade
funktioner. Vilka funktioner som ingår beror på modellen enligt
tabellen på följande uppslag.

Snabbtelefon
Snabbtelefoni i och mellan lägenheter är möjligt. Oönskade adresser kan svartlistas. Svarsenheterna med 4,3 display har också
möjlighet till allmänt anrop.

Vidarebefordra samtal
När du inte är hemma kan du vidarebefordra inkommande samtal
till dina grannar eller till ett vaktbolag som kan ta hand om dina
besökare. (Ej i basic.)

Spara bild
Komfort och säkerhet. Användarna kan manuellt ta bilder av besökarna under samtalet, eller också tas bilder automatiskt när någon
ringer på när du är borta. (Ej i basic.)

Tysta en och tysta alla
Du kan enkelt tysta svarsapparaten för att slippa bli störd. Det
går att välja mellan att tysta en apparat eller alla svarsapparater i
samma lägenhet.

Lås upp med tidsinställning
Svarsapparaten kan låsa upp ytterdörren genom att applicera en
enkel av/på-inställning eller en avancerad inställning för automatisk upplåsning mellan två tidpunkter (till exempel 8.30–12.00 och
14.00–17.30). Då öppnas dörren automatiskt när någon ringer på
porttelefonen.

Interagera med vaktbolag
Det är enkelt att kontakta vaktbolaget genom att ringa, använda
snabbtelefonen eller skicka nödmeddelanden. Det går också att
låta vaktbolaget besvara besökarens samtal innan det kopplas till
dig (tillgängligt för alla slutanvändare eller enbart utvalda personer).
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Anpassningsbar skärmsläckare
Svarsapparaten med 7" display har en skärmsläckarfunktion som
du aktiverar via menyn. Du kan till exempel ladda upp egna fotografier från ett SD-minneskort.

Spela in meddelande
Svarsapparaten med 7" display har inspelning av röstmeddelanden. Du kan spela in ett meddelande som spelas upp för eventuella besökare när du inte är hemma. Besökarna hör meddelandet
när de ringer på och de kan lämna ett bildmeddelande till dig med
porttelefonen.

Funktioner för personer med nedsatt hörsel och syn
Porttelefonen kan visa påringning, upprättad kontakt och dörröppning med LED-lampor. Dörröppning kan också meddelas
med hjälp av talsyntes. Svarsapparaten med 4,3" display är även
utrustad med hörslinga för personer som använder hörapparat.
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Övriga svarsenheter

I vårt sortiment av audio- och videosvarsapparater hittar du
den rätta lösningen för alla bostäder och fastigheter. Den nya
audiosvarsapparaten handsfree finns i flera eleganta färger.

Vaktenhet
Vaktenhet med touchskärm på 4,3 tum. Vaktmästare eller väktare kan vid behov svara på
eller vidarekoppla besökares eller anställdas anrop.

Svarsapparat handsfree
Svarsapparat utan telefonlur med röstkontakt. Utanpåliggande apparat med knappar för
att etablera röstkontakt, öppna dörren och tända utomhusbelysningen. Dessutom finns
en programmerbar kontrollknapp för styrning av andra apparater, till exempel öppning av
garagedörren. Du väljer mellan fem olika ringsignaler med reglerbar ljudstyrka eller frånkopplat ljud. Färgalternativen är vit, aluminium och antracit

Svarsapparat med telefonlur
Telefonluren har behagliga, stora knappar, lättförståeliga symboler och tydliga LED-lampor. Mångsidiga funktioner för till exempel automatisk upplåsning av dörren, kontroll av
dörrstatus, upplåsning av ett andra lås eller anropa väktare. Telefonluren är också utrustad med hörslinga.
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Jämförelse av svarsapparaternas
egenskaper

Funktioner och egenskaper
Produktkod

7" touchskärm

4,3" display

4,3" display basic

DP7-S-611 (vit)

M22313-W

M22341-W

DP7-S-625 (antracit)

Svarsenhet handsfree

Telefonlur

83210AP-624-500 (vit)

M22003-W

83210AP-683-500 (aluminium)
83210AP-681-500 (antracit)

