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ERFARING OG KUNNSKAP

Aiphone ble grunnlagt i Nagoya i 1948 og har blitt en av verdens mest anerkjente produsenter 
av intercomsystemer. Aiphone med sine 1.455 engasjerte ansatte har konstant fokus på forbedret 
kvalitet. Aiphone eksporterer nå sine innovative produkter til mer enn 70 land i hele verden. 
Gjennom sterkt engasjement for total kvalitetsstyring, og søker stadig etter nye måter å forbedre 
sine produkter og prosesser på. Resultatet er et globalt rykte for teknologiske fremskritt, et bredt 
utvalg av førsteklasses produkter og, viktigst av alt, kundetilfredshet.

QUALITRONIC (Generalagent i Norge)

Qualitronic har vært generalagent for Aiphone i Norge siden 1990. Vi har mer en 40 års erfaring med 
porttelefon og Aiphoneprodukter fra vår tid som installatør og leverandør av porttelefon. Siden 1970 er 
Aiphone SAS i Frankrike vært hovedkvarter og logistikkplattform for hele Europa-området. 

BYGGET FOR Å HOLDE

Alle Aiphone-systemer er et resultat av omhyggelig vektlegging av detaljer, moderne design, førsteklasses 
materialer og kretser, konstruert bygget og 100 % forhåndstestet for å sikre varig bruk uten
problemer.

PRIVAT BOLIG

Det private boligmarkedet krever praktiske løsninger som optimaliserer alles komfort.
Sikkerhet og direkte kommunikasjon fra ett rom til et annet eller port til det indre del av huset er uunnværlige 
elementer i dag.
Aiphone tilbyr riktige løsninger tilpasset hver forespørsel.

LEILIGHETSBYGG

Sikkerheten i miljøet rundt inngangene og loven om tilgjengeligheten til de handikappede har blitt viktige 
funksjoner i leilighetsbygg. Jo mer brukeren identifiserer besøkende før han åpner døren, jo mer er hans 
følelse av sikkerhet garantert. Uansett type bygg, tilbyr Aiphone kvalitetsprodukter som inneholder de nyeste 
teknologiene og er tilgjengelige for alle, uavhengig av handikapp (visuell, auditiv, motorisk og kognitiv).

NÆRINGSBYGG

Kommunikasjon i kontorer, fabrikker og andre næringsbygg har blitt en viktig faktor for produktivitet og 
sikkerhet. I dag fortsetter behovet for pålitelige intercom-systemer å vokse.
Ved hjelp av ny teknologi som IP er Aiphone med på utviklingen og evnen til å tilpasse sine produkter til 
kundens behov. 

ISO 9001

Aiphone er den første globale intercom produsenten som har fått ISO 9001-sertifisering.
ISO 9001-standarder gir en umiddelbar anerkjennelse av produktkvalitet. I dag har Aiphone SAS ISO 
9001-sertifisering for sitt engasjement for kundeservice.

AIPHONE ENGASJEMENT FOR MILJØ

Aiphone har ISO 14001-godkjenning, en internasjonal referanse for miljøkrav.
Alle AIPHONE-produkter samsvarer med RoHS-direktivet (2002/95/EF), en forpliktelse for å unngå bruk av 
materialer som er skadelig for miljøet.
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GT-SERIEN:

Video dørstasjon
• Høyttalende 
• 170° vidvinkel kamera
• Universell utforming

GT-serien gjør det mulig å være
i samsvar med loven om tilgjengelighet
for funksjonshemmede

En fleksibel unik løsning med 
«Tastatur + Display», tilpasset
enhver type konstruksjon:
offentlig, privat, renovering ...

Design, pålitelighet og kvalitet:
GT-Systemet byr på betydelige 
teknologiske innovasjoner for større 
tilfredshet.

BUS-BASERT LØSNING
INNTIL 16 DØRSTASJONER
500 SVARAPPARATER
4 VAKTAPPARATER

GT-2C-L

• Handsfree fargeskjerm
• 3,5’’ skjerm med vidvinkelvisning
• 9 soner zoom / Tilt funksjon 
• Bildeminne

Monoblokk i rustfritt stål

• Fargeskjerm med store karakterer

• Piktogrammer og talesyntese

• Kan leveres med teleslynge

Modulbasert

• Piktogrammer og talesyntese

• Motstandsdyktig mot hærverk

• Mulighet for 4 eksterne anropsknapper
   kombinert med tastatur og display

GT-1C7-L

• Handsfree fargeskjerm
• 7’’ skjerm med vidvinkelvisning
• 9 soner zoom / Tilt funksjon 

GT-1M3-L

• Handsfree fargeskjerm
• 3,5’’ skjerm med      
   vidvinkelvisning
• 1 sone zoom
• Smal bredde
   «Perfekt for renovering»

Velg blant fire typer video svarapparater med teleslynge:

2 typer dørstasjoner :

GT-1C7W-L

• Handsfree fargeskjerm
• 7’’ touchskjerm med vidvinkelvisning
• 9 soner zoom / Tilt funksjon 
• App funksjon 
• Bildeminne
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UNIVERSELL UTFORMING

ER TILRETTELAGT FOR PERSJONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

TEK10:

Med sitt vidvinkel kamera kan Aiphone dørstasjoner monteres med øverste knapp 
på 110cm.

