ASSA ABLOY ECP30
Porttelefon

ECP30 är en användarvänlig porttelefon med inbyggd
beröringsfri läsare och kodlås som hanterar EM4102
lästeknologi. Inga namntavlor behövs då telefonen har
belyst display för att presentera namn på de boende.
Post- och tidningsbud med flera kan passera entrén med
hjälp av kod under begränsade tider.
Porttelefonen ringer upp den boendes egen telefon. Om
lägenheten är känd kan även snabbnummer användas för att
ringa upp. Vid svar får sedan besökaren ett svarsmeddelande
i displayen som exempelvis informerar om våningsplan.
Porttelefonen är användarvänlig med upplysta tangenter och
digital ljudhantering.

Namnlistan i displayen samt snabbnumren kan schemastyras
oberoende av varandra, för att möjliggöra avstängning av
namnlistan nattetid och då enbart acceptera direktnummer.
ECP30 ansluts till centralenhet 9017 som kan hantera upp
till åtta porttelefoner. Centralen ingår i ARX systemet och
ansluts till det publika telefonnätet/lokal växel via IP telefoni.
Förslagsvis via ASSAs ARX TELE tjänst.
Pottelefonen är byggd för kompakt montage, vilket gör
installationen smidig och kostnadseffektiv. Det finns även
möjlighet till delat montage om behov eller krav finns.
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Funktioner
• 1600 nummer och namn per centralenhet
• 200 nummer och namn per porttelefon
• 8 dörrkoder
• Schemastyrd namnlista i display
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• Snabbnummer till abonnenten
• Svarsmeddelande som visar våningsplan för
besökaren när dörren öppnas av den uppringda
• Dörravkänning för nerbrytning av öppettid
• Larm vid ej stängd dörr
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• Max samtalstid (standard 30 sek)
Material
• Silvergrå
Data
• En dörr per porttelefon
• Matningsspänning:

24 V AC/DC

• Strömförbrukning vid 24V DC:
- Normal 60mA
- Max: 115mA
• Vikt:

1,3 kg

• Temperaturområde:

+70°C till -25°C

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49
Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se

Kan anslutas till
• centralenhet 9017 kan som standard hantera två ECP30
porttelefoner. Utbyggnad kan ske med upp till åtta
porttelefoner i steg om två anslutningar med loopkort
9018ES.
Artikelnummer
• Porttelefon ECP30 Silvergrå S556 666 4086

E58 012 27

• Centralenhet LCU9017

S559 017 3000

E58 705 56

• Loopkort 9018ES för
2 porttelefoner

S559 018 160

E58 760 95

• ARX TELE – Porttelefoni via IP/VoIP
ARX TELE start
S559 060 996
ARX TELE 1000
S559 061 996
ARX TELE 3000
S559 063 996
ARX TELE 9000
S559 069 996

Artnr 702246

• Punktskriftsmarkerade funktionstangenter

We reserve the right to correct any printing errors and update the information after printing.

Övrigt
• Punktmarkerad tangent ”fem”
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