Styrning av två lås

•

•

•

•

•

Snabbtelefon mellan rum

•

•

•

•

•

Snabbtelefon mellan lägenheter

•

•

•

Telefonkatalog

•

•

•

•

Blockering av valda snabbsamtal

•

•

•

Ringsignaler, antal

5

5

5

5

5

Volymlägen för ringsignal, antal

5 + ljud av

5 + ljud av

5 + ljud av

3 + ljud av

2 + ljud av

Individuella ringsignaler för olika

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Individuell passerkod

•

•

•

Automatisk upplåsning av ytterdörren

•

•

•

•

Tysta en eller alla svarsapparater i

•

•

•

•

300 st.+

50 st.

uppringare
Val av ringsignalsrepetition
(en gång i 3 s eller upprepas i 30 s)
•

samma lägenhet
Lagringskapacitet för bilder, st.

SD-kortets kapacitet
Hörslinga för personer som använder

•

•

hörapparat
Vidarekoppling

•

Allmänt alarm (utrop)

•

•

Bildram och skärmsläckare

•

Inspelning av röstmeddelanden

•

Indikering av öppen dörr

•

Montering

•

•

•

•

•

utanpåliggande,

infälld,

utanpåliggande,

utanpåliggande

utanpålig-

i skrivbordsställ

utanpåliggande,

i skrivbordsställ

gande

i skrivbordsställ
Färger

vit
svart

vit

vit

vit

vit

aluminium
antracit
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Användning med mobil och fast telefon
Med porttelefonen på fickan

Du styr porttelefonen enkelt även när du inte är hemma. I din smarta
telefon ser du i realtid vem som ringer på, oavsett var du själv
befinner dig. Dessutom kan du integrera ABB-Welcome i en fast
telefon för att använda den som svarsenhet.

01

01 IP-gateway
02 Telefon-gateway
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02

•
•
•
•

Svara på anrop från porttelefon med
en mobil enhet
Etablera bildförbindelse till dörren när som helst
Spara bilder i en molntjänst
Öppna dörren från mobil enhet

Trådlös fjärrstyrning
Med trådlös fjärrstyrning kan du svara i porttelefonen med en
mobil enhet, antingen via webbläsare eller med en mobilapp
(iOS 4/Android 4.0). Du använder kontrollerna på samma sätt som
med svarsapparaten hemma.

För fjärrstyrning behöver du en IP-gateway, en internetanslutning,
en fast eller trådlös router och en mobil enhet. Du måste
också logga in i molntjänsten för ABB-Welcome, via vilken
kommunikationen dirigeras.

Du kan etablera bildkontakt till dörren när som helst med din
mobila enhet. Bildkontakten aktiveras automatiskt när någon
ringer på även om du inte svarar på anropet. Du kan välja att
bilder på besökarna sparas i systemet, så att du senare kan
kontrollera vem som har ringt på. Du kan också öppna dörren via
den mobila enheten.
Ladda ner appen för ABB-Welcome:

S

iTunes

IP

Google Play
Max. 150 mkan du fjärrstyra
Max.porttelefonsystemet.
100 m
Med hjälp av en IP-gateway

Gateway till det fasta telefonnätet
Med en telefon-gateway kopplar du upp porttelefonen mot det
fasta telefonnätet eller en analog växel. Då kan du använda en
konventionell telefon för att etablera röstkontakt till portenheten
och öppna ytterdörren.
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Kapacitet och topologi
Enkel, flexibel och mångsidig
2
2
9
9
60
250
600
15 000

trådigt bussystem
lås möjligt för en porttelefon
porttelefoner för en byggnad
vaktenheter
byggnader
svarsapparater för en byggnad
meter från portstationen till den sista svarsapparaten
lägenheter i ett system

Hyreshus
– videodelning
– 2 ytterdörrar, 10 lägenheter, 4,3" display

Exit

M22313-W

Address

Address
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M22313-W

M22313-W

in

in

in

AUDIO

AUDIO

Symboler:

