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THANGRAM – STILRENT OCH SLIMMAD PORTTELEFON FÖR MEDELSTORA FASTIGHETER

Thangram är vår tunnaste porttelefon. Bygger endast 25 mm utan-
påliggande och 2 mm vid infällt montage. Porttelefonen håller IP54 
och utstrålar en stilren design med blå bakgrundsbelysning i knap-
parna och i knappsatsen. Färgkamera, kodlås och proxläsare är ett 
antal exempel på vad som kan kombineras i porttelefonen, samtidigt 
som tryckknapparna finns i tre olika storlekar. Uppringning till hyres-
gästerna kan också ske med hjälp av kodlåset, om man vill hålla ner 
storleken på porttelefonen. 

• Nätaggregat för Thangram med eller utan kamera:
 • 5805832 VAS/100.30
 • 5805880 VA/01
 • 5805881 VAS/101 
 • 5801062 A/01
• Om Ni har fler än en porttelefon eller har kodlås, krävs det att ni 
använder nätaggregat A/01 eller VA/01. Se sidan 16.

Porttelefoner

B (mm) H (mm) D (mm)

Utanpåliggande 99 254 25

Infälld 127 281 2*

Mått

(*) Infällnadslåda: djup 54,5 mm; avstånd ut från vägg: 2 mm.
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Porttelefoner

THANGRAM – STILRENT OCH SLIMMAD PORTTELEFON FÖR MEDELSTORA FASTIGHETER

Robust med kapslingsklass IP54 
Thangram är byggd för att hålla. Med sin robusta 
konstruktion och IP54 kapslingsklass.

Utmärkt ljud och akustisk/visuell kontroll av status 
Ljudsignalen garanterar utmärkt prestanda även i de bullrigaste områdena. 
Statusindikationer hjälper besökarna och underlättar installation och driften av 
systemet. Akustisk och visuell signalutrustning av status och drift av systemet, 
gör Thangram enkel att använda.

Passagekontroll Thangram 
Till porttelefonen går det även att komplettera med kodlås och/eller proxläsare, 
för att öka säkerheten ytterligare. Kodlåset kan användas för inpassage , men 
även för koduppringning till svarsapparaterna. Detta kan vara användbart om 
utrymmet vid porten är begränsat. 

Högkvalitativ bild, dag som natt 
Med moderna sensorer och inbyggd digital 
bildhantering, garanteras högkvalitativ bildkvalité i alla 
omgivningsförhållanden, dag som natt. Rekommenderad 
höjd för kameran är 150 – 160 cm över marken.
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Porttelefoner

THANGRAM – LJUD

Porttelefoner ljud

DC/01 5805850 
thangram ljud porttelefon med kodlås eller proxläsare. Aluminiumfärgad. Det finns plats för  
4 st. tryckknappar. Blå bakgrundbelysning med LED. Justerbar mikrofon/högtalarvolym och 
dörröppning.

Skyddsklass IP54
Mått (BxHxD) 99x254x25 mm
Kantram ingår

System X1. Porttelefonen kopplas med ett matningspar och ett kommunikationspar (VCM/2D) kabel kan användas. 
Medföljer fördragna kablar och en mini USB kontakt som används för programmering med mjukvara. Inställningar 
kan göras manuellt av dörrlås, tryckknappar, dörrstatus och för extern kamera. Portetefonen indikerar upptaget 
(med blå LED), samtal pågår (med röd LED), öppen dörr (med grön LED) och samtal pågår (med gul LED).

DC/01 ME 5805851 
thangram ljud porttelefon med kodlås eller proxläsare. Metallicfärgad. Det finns plats för  
4 st. tryckknappar. Blå bakgrundsbelysning med LED. Justerbar mikrofon/högtalarvolym och 
dörröppning.
 
Skyddsklass IP54
Mått (BxHxD) 99x254x25 mm
Kantram ingår EJ

System X1. Porttelefonen kopplas med ett matningspar och ett kommunikationspar (VCM/2D) kabel kan användas. 
Medföljer fördragna kablar och en mini USB kontakt som används för programmering med mjukvara. Inställningar 
kan göras manuellt av dörrlås, tryckknappar, dörrstatus och för extern kamera. Portetefonen indikerar upptaget 
(med blå LED), samtal pågår (med röd LED), öppen dörr (med grön LED) och samtal pågår (med gul LED).

