
Porttelefon Axtel
för en tryggare fastighet

Porttelefon AxtelPorttelefoner

Då allt fler fastighetsägare väljer att låsa 

sina entréer uppstår behovet att på ett 

bekvämt sätt ge tillträde för besökare. 

Porttelefonen är den optimala lösningen 

och Axema erbjuder alternativ för 

2-tråds teleanslutning såväl som för 

traditionellt trådbundna svarsapparater. 

Oavsett vilket alternativ du väljer 

så får du en välbyggd produkt med 

marknadsledande ljudkvalitet.
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boStad               Axtel

Axtel använder sig av det befintliga telenätet, vil-

ket ger mycket låga kostnader för installation och 

underhåll. Besökaren blir upplyst via en namn-

tavla om vilket kortnummer som gäller för respektive 

hyresgäst. Från sin vanliga telefon kan hyres-

gästen tala med och även släppa in besökaren med

 en enkel knapptryckning. Porttelefonens knapp-

sats kan även användas som ett vanligt kodlås, 

för t. ex. hyresgästen eller brevbäraren. Vill man 

öka säkerheten ytterligare kan Axtel beställas 

med en inbyggd läsare för beröringsfria brickor. 

Axtel är det givna valet för bostadsrättsföreningar 

och fastighetsägare som uppskattar en kostnads-

effektiv lösning i kombination med en unik användar- 

vänlighet. Den fungerar som en helt fristående 

enhet, alternativt kan den ingå i ett system med 

flera porttelefoner och administreras via PC-

mjukvaran Axbase 3000. I samma system kan det 

givetvis ingå kortläsare för andra dörrar, exempel-

vis till garaget eller tvättstugan. Axtel finns för 

infällt eller utanpåliggande montage.

bostadsfastigheter

Ansluts till Telenätet/Företagsväxel

Ringer till vanlig telefon eller mobil

Inbyggt kodlås

Inbyggd beröringsfri läsare 
(kopplas till dörrcentral)

Bakgrundsbelysning 

Kan programmeras med PC

Passar i gamla infällnadslådan  
Bewator TC4000    
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DI-623-99L/F DI-623-P99L/F DI-623-08A/F DI-623-99TC DI-623-P99TCSnabbfakta:

Porttelefoner
Namntavlor med 

knappar för direktval
Namntavlor

Axtel är robust byggd för att klara nordiskt klimat och har bakgrundsbelysta knappar och namnskyltar.

För mer information se vår hemsida www.axema.se.

* DI-623-08 skall anslutas till DI-623-99.

*



företaG          AxCOM

Även Axcom ansluts till telefonnätet eller en 

företagsväxel, och den är fullt kompatibel med 

moderna växellösningar som exempelvis Centrex 

och ”Springmobil”. Axcom är det idealiska valet 

för att ge besökare snabb kontakt med recep-

tionspersonal på ett hotell, kontor, vandrarhem 

eller till personal på ett lager eller i butik. Fjärr-

öppning sker direkt från uppringd telefon med en 

knapptryckning. För att ytterligare öka flexibilite-

ten kan Axcom kopplas till en GSM-modul, vilket 

innebär lösningar där det är svårt att få fram 

en vanlig teleanknytning. Exempel kan vara ett 

garage eller en otillgängligt belägen grind. Axcom 

DI-623-21 har inbyggd knappsats som används 

för att ringa upp anknytningar inom en företags-

växel. En separat namntavla behövs för att upp-

lysa besökaren om anknytningsnummer. Knapp-

satsen kan även användas som kodlås. Axcom 

finns för infällt eller utanpåliggande montage.

Industri & kontorsfastigheter
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Ansluts till Telenätet/företagsväxel

Ringer till vanlig telefon eller mobil

Inbyggt kodlås

Bakgrundsbelysning

Hotline funktion (företagsväxel)

Kan programmeras med PC

DI-623-11/16 DI-623-21 DI-623-08Snabbfakta:

Porttelefon med
knapp för direktval

Porttelefon med
inbyggt kodlås

Namntavla med
knappar för direktval

Namntavlor

Axcom är robust byggd för att klara nordiskt klimat och har bakgrundsbelysta knappar och namnskyltar.

För mer information se vår hemsida www.axema.se.

* DI-623-08 skall anslutas till DI-623-11/16.

*

*



Porttelefonaxema

Axema utvecklar produkter inom passerkontroll 

och marknadsför idag ett sortiment av kodlås, 

porttelefoner och kortläsare för ett brett an-

vändningsområde. Produkterna tillverkas i  

Sverige och kännetecknas av hög användar-

vänlighet och gedigen design anpassad för 

Nordiska förhållanden. Återförsäljare av  

Axemas produkter finns bland lås-, larm-, el- 

och säkerhetsinstallatörer i Skandinavien samt 

via distributörer för övriga delar av Europa. 

om företaget

tranemo

Stockholm

Vasa

odense

oslo & Gran



www.axema.se
Tel: 08-722 34 40, Fax: 08-722 34 50

E-post: info@axema.se

w
w

w
.s

j
u

n
io

9
a

t
t
a

8
.s

e