Komplett

Svarsap-

Svarsapparat

porttelefon

parat med

med 4,3” display

Centralenhet mini

Anslutningsport

Ytterdörr

Dörrklocka

2-trådig buss
2 x 0,8 mm² KLMA

Exit

telefonlur
Centralenhet

Videofördelare

Elektriskt lås

Utgångsknapp

Kabel
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ABB-Welcome
Porttelefoner
Komplett porttelefon mini
Komplett porttelefon mini med kameramodul för utanpåliggande installation. 1 tryckknapp. Automatisk IR-belysning för
nattbilder. Bildvinkel 104° med manuell inställning ±15°. Knappsats med automatisk bakgrundsbelysning. Två utgångar för
lås (18 V och potentialfri). Bredd 99 mm, höjd 168 mm, djup 26 mm. Vandalklass IK07. IP54.
Typ

E-nr

Beskrivning

M21311P1-A

58 012 06

Porttelefon mini med kameramodul, 1 tryckknapp, aluminium

Förpackning
1/16

Komplett porttelefoninsats
Porttelefon med kameramodul och knappsats. Ljudmodul med talsyntes. Automatisk IR-belysning för nattbilder. Bildvinkel 104° med manuell inställning ±15°. Knappsats med automatisk bakgrundsbelysning. Installationsdosa 41024F och
regnskydd 51024RH för enkelt montage. Möjlighet att ansluta en extra kamera. Integration med Wiegand-anslutning till
passagesystem. RFID-kortläsare. Kamera, ljudmodul med talsyntes, display med RFID-kortläsare och knappsats ingår.
Driftstemperatur -40 °C till + 70 °C. Bredd 125 mm, höjd 347 mm och djup 49 mm (med regnskydd: B 131 mm, H 347 mm, D
70 mm). Vandalklass IK07. IP54 (med regnskydd IP55).
Typ

E-nr

Beskrivning

M21351K-A

58 010 74

Porttelefoninsats med kameramodul, knappsats och display

Förpackning
1/25

med RFID, aluminium

Täckramar
Täckramar med 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 öppningar i borstat aluminium. IK07. IP54.
Typ

E-nr

Beskrivning

51022CF-A

58 010 83

Täckram 2 moduler, storlek 1 x 2, borstat aluminium

Förpackning
1/34

51023CF-A

58 010 85

Täckram 3 moduler, storlek 1 x 3, borstat aluminium

1/22

51024CF-A

58 010 87

Täckram 4 moduler, storlek 1 x 4, borstat aluminium

1/22

51028CF-A

58 012 00

Täckram 5 moduler, storlek 1 x 5, borstat aluminium

1/22

51025CF-A

58 011 77

Täckram 6 moduler, storlek 2 x 3, borstat aluminium

1/11

51026CF-A

58 011 78

Täckram 8 moduler, storlek 2 x 4, borstat aluminium

1/11

51029CF-A

58 012 01

Täckram 10 moduler, storlek 2 x 5, borstat aluminium

1/8

Installationsdosor
För infälld montering tillsammans med täckram med 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 öppningar och för utanpåliggande montering
tillsammans med regnskydd. Aluminium. IK07. IP54.
Typ

E-nr

Beskrivning

41022F

58 010 80

Installationsdosa, infälld, 2 moduler, 1x2 aluminium

1/19

41023F

58 010 81

Installationsdosa, infälld, 3 moduler, 1x3 aluminium

1/12

41024F

58 010 77

Installationsdosa, infälld, 4 moduler, 1x4 aluminium

1/12

41028F

58 012 02

Installationsdosa, infälld, 5 moduler, 1x5 aluminium

1/12

41025F

58 011 84

Installationsdosa, infälld, 6 moduler, 2x3 aluminium

1/6

41026F

58 011 85

Installationsdosa, infälld, 8 moduler, 2x4 aluminium

1/6

41029F

58 012 03

Installationsdosa, infälld, 10 moduler, 2x5 aluminium

1/4
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Förpackning

ABB-Welcome
Porttelefoner
Regnskydd
För portenheter med 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 och 12 öppningar. Med regnskydd IP55 (utan skydd IP54). Med regnskydd kan
infälld installationsdosa installeras utanpåliggande. Aluminium. IK07. IP55.
Typ

