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Både de planmonterede og 
frembyggede dørtelefoner er 

vandtætte og vandalsikre.

Flere modeller har digitale navneskilte så 
hver lejlighed har sin egen knap.

(op til 56 knapper)

Alle Intratone dørtelefoner har indbygget 
adgangskontrol så beboerne kan åbne 

opgangsdøren med nøglebrikker. 

Intratone er trådløs og GSM baseret, så der 
ikke skal trækkes kabler til lejlighederne. 

Udstyret forsynes blot med 12/24V.

Opkald fra døttelefonen kan besvares alle steder 
fra, også selvom beboeren ikke er hjemme. 

Døren åbnes med ét tryk på telefonen.
(Fastnet telefoner supporteres også)

Beboernes telefonnumre, navne og 
nøglebrikker mm. vedligeholdes nemt i 
Intratone's online platform, hvor også al 

anden konfiguration foregår.

Udstyret leveres med indbygget simkort 
(prepaid/abonnement) og er klar til brug 
allerede efter tilslutning og opsætning.

Meget mere end en almindelig dørtelefon
Videoopkald til smartphones og tablets Kabelfri installation

Trådløs via GSMDigitale navneskilte

Indbygget adgangskontrol Et robust design

Online administration og vedligeholdelse

Flere modeller supporterer 
op til 1000 lejligheder.  

Op til 1000 lejligheder



mere fra intratone

INTRATONE GSM ADGANGSKONTROL

Fjernbetjenings- 
modul

MIFARE

GSM digital infoskærm 15''

Hold beboere, personale eller studerende mm. 
orienteret om vigtige informationer eller del 
relevante opslag. Skærmen har indbygget simkort, 
og bliver styret trådløst af administratoren, direkte 
i Intratone's online platform. 
Fås til indendørs og udendørs brug.

GSM nøglehåndteringsskab
Håndter nøgleudlevering på en innovativ måde. Via 
Intratone's online platform administreres hvilke 
brugere der kan åbne skabet og hvilke nøgler de har 
ret til at tage, i et specifikt tidsrum. En log viser 
hvornår nøglerne fjernes og returneres og af hvem. 
Kan udvides til 500 nøgler.

• Robust design i mange farver

• Opsætning og vedligeholdelse i Intratone's online platform

Intratone's MIFARE læser er ideel til kælderdøren, genbrugspladsen 
eller vaskerummet, og benytter samme brikker som dørtelefonen. 
Langdistancelæseren åbner døren selvom brikken ligger i lommen.

Fjernbetjeningsmodulet er ideel bommen eller garageporten og 
administreres i samme system som som dørtelefonen og MIFARE 
læserne. Fjernbetjeningen har indbygget MIFARE, til oplukning af 
opgangsdøren og døre med MIFARE læsere.

I Intratone online platform logges al aktivitet i real-time og beboernes 
brikker/fjernbetjeninger administreres hurtigt, uden behov for fysisk 
kontakt med nogen af delene. 

MIFARE med

langdistance 

Tastatur med MIFARE



Vores el-slutblik fra Openers & Closers i 
Spanien er i høj kvalitet og har 2 års 
fabriksgaranti. Blikkene er universale (6-28V 
AC/DC) og fås bl.a. med tilbagemelder og i 
high security (800kg) til udsatte døre.

Vores stolper er tilpasset det danske, 
skandivaniske og europæiske marked.

EL-SLUTBLIK

Vores magnet- og motorlåse fra svenske Safetron er 
innovative med funktioner som display, 
hybridteknologi, high speed og BUS funktion og 
kommer både som stand alone lås eller komplet med 
styreboks. 

MAGNETLÅSE & MOTORLÅSE

Vores kvalitets strømforsyninger fra Pulsar 
er produceret i Europa, og kan forsyne 
dørtelefonen og el-låsen med strøm. I 
PSU'en kan et backupbatteri sikre adgang 
ved strømsvigt, og vores forskellige relæer 
og print kan bl.a. justere i strømmen til 
forskellige behov (f.eks. 12V til 24V)

Strømforsyninger



Det betyder at der ikke er behov for fysisk 
tilstedeværelse på lokationen, og at 
administratoren f.eks. kan vedligeholde alle 
sine lokationer centralt fra sit kontor i den 
anden ende af landet.

Intratones indbyggede 4G simkort forbinder 
clouden med panelet, helt uden behov for 
alternativ internetforbindelse.

online
administration 

Administration af navne, telefonnumre, brikker 
mm. udføres nemt i en dansk web-baseret 
platform til computer, tablet og smartphone.

og vedligeholdelse
INTRATONE PRO BACKEND

• Real-time overblik

• Fjernsupport og administration

• Tilføj og fjern beboere og brikker

• Del administratoradgang med dit team

• Styr ADK, infoskærm og nøgleboks

• Via APP og computer

Intratone PRO til 
smartphone og 
tablet

NYHED!



INTRATONE’S ALL-IN-ONE
PROPERTY ACCESS SOLUTION

INSTALLATION AF DØRTELEFON HAR ALDRIG 
VÆRET NEMMERE!

INGEN BESVÆRLIG LOGISTIK

MONTÉR

TILSLUT

OPSÆT

Montér dørtelefonen ved 
opgangsdøren og 

kontrolenheden på 
indvendig side

Forbind udstyret med strøm og  
el-låsen i døren.

Undgå omstændige kabeltræk og besværlig logistik for at få 
adgang til beboernes lejligheder. Intratone ringer op til 

beboernes smartphone, tablet eller fastnettelefon.

Opsæt beboernes 
oplysninger i Intratone's 
online platform, og gem

plento.dk




