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Telecode udnytter det eksisterende telenet
At kunne låse sit indgangsparti for
ubudne gæster er et naturligt krav
for mange ejendomme og virksomheder. Samtidigt skal man nemt og
bekvemt kunne lade besøgende og
ansatte passere døren. Bewators fulddækkende porttelefonprogram består af ﬁre systemer: Bewatel, Be-

wavox, Telecode og Bewacom. Sammen opfylder de
alle behov. Bewatel er det lille system til ﬁre lejemål.
Bewavox er et modulopbygget system for op til ﬂere
lejemål. Telecode tilsluttes det offentlige telenet.
Virksomheder med egen telefonomstilling vælger
Bewacom.

Moderne porttelefonsystemer består af
to dele. Den ene del har man i forvejen.

Indbygget kodelåsfunktion

Telecodes vigtigste egenskab er, at den arbejder via det eksisterende telenet. Den store fordel er, at man både kan svare og
åbne porten/døren ved hjælp af ens egen telefon. Man behøver
hverken at installere særlige lokalapparater eller trække kabler
til alle lejligheder i ejendommen. At udnytte teleteknikken betyder ikke bare lave installationsomkostninger og nye muligheder for yderligere funktioner. Man sparer desuden penge på
fremtidig service. Telecode fungerer med alle godkendte telefonmodeller med tonesignal, og det er
lige nemt at svare og åbne porten,
uanset om telefonen er placeret
i entreen, køkkenet eller
soveværelset. Dette er
en fordel for alle og
er ekstra vigtigt for
handicappede eller
syge.

Let at anvende
På en navnetavle ved siden af portapparatet ser den besøgende, hvilket kaldenummer der gælder for den, som de skal
besøge. Alternativt man indtaste indehaverens telefon nummer. Som et meget bekvemt alternativ ﬁndes der også et portapparat med direkte indvalg (TPK), som indebærer, at man
kun behøver at trykke på én knap ud for den man ønsker at
ringe op.
Ved besvarelse af opkald høres der en speciel melodi, som indikerer, at samtalen kommer fra portapparatet. Ved et enkelt
tryk på telefonen kan samtalen begyndes, ved endnu et tryk
kan porten åbnes eller man kan vælge lade porten forblive
låst, dersom man ikke ønsker at give besøgende adgang. I
tilfælde, hvor der er telefonsvarer, giver Telecode ikke problemer, man vælger således om den skal tage imod opkald eller
ej.

Med kodelås ved porten slipper man for ubudne gæster. Desuden er det bekvemt for lejrene, som kun behøver en kode for at
åbne deres opgangsdør. For postbude, renovationsarbejdere
og ejendomsfunktionærer er det ligeledes praktisk med en
kodelås. De kan få deres egne koder, som eventuelt kan være
fælles for ﬂere ejendomme. Telecode har blokering ved fejlindtastning, hvilket i princippet gør det umuligt at prøve sig frem
til den rigtige kode.
Telecode har indbygget urautomatik. Det betyder, at man på en
enkel måde kan tidsbegrænse en kode, således at den kun
er gyldig på visse tider af døgnet. Kaldenummeret kan også
være spærret om natten for at undgå telefonchikane.

Svare og åbne ved hjælp af din
almindelige telefon

Unik løsning

Tåler barske forhold

Telecode er en udmærket løsning for virksomheder i en ejendom med ﬂere kontorer. I virksomheder med direkte indvalgsnumre kan ansatte åbne hoveddøren fra deres sædvanlige
plads. Det kan være praktisk, hvis receptionen er lukket eller
ikke eksisterer. Eftersom Telecode er koblet til det normale telenet kan porttelefonen og den telefon, som svarer, være placeret i to helt adskilte bygninger. Det gør det muligt, at åbne en
dør eller et indgangsparti i en bygning, der er beliggende i en
helt anden del af byen end der, hvor man selv beﬁnder sig. Det
er Telecode ene om at klare.
Man kan programmere Telecodesystemet via en almindelig telefon eller en PC. Distanceprogrammering betyder, at man slipper for at sende sin ejendomsfunktionær for at ændre koder
og telefonnumre.