Dørstasjoner :

Lyd og visuell indikasjon under bruk

> Dørstasjon med tastatur og display, hvor «5»-tasten er merket.
> Tegnstørrelse er større enn 4,5 mm.

Svarapparat :

Videomonitoren gir brukerene mulighet til å se sine besøkende.  
Svarapparatene er utstyrt med teleslynge som tillater bruk av høreapparat i 
T-modus.

Integrert teleslynge

170 ° horisontalt
og 100 ° vertikalt

Store piktogrammer

Ringe og avbryt knapp er uthevet.
Alle knapper er bakgrunnsbelyst.
Knapp  «5» er merket.

Talesyntese

100°

170°

Døren er 
åpen

DØRSTASJON GT-DMB-LVN
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Stor synsvinkel 
170° horisontalt og 100° vertikalt

Teleslynge

Enkel brukervennlig døråpnerknapp med 
automatisk belysning når den er i bruk

9 soners zoom

Lett synlig taletast med automatisk 
belysning når den er i bruk

VFD-Skjerm med høy kontrast
God visuell komfort

Uthevet ringeknapp og avbrytknapp

Knapp «5» er merket

Talesyntese 
Piktogrammer

• 170° Vidvinkel med zoom
• Teleslynge
• Slank og diskre utforming 
• Handsfree

FORDELER

7’’

• Navnerulle
• Kamera med LED-nattlys
• Talesyntese

MODULBASERT DØRSTASJON

SVARAPPARATER

GTVITD

VIDEO
GT-1C7-L
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MONOBLOKK DØRSTASJON
GT-DMB-LVN

Vår monoblokk dørstasjon er designet 
for å tåle kraftig bruk.

Robust og vandalsikker frontplate utført 
i rustfritt stål. 

Fargeskjerm med bevegelsesdetektor,
og vidvinkelkamera.
170° horisontalt og 100° vertikalt.
 
Piktogrammer og talesyntese.

Integrert NFC* leser forenkler 
programmering, oppdateringer og 
endringer av navn, uten demontering av 
dørstasjonen.

Kan leveres med innebygget teleslynge slik 
at dørstasjonen er tilrettelagt for nye krav 
til universell utforming.

Dørstasjonen er værbestandig IP54 og 
slagsikker IK07.

*NFC er en enkel og intuitiv teknologi som lar deg bruke mobiltelefon/nettbrett m/NFC.
Den støttes hovedsakelig av Android
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GT-DMB-LVN

Dørstasjon

• Vidvinkel fargekamera
   170° horisontal og 100° vertikal

• LCD Fargeskjerm
• Opplyste piktogrammer

• Integrert teleslynge(opsjon)
• Talesyntese

• Pregede knapper
• Direkte anrop med romnummer
• Bakgrunnsbelyste knapper
• Merket «5» tast

• Plass til TAG-leser/postsonelås 
  (opsjon)

• Bevegelsesdetektor

• NFC-leser for tilgangskontroll
   og/eller programmering

Frontplater kan leveres i fritt valgt RAL-farge. 

Leveres på bestilling.

ALTERNATIVE FRONTER FOR MONOBLOKK
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MODULBASERT DØRSTASJON
GTVITD

Den modulbaserte dørstasjonen passer elegant til nye eller eksisterende dørmiljøer.
Den har alle funksjonene som kreves for å overholde forskriftene for universell utforming, spesielt 
med tanke på vidvinkelkameraet.
Kan også leveres med moduler for integrering av postsonelås og adgangskontroll.

• Modulbasert : mange mulige kombinasjoner

• Robust, innfelt eller påvegg montering

• Tegnhøyde på 5 mm

• Talemodul med 3 visuelle piktogrammer og talesyntese.
• Kameramodul med vidvinkel 170°

• Tastaturmodul med merket ”5” tast og preget anropsknapp

Man kan kombinere navnerulle med 4-knapps modul.

Talemodul med integrert NFC leser (opsjon) for oppdatering av navn via smarttelefon uten 
demontering av dørstasjon og nøkkelfri adgang via tag-brikker. 
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KOMBINER NAVNERULLE OG KNAPPER

=+

Mange nybygg har en kombinasjon av bolig og 
næringsarealer. Med en kombinasjon av navnerulle 
og knappemodul blir det enkelt for besøkende å 
velge riktig anropslokasjon.