DC/08 5805855 
thangram ljud porttelefon med kodlås eller proxläsare. Aluminiumfärgad. Det finns plats för  
4 st. tryckknappar. Blå bakgrundsbelysning med LED. Justerbar mikrofon/högtalarvolym och 
dörröppning.
 
Skyddsklass IP54
Mått (BxHxD) 99x254x25 mm
Kantram ingår

System XIP. Porttelefonen kopplas med VCM/4D kabel. Förbindelse med andra byggnader möjlig. Klarar längre 
avstånd än X1. Medföljer fördragna kablar och en mini USB kontakt som används för programmering med mjukvara. 
Inställningar kan göras manuellt av dörrlås, tryckknappar, dörrstatus och för kontakt extern kamera. Indikerar 
system upptaget (blå Led), samtal pågår (röd LED), öppen dörr (grön LED) och samtal pågår (gul LED).

DC/08 ME 5805856 
thangram ljud porttelefon med kodlås eller proxläsare. Metallicfärgad. Det finns plats för  
4 st. tryckknappar. Blå bakgrundsbelysning med LED. Justerbar mikrofon/högtalarvolym och 
dörröppning.
 
Skyddsklass IP54
Mått (BxHxD) 99x254x25 mm
Kantram ingår EJ

System XIP. Porttelefonen kopplas med VCM/4D kabel. Förbindelse med andra byggnader möjlig. Klarar längre 
avstånd än X1. Medföljer fördragna kablar och en mini USB kontakt som används för programmering med mjukvara. 
Inställningar kan göras manuellt av dörrlås, tryckknappar, dörrstatus och för kontakt extern kamera. Indikerar 
system upptaget (blå Led), samtal pågår (röd LED), öppen dörr (grön LED) och samtal pågår (gul LED). 
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Porttelefoner

THANGRAM – VIDEO

Porttelefoner med kamera

DVC/01 5805852 
thangram Video (färg) porttelefon med kodlås eller proxläsare. Dekorpanel i aluminium. 
Det finns plats för 4 st. tryckknappar. Blå bakgrundbelysning med LED. Justerbar mikrofon/
högtalarvolym och dörröppning. 
 
Skyddsklass IP54
Mått (BxHxD) 99x254x25 mm
Kantram ingår

System X1. Porttelefonen kopplas med ett matningspar och ett kommunikationspar (VCM/2D) kabel. Medföljer 
fördragna kablar och en mini USB kontakt som används för programmering med mjukvara. Inställningar kan göras 
manuellt av dörrlås, tryckknappar, dörrstatus och för kontakt extern kamera. Indikerar system upptaget (blå Led), 
samtal pågår (röd LED), öppen dörr (grön LED) och samtal pågår (gul LED).

DVC/01 ME 5805853 
thangram Video (färg) porttelefon med kodlås eller proxläsare. Metallicfärgad.  
Det finns plats för 4 st. tryckknappar. Blå bakgrundbelysning med LED. Justerbar mikrofon/
högtalarvolym och dörröppning.  
 
Skyddsklass IP54
Mått (BxHxD) 99x254x25 mm
Kantram ingår EJ

System X1. Porttelefonen kopplas med ett matningspar och ett kommunikationspar (VCM/2D) kabel. Medföljer 
fördragna kablar och en mini USB kontakt som används för programmering med mjukvara. Inställningar kan göras 
manuellt av dörrlås, tryckknappar, dörrstatus och för kontakt extern kamera. Indikerar system upptaget (blå Led), 
samtal pågår (röd LED), öppen dörr (grön LED) och samtal pågår (gul LED).

DVC/08 5805857 
thangram Video (färg) porttelefon med kodlås eller proxläsare. Dekorpanel i aluminium.  
Det finns plats för 4 st. tryckknappar. Blå bakgrundbelysning med LED. Justerbar mikrofon/
högtalarvolym och dörröppning.  
 