Telecode er designet til at kunne falde ind i og tåle de ﬂeste
miljøer – inde som ude med varme somre og kolde vintre.
Derfor er portapparatet udført i en robust kapsling i metal og
trykknapper i rustfrit stål. Dernæst er den ikke større end et
kodelåspanel, uanset om der tilsluttet 10 eller 300 lejere.
Telecode har desuden baggrundsbelyst tastatur, hvilket er en
fordel i mørke trappeopgange og mørke indgangspartier. Telecode monteres direkte på facaden eller indfældes med indmuringsdåse.

Lave omkostninger
Ved at udnytte telefonettet og lejlighedernes egne telefoner
bliver installation af Telecode betydeligt billigere end en traditionel installation af porttelefon, som jo er forbundet med både
ledningsudlægning og montage af separate svarapparater. Besparelsen bliver større, jo ﬂere lejligheder, der skal tilsluttes.
Det kan endog være billigere i ejendomme, som allerede har
ældre porttelefoner at skifte til Telecode end at prøve at renovere dårlige kabler og lokalapparater.
For at installere Telecode kræves normalt et fælles telefonabonnement for ejendommen. Udover abonnementsafgiften
skal tillægges lokaltakst for hvert besvaret opkald fra porten/
døren. I praksis vil disse omkostninger være meget små, eftersom lejere og hyppig besøgende anvender kodelåsen – i så
fald opstår der naturligvis ingen samtaleudgifter.

Telecode Porttelefonsystem som udnytter det eksisterende telenet
Teknisk information
Telefonstikket skal være i normaludførsel og placeres ved
siden af centralenheden oftest i ejendommens teknik rum.
Telcode systemet ﬁndes i forskellige størrelser, hvor der kan
tilsluttes op til seks døre og trehundrede telefonnumre. Tillige
kan systemet anvendes ved kameraovervågning.

Telefonstik

Strømforsyning

Centralenhed TC5000
•
•
•
•
•
•
•

Aﬂåslig komposit kasse til vægmontage til indendørs montage.
Døråbningstid 1-99 sek.
Enkel menustyret programmering på dansk (display).
Printerudgang for udskrift af programmerede data.
Leveres med manualer og strømforsyning.
Temperaturområde: 0° til +55°C.
Mål: 140 x 200 x 60 mm (h x b x d).

TC5000

Portapparat TP5
• Støbt metalkapsling, med rustfri trykknapper. Kapslingen er
forsynet med sikkerhedslås og sabotagesikring til alarmtilslutning.
• Baggrundsbelyst tastatur.
• Temperaturområde: -35° til +55°C.
• Mål: 200 x 80 x 40 mm (h x b x d).
• Kan komplementeres med indmuringsdåse BB5 og regnhætte SH3.

CCTV kamera

Portapparat TPK
• Portapparat med direkte indvalgsknapper
• Findes i forskellige modeller f.eks.
4,8,12 direkte indvalg.
• Modulopbygget portapparat
indebærer at man kan kombinere
kodelås eller proxlæser i samme
enhed (adgangssikring).
• Se separat produktblad
“TPK - Portapparat med direktval”
för komplett information.

Ellås

Tastatur – kodelås M65

TP5
Enkel installation = lave omkostninger
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• Tilslutning af f.eks. bagindgang.
• Støbt metalkapsling med rustfri tryknapper. Kapslingen er
forsynet med sikkerhedslås og sabotagesikring til alarmtilslutning.
• Baggrundsbelyst tastatur.
• Temperaturområde: -35° til + 55°C.
• Mål: 140 x 80 x 36 mm (h x b x d).
• Kan komplementeres med indmuringsdåse BB5 og regnhætte SH3.
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