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,--- Ikke benyttet( for felles ekstrautstyr) 

- Rødt varsellys ved avslått signal 
(blinker ca. hvert 5 sek.) 

1---- _____ Lyd fra summer 

------ V olu1n og AV bryter for signal 
(underside av apparat). 
(AV til venstre, kraftigst signal helt til høyre) 

J10DELL: GF-1D 
:·_/ 

A.n.legget er spen-et for medhør, dvs. ingen s,aintale og døråpner uten at det 
er ringt på dørstasjon. r 

Når intern trykknapp er tilkoplet apparatet vil et annet signal høres 
(forskjellig fra eksten1t signal) 

AnleQ:get har tidsstvrt samtaletid ta. 2 ½ n1inutt . .._,, .._,, ~ 

St anrop tnå besvares innen 45 sek. 

Er det flere enn. en dørstasj on i systemet vil et rødt lys tennes i alle 
dørstasjoner for å varsle at anlegget er opptatt. 



Veiledning for Intratone dørstasjon ved garasje 

Ved garasjeport er det montert en dørstasjon for oppkall til fasttelefon 
eller mobil. Ett eller to nummer kan benyttes slik at oppkall viderekoples 
vist opptatt. Nummeret som skal benyttes må tildeles den som skal 
administrere anlegget. 

Brukerveiledning for besøkende vil bli satt opp ved dørstasjonen. 
Ved anrop ifra dørstasjonen vil samtale automatisk bli oppkoplet. For å 
åpne port for besøkende trykkes *. 
For å avslutte samtale legges rør på. 

Brukerveiledning 

Trykk piltast~ v til ønsket adresse 
vises i displayet, deretter trykkes 
klokkesymbolet ~, vent så på svar 



i (_ . ) 

Brukerveiledning 

Trykk piltast LV 
til ønsket adresse 
vises i displayet, 
deretter trykkes 

klokkesymbolet fd, 
vent så på svar 



Audiomodul ;-- Hustelefonstasjon 
/ i leilighet 

• Leilighetsstasjon kommuniserer med en besøkende uten å bli overhørt 
• Elektrisk døråpner under kommunikasjon 
• Slår på inngangslyset 
• Auto-Entry ("Legebesøk") ved ringing fra im1gangen (innstilling nødvendig) 
• Dørringeklokkeknapp med annerledes ring,etyd 
• Utstyrt med LYS- og brukerinnstilte FUNKSJON-knapper 

Eksempel: 8- knappers audiosystem 

Maks. 250 leilighetsstasjoner Maks. 50 stasjoMr per busslinje 

GF-BC 

m 

KOMPONENTER 
GF- 1 D Leilighetssta sjon 
GF-BC Busskontrollenhet 
Strømkilde (PS) 
PS-24ME/A 

lnng;angsstas)onsmoduler 
GF-OA Audiomodul 
GF-DP Audiopanel 
GF-SW Ringebrytermodul 
GF-1P•4P 1-4-kilapps panel 
GF-AO Adressemodul 
GF-AP Adressepanel 
GF-BP Blankt panel 
GF-2F/3F Fronlramme 
GF-2B/3B Bakboks 

Merknader: 

250 maks. 
1 enhet 
1 enhet 

1 / lnng. 

F= 
t . Leilighetsstasjon: GF-1O eller GF-

1DK, hvis GF-MK dørvaktstasjonen er 
inkludert. 

2. Dørringeknapp; Kobles til en av 
leilighetsstasjonene, men ikke begge. 

3. El"ek1risk døråpner(EL): merket for 
under 4 A (motstandsbelastning), 
veksel-nikestrøm 24 V (ved hver 
inngang). 
Krever en adskilt transformator (PT). 

Maks. 5 Inngangsstasjoner Maks. 3 inngangsstasjoner per busslinje 



På de nye GF-systemet kan beboeren kontrollere en besøkende enten ved lyd 
og/eller visuelt. To-lednings buss og to-pars hovedledning har vist seg å 
redusere kostnaden av ledningsnettet og installasjon. 

( Audiosystem )1-------------
Fastslå identiteten til en 
besøkende ved lyd når du 
svarer 

Når en besøkende har ringt 
på løfter du ganske enkelt 
håndsettet. 
Snakk så lenge du trenger. 

il Serviceknapp 
for en funksjon som 
bestemmes av brukeren 

El Lysknapp 
Slår på utelys i inngangen 
under kommunikasjon. 
ELLER programmer 'Auto
Entry' (Legebesøk). 

[I Døråpnerknapp 
Aktiverer sluttstykket i 
dørlåsen. Kan kun brukes 
under kommunikasjon. 

lJ Ringesignal fra LED 

( Videosystem )1--------- ----------

Ekstrautstyr 

ldentifikasjon gjennom 
bilde 

På CRT-monitoren kan du 
kjenne igjen en besøkende 
som ringer fra 
inngangsstasjonen. 

[l Serviceknapp 
for en funksjon som 
bestemmes av brukeren 

5 Lysknapp 
Slår på utelys i inngangen 
under kommunikasjon. 
ELLER programmer 'Auto
Entry' (Legebesøk). 

El Døråpnerknapp 
O Ringesignal fra LED 
0 Videomonitor 

• Bildel på LetUeselig 10 cm S/H CRT-
moniloren er simulert. skjerm. 

Ringeknapp (tilleggsutstyr) 
Den besøkende, når han/hun først er sluppet inn, trykker på en ringeklokke på døren 
!il leiligheten ~om ringer leilighetsstasjonen med en annertedes ringetone enn den fra 
1nngangss ta sJonen. 

Ved dørvaktstasjonen er det enkelt å programmere 
inn beboernes informasjon. Med denne sentraliserte 
kontrollenheten vil sikkerheten til hele bygningen bli 
forbedret og gi fred i sinnet for beboerne. 

( Audiosystem )1-----------
Dørvaktkontroll er uunnværlig for 
administrasjon av leHigheter. 

Dørvakten kan kommunisere med alle beboere og 
inngangsstasjoner samt svare i panikksituasjoner. 

[l SeNiceknapp 
[] Døråpnerknapp 
0 LCD-display 
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El Lysknapp 
□ Ringesignal fra LED 

lett å se og klar meldingsmeddeler. 

GF-MK kan plasseres på 
et bord med den medfølgende 

GFW-S. 

Nødvendige komponerater 

GF-MK-enheten er kompatibel med; 

GF-1DK hjemmestasjon (ikke GF-10), 

GF-1 MD'K, hjemmemonitorstasjon (ikke GF-1 MO), 

GF-DNB, Audio-modul (ikke GF-OA/A) og 

GF-NS/A, Digital navnrullemodul (ikke GF-NS). 
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