E-nr

Beskrivning

51022RH

58 010 84

Regnskydd 2 moduler, storlek 1 x 2, aluminium

Förpackning
1/14

51023RH

58 010 86

Regnskydd 3 moduler, storlek 1 x 3, aluminium

1/8

51024RH

58 010 72

Regnskydd 4 moduler, storlek 1 x 4, aluminium

1/8

51028RH

58 012 04

Regnskydd 5 moduler, storlek 1 x 5, aluminium

1/6

51025RH

58 011 79

Regnskydd 6 moduler, storlek 2 x 3, aluminium

1/4

51026RH

58 011 81

Regnskydd 8 moduler, storlek 2 x 4, aluminium

1/4

51029RH

58 012 05

Regnskydd 10 moduler, storlek 2 x 5, aluminium

1/4

51027RH

58 011 83

Regnskydd 12 moduler, storlek 3 x 4, aluminium

1/2

Moduler
Moduler som passar med täckramar. Ljudmodul måste användas. Övriga
moduler väljs efter kundbehov. IK07. IP54.
Typ

E-nr

Beskrivning

M251022A-A

58 010 93

Ljudmodul med 1 tryckknapp

Förpackning
1/12

M251021P3

58 010 91

Tryckknappsmodul, 3 eller 6 tryckknappar

1/10

M251021P4

58 010 92

Tryckknappsmodul, 4 eller 8 tryckknappar

1/10

M251021K-A

58 010 90

Knappsatsmodul

1/10

M251021C

58 010 88

Kameramodul

1/12

M251021CR

58 010 89

Display med RFID-kortläsare

1/10

51021DN

58 010 82

Namnskyltsmodul

1/10

Tillbehör
Används när fler än en installationsdosa (storlek 1x4, 41024F) ska sammankopplas.
Typ

E.nr

Beskrivning

51021J

58 011 86

Sammanfogningskit för installationsdosor

Förpackning
1/10
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ABB-Welcome
Svarsenheter
7" touchskärm (ABB-free@home)
Svarsapparat med 7" touchskärm. Kompatibel med både ABB-Welcome porttelefoni och hemautomationssystemet
ABB-free@home. 16 valfria styrfunktioner för hemmet. Sparar automatiskt tre bilder på den som ringer på. Möjlighet att
ta fler bilder medan du talar med besökaren. Du kan välja mellan fem polyfona ringsignaler med inställbar ljudstyrka. Olika
ringsignaler för olika portenheter. Snabbknappar för elektriskt lås och utomhusbelysning. Ringsignal av. Utanpåliggande
montering, passar även i skrivbordsställ. Monteringsplattan passar i installationsdosans fästen. SD-kortplats för lagring av
bilder. Kan användas som utbyggnad av ABB-free@home-rumstermostat (max. 8 st.). Bussanslutningar baktill.
Upplösning 800 x 400. Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. Vikt 848 g. Bredd 218 mm, höjd 155 mm, djup 29 mm. Vandalklass IK05. IP30.
Typ

E-nr

Beskrivning

DP7-S-611

17 011 19

Touchskärm ABB-free@home 7", vit

Förpackning
1/16

DP7-S-625

17 011 20

Touchskärm ABB-free@home 7", svart

1/16

Svarsapparat med display 4,3"
Svarsapparat med display 4,3", vit. 6 funktionsknappar, hörslinga, snabbtelefon, ringa vakt, allmänt anrop, spärrlista,
vidarekoppling. Sparar automatiskt två bilder på dem som ringer på. Minneskapacitet för 60 bilder. Automatisk dörröppning med tidsinställning. 5 individuella ringtoner för olika uppringare. Utanpåliggande, infälld (installationsdosa 42311F)
och i skrivbordsställ (skrivbordsställ 42311D). Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. IP30. Bredd 155 mm, höjd 137 mm, djup
24 mm. Djup vid infälld installation 7 mm. Vandalklass IK05. IP30.
Typ

E-nr

Beskrivning

M22313-W

58 010 75

Svarsapparat med 4,3” bildskärm, vit

Förpackning
1/28

Basic svarsapparat med 4,3” display
Svarsapparat med 4,3" display, vit. 6 funktionsknappar, snabbtelefon, ringa vakt, spärrlista, automatisk dörröppning med
tidsinställning. 5 individuella ringtoner för olika uppringare. Utanpåliggande och i skrivbordsställ (skrivbordsställ 42311D).
Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. Bredd 155 mm, höjd 137 mm, djup 23 mm. Vandalklass IK05. IP30.
Typ