Dørstasjon

• Vidvinkelkamera
• 170° horisontalt og 100° vertikalt

• Talesyntese

• Uthevet ringeknapp og
   avbrytknapp

• Tastaturbelysning med
   merket «5» knapp

• Teleslynge (opsjon)

• NFC-leser for nøkkelfri adgang 
   og/eller programmering
   (opsjon)

• Høykontrast VFD skjerm

• Piktogrammer
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SVARAPPARAT GT-1C7-L
7’’ Skjerm

SVARAPPARATER VIDEO OG AUDIO

• Teleslynge
• Høyttalende

• 9 soner Zoom
• Fullskjerm modus

• Lysstyrkekontroll 
   For bedre identifisering 

• Enkel brukervenlig døråpnerknapp
• Automatisk belyst når den er aktivert

• Lett synlig svartast 
• Automatisk belyst når den er aktivert

Tilkobling

7’’

GT-1C7-L gir ikke samme bildekvalitet med GT-DM/GT-VA 
(Gjelder opp mot eldre GT systemer)

!

Intern  
ringeknapp

+

Et bredt utvalg av svarapparater som dekker dine ønsker og behov:

• 7’’ Skjerm, vidvinkel, bildeminne, 9-soner zoom og App-funksjon

• 3,5’’ Skjerm med bildeminne, vidvinkel og 9 soner zoom

• 7’’ Skjerm, vidvinkel og 9-soner zoom

• 3,5’’ Skjerm utformet for montering nærme dørkarm ved rehabilitering (125 mm bredde)

• Audio svarapparat med håndsett og teleslynge

• Høyttalende audio svarapparat uten håndsett

Kombiner alle svarapparater
i samme system
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Ha funksjonaliteten til et svarapparat i lommen

Besvar anrop fra dørstasjonen og åpne døren mens du 
er på farten. Kontroller eksterne enheter fra mobilen ved 
anrop.

 
• 7’’ Touchskjerm
• WiFi tilkobling på lokalt nettverk
• Video opptak
• Zoom og vidvinkel modus • Zoom-funksjon

• Tilkobling av inntil 8 smarttelefoner
• Video opptak
• Døråpnerfunksjon
• Kontroller ekstern enhet ved anrop 

GT-1C7W-L
Video svarapparat 7’’ touchskjerm og App

INTERCOM APP
Android og IOS

Kompatibel med alle AIPHONE GT-Systemer. Kan erstatte eldre 
Aiphone GT svarapparater.
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• Bildeminne

• 9 soner zoom
• Fullskjerm-modus

• Teleslynge
• Høyttalende

GT-2C-L
Høyttalende video svarapparat 

med bildeminne

GT-2H-L
Bi-svarapparat til GT-2C-L

med teleslynge og internkommunikasjon
(maks. 3 pr. leilighet)

Det er mulig å erstatte intern ringeklokke på  
GT-2C-L med individuell video dørstasjon  
for økt sikkerhet.

GT-1M3-L
Video svarapparat 3,5’’ farge skjerm

• Teleslynge
• Høyttalende

• Tydelig taletast 

• Direkte tilgang til 
   bakgrunnsbelysningskompensasjon

Intern 
 ringeknapp

Intern ringeknapp kan kobles til alle våre audio/video 
svarapparater.
Ringetone er forskjellig fra dørstasjon og intern 
ringeknapp.

Tilkobling +
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VAKTAPPARAT

JO-DV
Video dørstasjon

GT-MKBN
Vaktapparat

Video og NFC

> Internkommunikasjon
• 3,5’’ Fargemonitor
• Kommunikasjon med alle beboere og dørstasjoner 
• Kan tilkobles JO-DV som intern video dørstasjon 
• Direkte anrop til leilighetsnummer 
• Høyttalende eller håndsett kombinert med teleslynge 
• 9 zoner zoom

> Resepsjonsmodus
• Denne funksjonen lar deg automatisk overføre  
   anrop fra dørstasjon til vaktapparat. Muliggjør
   viderekobling av anrop fra besøkende.

> Registrering av tapte anrop
• Ubesvarte interne anrop blir registert med
   tilbakeringningsfunksjon.

FUNKSJONER

AUDIO SVARAPPARAT

GT-1D
Lavtalende audio svarapparat 

med teleslynge

MCWSA
Bordkonsoll med 

vinkeljustering

MCWS1
Bordkonsoll

Ekstra Utstyr

GT-1A
Høyttalende audio svarapparat

Audio svarapparatene er 
enkle å bruke.
Leveres med eller uten 
håndsett.
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HEXACT :
TAG-brikke system

HEXACT PLUS
Minisentral

HEXACT nøkkelfri ankomst :

• Meget enkel installasjon
• Enkel oppdatering
• Kostnadsbesparende

Prox-leser kan monteres som stand-alone system eller integreres mot eksisterende dørstasjon. 
Meget enkel installasjon og oppstart av sentralen. 
Man trenger ikke å befinne seg ved dørmiljøet for å slette, eller opprette nye brikker. 
Programmer brikker via web-basert database på kontoret og send nye brikker til sluttbruker, 
systemet oppdaterer seg da automatisk via de nye brikkene. 