Skyddsklass IP54
Mått (BxHxD) 99x254x25 mm 
Kantram ingår 

System XIP. Porttelefonen kopplas med VCM/4D kabel. Förbindelse med andra byggnader möjlig. Klarar längre 
avstånd än X1. Medföljer fördragna kablar och en mini USB kontakt som används för programmering med mjukvara. 
Inställningar kan göras manuellt av dörrlås, tryckknappar, dörrstatus och för kontakt extern kamera. Indikerar 
system upptaget (blå Led), samtal pågår (röd LED), öppen dörr (grön LED) och samtal pågår (gul LED).

DVC/08 ME 5805858 
thangram Video (färg) porttelefon med kodlås eller proxläsare. Metallicfärgad.  
Det finns plats för 4 st. tryckknappar. Blå bakgrundbelysning med LED. Justerbar mikrofon/
högtalarvolym och dörröppning.  
 
Skyddsklass IP54
Mått (BxHxD) 99x254x25 mm
Kantram ingår EJ

System XIP. Porttelefonen kopplas med VCM/4D kabel. Förbindelse med andra byggnader möjlig. Klarar längre 
avstånd än X1. Medföljer fördragna kablar och en mini USB kontakt som används för programmering med mjukvara. 
Inställningar kan göras manuellt av dörrlås, tryckknappar, dörrstatus och för kontakt extern kamera. Indikerar 
system upptaget (blå Led), samtal pågår (röd LED), öppen dörr (grön LED) och samtal pågår (gul LED).
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Tillbehör för installation

DsI 5805860
Infällnadslåda i plast
Självlåsande koppling med ”knock out” ingångar för kabel. Används även för att montera den extra 
utbyggnadsmodulen DP/0.

Mått (BxHxD): 140x294x54,5 mm.

Håltagningsmått yttervägg: 126x280 mm.

DCI 5805861
Infällnadsram
För audio porttelefon (DC/01 och DC/08) och video porttelefon (DVC/01 och DVC/08) och för att montera den extra 
knappsatsen DP/0. Ramen bygger 1,2 mm ut från vägg. 

Mått (BxHxD): 127x280x30(1,2) mm.

DCI ME 5805862
Infällnadsram i metallicfärg
För audio porttelefon (DC/01 ME, DC/08 ME) och video porttelefon (DVC/01 ME, DVC/08 ME) och för att montera den 
extra knappsatsen DP/0. Ramen bygger 1,2 mm ut från vägg. 

Mått (BxHxD): 127x280x30(1,2) mm.

DtP 5805902
Väderskydd i lackerat rostfritt stål
För audio porttelefon (DC/01 ME, DC/08 ME) och video porttelefon (DVC/01 ME, DVC/08 ME) och för att montera den 
extra knappsats DP/0.

Mått (BxHxD): 103,8x252,8x45,5 mm

DsM 722948
Infällnadslåda i galvaniserat rostfritt stål
För audio porttelefon (DC/01 ME, DC/08 ME) och video porttelefon (DVC/01 ME, DVC/08 ME) och för att montera den 
extra knappsats DP/0.

Mått (BxHxD): 115x269x47 mm.

DPF AL 5805864
Kantram i aluminiumfärg
Färg aluminium. 

Mått (BxHxD): 99x254x18 mm.

DPF NF 5805865
Kantram i svart
Färg svart.

Mått (BxHxD): 99x254x18 mm.

DPF ME 5805866
Kantram i metallicfärg, finns även i andra färger på förfrågan 
Färg metall. 

Mått (BxHxD): 99x254x18 mm.

Porttelefoner

THANGRAM
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Kompletterande tryckknappspanel, tryckknappar och täckplattor 

DP/0 5805863
Extra utbyggnadssats till thangram. Max 10 st. standard-tryckknappar (namnskyltar) kan 
monteras i utbyggnadsmodulen DPs, DPD och DPH (5 st). Bakgrundsljus med LED finns i panelen.  
Mått (BxHxD): 99x254x25 mm.

DPs 5805870
Enkel tryckknapp till thangram (namnskylt), transparent uV-resistent polykarbonat.  
Mått (BxHxD): 60x20x14 mm.

DPH 5805871
stor tryckknapp med dubbel höjd till thangram (namnskylt), transparent uV-resistent 
polykarbonat.  
Mått (BxHxD): 60x40x14 mm.