E-nr

Beskrivning

M22341-W

58 012 07

Svarsapparat med 4,3" bildskärm, basic, vit

Förpackning
1/24

Svarsapparat handsfree
Utanpåliggande svarsapparat handsfree. Knappar för att öppna dörren och tända utomhusbelysningen. Dessutom en
programmerbar kontrollknapp för styrning av andra apparater. Trestegsinställning av ringvolymen. Fem olika ringsignaler.
Möjlighet att tysta ringsignalen. Finns i 3 olika färger. Vandalklass IK05. IP30.
Typ

E-nr

Beskrivning

83210AP-624-500

58 012 08

Svarsapparat handsfree, vit

Förpackning
1/24

83210AP-683-500

58 012 10

Svarsapparat handsfree, aluminium

1/24

83210AP-681-500

58 012 09

Svarsapparat handsfree, antracit

1/24

Svarsapparat med telefonlur
Utanpåliggande svarsapparat med telefonlur. Hörslinga för personer som använder hörapparat. Knapp för upplåsning av
dörr samt två programmerbara knappar för till exempel snabbtelefon, ringa vakt, utomhusbelysning eller bilgrind. Volymreglage för ringsignalen eller ringsignal av. Fem olika ringsignaler för olika portenheter. Allmänt anrop. Automatisk dörröppning. Bredd 81 mm, höjd 198 mm, djup 43 mm. Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. Vandalklass IK05.IP30.
Typ

E-nr

Beskrivning

M22003-W

58 010 79

Telefonlur, 3 knappar, hörslinga, vit
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Förpackning
1/25
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Svarsenheter
Vaktenhet 4,3"
Svarsenhet 4,3", vit, touchskärm och telefonlur. 6 funktionsknappar, snabbtelefon, allmänt anrop, manuell eller
automatisk samtalsspärr, vidarekoppling. Sparar automatiskt två bilder på dem som ringer på. Minneskapacitet för 60
bilder. Automatisk dörröppning med tidsinställning. 5 individuella ringtoner för olika uppringare. Inmatning av namn direkt
från dator via USB eller via pekskärmen. Max. 1 000 namn Högst 9 vaktenheter i en byggnad. Högst 9 portenheter till en
vaktenhet. Utanpåliggande och i skrivbordsställ (skrivbordsställ 42311D). Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. IP30. Bredd
198 mm, höjd 144 mm, djup 45 mm. Vandalklass IK05. IP30.
Typ

E-nr

Beskrivning

M2303

58 010 67

Vaktenhet 4,3"

Förpackning
1/15
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Systemkomponenter
Infälld installationsdosa för svarsapparat med 4,3" display
Infälld installationsdosa i metall för svarsapparat med 4,3" display. Efter installation är enhetens höjd från väggytan endast
7 mm. Bredd 145 mm, höjd 125 mm, djup 27 mm.
Typ

E-nr

Beskrivning

42311F

58 010 78

Infälld installationsdosa i metall för svarsapparat med 4,3"

Förpackning
1/60

display

Skrivbordsställ
Skrivbordsställ i borstad metall för svarsapparat med 4,3" display samt vaktenhet. Bredd 125 mm, höjd 134 mm och
djup 107 mm.
Typ

E-nr

Beskrivning

42311D

58 010 69

Skrivbordsställ i borstad metall

Förpackning
1/12

Centralenhet
Styrenhet för porttelefonsystemet. Överhettningsskydd och överströmsskydd. Max. 1,2 A. Bredd 144 mm, höjd 90 mm
och
djup 65 mm. 8 DIN-enheter. Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. IP20. Strömförsörjning 110–230 V, 50/60 Hz 1,0 A.
Typ

E-nr

Beskrivning

M2300

58 010 73

Centralenhet DIN, 8 moduler

Förpackning
1/10

Centralenhet mini
Styrenhet mini för porttelefonsystemet. Överhettningsskydd och överströmsskydd. Output 28 V. Max. 0,65 A. Bredd
72 mm, höjd 90 mm, djup 65 mm. 4 DIN-enheter. Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. Strömförsörjning 100–240 V, 50/60
Hz 0,6 A. IP30.
Typ