HEXACT-serien har også løsning med trådløs garasjeportåpner.

PC administrasjon via HEXAWEB nettbasert database

Programmering av Tagbrikker (Sentral HEXACT PLUS)

1/ Registering 4/ Dør åpen2/ Skrive data 
Til Tagbrikke

3/ Lese
Data på tagbrikke



AIPHONE GT
VIDEO

KOBLINGSSKJEMA

A

B

B B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

AIPHONE ”GT” VIDEO
STANDARD SYSTEM
Totalt 5 dørstasjoner

Ekstra LED belysning (GT-SWX) tilkoples
Rød og Sort ledning direkte til 24V DC
med eget par.

Stjerne utlegg

Serie utlegg

40781
Trafo for el.sluttstykke

Maks 25 svarapparater
pr. stiger

Trykknapp for
internsignal

Viktig:
Opserver stillingen til endemotstandsbryter i de
forskjellige utlegg. Komponenter i mellomstilling
settes i B possisjon, mens ende-komponenter
skal settes i A possisjon, dette gjelder både
svarapparat i serie utlegg og videofordelere
pr. stiger.

ELC: Common
ELM: No
ELB: Nc

1 2 3

1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4
on on

4

1 2 3 4
on

5

1 2 3 4
on

on

A1
A2

R1
R2

A1
A2

R1
R2

A1
A2

R1
R2

R1
R2

R1

R2
ELC

ELM
ELB

+GT-NS/10K

AMR

AMR4-24GT-BC

GT-1A GT-1A GT-1A

IN OUTIN OUT IN OUT

R1
R2

R1
R2

R1
R2

R1
R2

R1
R2

R1
R2

R1
R2

C
CE

R1
R2

R1
R2

R1
R2

R1
R2

R1
R2

R1
R2

B1
B2

B1
B2

B1
B2

B1
B2

B1
B2

B1
B2

IN OUTIN OUTIN OUT

GT-1C-L GT-1C-L
GT-1C-L

GT-1C-L

GT-1C-L

GT-1C-L

GT-1C-L

GT-1C-L

GT-1C-L

GT-1C-L

GT-1C-L

GT-1C-L

B1
B2

B1
B2

B1
B2

B1
B2
B1
B2
B1
B2

A1
A2

A1
A2

A1
A2

A1
A2
A1
A2 IN

5
IN

4
IN

3
IN

2
IN

1

0U
T6

0U
T5

0U
T4

0U
T3

0U
T2

0U
T1

R1
R2

R1
R2

B1
B2

B1
B2

R1
R2

R1
R2

B1
B2

B1
B2

R1
R2

R1
R2

B1
B2

B1
B2

R1
R2

R1
R2

B1
B2

B1
B2

R1
R2

R1
R2

B1
B2

B1
B2

R1
R2

R1
R2

B1
B2

B1
B2

R1
R2

R1
R2

B1
B2

B1
B2

R1
R2

R1
R2

B1
B2

B1
B2

GT-VBC

GT-4Z

GT-4Z

GT-4Z

B1 B2 R1 R2

B1 B2 R1 R2

B1 B2 R1 R2

B1 B2 R1 R2

B1 B2 R1 R2

B1 B2 R1 R2

LINE OUT

IN

OUT 3

OUT 1

OUT 4

OUT 2

B1 B2 R1 R2

B1 B2 R1 R2

B1 B2 R1 R2

B1 B2 R1 R2

B1 B2 R1 R2

B1 B2 R1 R2

LINE OUT

IN

OUT 3

OUT 1

OUT 4

OUT 2

B1 B2 R1 R2

B1 B2 R1 R2

B1 B2 R1 R2

B1 B2 R1 R2

B1 B2 R1 R2

B1 B2 R1 R2

LINE OUT

IN

OUT 3

OUT 1

OUT 4

OUT 2

S

maks 25

maks 25

maks 3

PT 0,6 2par

EIB 0,8 2par

Kat5E 0,5 4par

Dørstasjon til
sentral

Sentral til
svarapparat

(1 stk GT-1C-L)

150m

300m

250m

75m

150m

125m

Ca. kabel lengder og typer
Benytt kabel uten skjerm
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QUALITRONIC
Tvetenveien 157

0671 OSLO

post@qualitronic.no

22 75 74 60

www.aiphone.no