E-nr

Beskrivning

M2301

58 010 76

Centralenhet mini DIN, 4 moduler

Förpackning
1/10

IP-gateway
För anslutning till ABB ComfortTouch® styrpanel för KNX. Behövs även vid anslutning till surfplattor och smarta telefoner via WLAN eller Internet. 1 x RJ45. Drifttemperatur -5 °C till +45 °C. Bredd 180 mm, höjd 90 mm, djup 65 mm. 10
DIN-moduler. IP20.
Typ

E-nr

Beskrivning

83342-500

58 011 99

IP-Gateway DIN, 10 moduler

Förpackning
1/24

Telefon-gateway
För anslutning av ABB-Welcome till fast telefonnät eller en analog telefonväxel. En vanlig fast telefon kan användas för att
etablera röstkontakt till porten, öppna dörren eller tända utomhusbelysningen. Tas i bruk med fast telefon eller med dator
via IP-gateway.
Typ

E-nr

Beskrivning

83350-500

58 012 14

Telefon-gateway DIN
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Förpackning
1/10
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Systemkomponenter
Videofördelare porttelefon
För anslutning av en extra portenhet till systemet. Två ingångar. Bredd 70 mm, höjd 90 mm, djup 65 mm. 2 DIN-enheter.
Drifttemperatur -5 °C till +45 °C. IP20.
Typ

E-nr

Beskrivning

83325/2-500

58 044 02

Videofördelare porttelefon DIN, 2 moduler

Förpackning
1/18

Linjekopplare
Olika lägen såsom extra strömförsörjning, linjeförstärkare och linjekopplare kan väljas. Bredd 72 mm, höjd 90 mm, djup
65 mm. Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. IP30.
Typ

E-nr

Beskrivning

Förpackning

M2302

58 010 68

Linjekopplare och extra strömförsörjning DIN, 4 moduler

1/10

Reläaktor
Dosmonterat relä för styrning av extra dörrklocka, extra elektriskt lås eller som fördröjningsrelä
för till exempel trappbelysning. Ställbar funktionstid 1 s–5 min. 51 mm * 51 mm * 29 mm. IP20. Drifttemperatur
-5 °C till +40 °C. Max 3 AX.
Typ

E-nr

Beskrivning

M2305

58 010 70

Reläaktor

Förpackning
1/18

Analog kamerakopplare
Fyra analoga kameror kan anslutas till systemet. Sammanlagt kan en svarsapparat med display hantera 36 kameror. IP20.
Typ

E-nr

Beskrivning

83327-500

58 012 11

Kopplare för fyra analoga kameror

Förpackning
1/18

Videofördelare svarsapparater
Videfördelare för svarsapparater, 4 utgångar. Infällt eller utanpåliggande montage med en centrumskruv. Drifttemperatur
-5 °C till +40 °C. IP20. Bredd 45 mm, höjd 45 mm, djup 26 mm. IP30.
Typ

E-nr

Beskrivning

M2304

58 010 71

Videofördelare svarsapparater

Förpackning
1/18

Adapter för DIN-skena
Med hjälp av adaptern kan produkter avsedda för montering i dosa (videofördelare svarsapparat, reläaktor och analog
kamerakopplare) enkelt monteras på DIN-skena. Locket kan utelämnas.
Typ

E-nr

Beskrivning

53001DR

58 012 12

Adapter för DIN-skena, 4 moduler

Förpackning
1/10

Montagekit för väggskiva
För montering av infällda installationsdosor på väggskiva.
Typ

E-nr

Beskrivning

51021CS

58 012 13

Montagekit för väggskiva

Förpackning
1/18
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Anteckningar
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ABB AB

Observera:

Lågspänningsprodukter
Telefon: 021-32 50 00
E-post: kundservice.cewe-control@se.abb.com
www.abb.se/lagspanning
www.abb-livingspace.com/se
www.installationsprodukter.se

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska förändringar eller ändra innehållet i detta dokument utan
föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten till information och bilder i
detta dokument. All kopiering, spridning till tredje
part eller användning av dess innehåll – helt eller
delvis – är förbjuden utan föregående skriftligt
tillstånd av ABB.
Copyright© 2016 ABB
Med ensamrätt.
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