DPD 5805872
Dubbel tryckknapp till thangram (namnskylt), transparent uV-resistent polykarbonat.
Mått (BxHxD): 60x20x14 mm.

Dts 5805873
standard täckplatta till thangram modellerna DC/01, samt videoregistret DVC/01, DVC/08  
och DP/0. Färg: Grå. 
Mått (BxHxD): 60x20x12 mm.

DtH 5805874
stor täckplatta (dubbel höjd) till thangram modellerna DC/01 och DC/08 samt videoregister 
DVC/01, DVC/08 samt DP/0. Färg: Grå. 
Mått (BxHxD): 60x40x12 mm.

Dts ME 5805875
standard täckplatta till thangram modellerna DC/01 och DC/08 samt videoregister DVC/01, 
DVC/08 samt DP/0. Färg: Metallic. 
Mått (BxHxD): 60x20x12 mm.

DtH ME 5805876
stor täckplatta (dubbel höjd) till thangram modellerna DC/01 och DC/08 samt videoregister 
DVC/01, DVC/08 samt DP/0. Färg: Metallic. 
Mått (BxHxD): 60x40x12 mm.

DMI 722873
thangram informationsmodul
Mått (BxHxD): 53x33x0,3 mm.

 

Porttelefoner

THANGRAM
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Tillbehör för komplettering av porttelefon med digitala samtal och/eller åtkomstkontroll

DNA 5805877
Kodlås till thangram, med nummer 0–9 samt två funktionsknappar för att sända samtal och 
för att konfirmera kod. Kan användas till alla thangram modellerna (ej DP/0). Färg: Grå. 
Mått: (BxHxD): 60x60x14 mm.

DNA ME 5805878
Kodlås till thangram, med nummer 0–9 samt två funktionsknappar för att sända samtal och 
för att konfirmera kod. Kan användas till alla thangram modellerna (ej DP/0). Färg: Metallic. 
Mått: (BxHxD): 60x60x14 mm.

DrFID 5805879
Proxläsare till thangram, levereras komplett med antenn och dekoder. Kan användas till alla 
thangram modellerna (ej DP/0).
Mått: (BxHxD): 60x40x12 mm.

DrFID 5805907
Proxläsare Micro. Har samma storlek som 1 st. standard-tryckknapp (5805870). 748 st. använ-
dare + 2 st. programmeringskort. 
Mått (BxHxD): 60x40x13 mm.

Porttelefoner

THANGRAM

Nätaggregat

VAs/100.30 5805832  
Nätaggregat för ljud portsystem X1 och XIP systemet. 8 DIN. skyddsklass IP30.  
Har elektronisk brytare för skydd mot kortslutning (17,5 VDC - 1,7 A max.)  
Drivs med 230 V AC 50/60 Hz.

A/01 5801062 
Nätaggregat till ljud portsystem för X1-systemet. 12 DIN. Skyddsklass IP30.
Komplett för styrning av svarsapparater (18VDC - 1,1A max.) och för kontroll av
portsystem (20 VDC - 0,8A max). Har korslutningsbrytare.
Drivs med 230 V AC 50/60 Hz.  

VA/01 5805880 
Nätaggregat till ljud/video portsystem för X1-systemet. 12 DIN. skyddsklass IP30.  
Komplett för styrning av svarsapparater (18 VDC - 1,1 A max.) och för kontroll av 
portvideosystemet (20 VDC - 0,8 A max). Har kortslutningsbrytare.  
Drivs med 230 V AC 50/60 Hz. 

VAs/101 5805881  
Nätaggregat till ljud portsystem för X1 och XIP systemet. 4 DIN. skyddsklass IP30. 
(18 VDC - 1A max.). Har elektronisk brytare för skydd mot kortslutning. 
Drivs med 230 V AC 50/60 Hz. 

VA/08 5805882  
Nätaggregat till ljud/video portsystem för XIP systemet. 12 DIN.  
skyddsklass IP30. Komplett för styrning av svarsapparater (18 VDC - 1,1 A max) och för kontroll 
av portvideosystemet (20 VDC - 0,8 A max). Har kortslutningsbrytare.  
Drivs med 230 V AC 50/60 Hz.

PsM123A 5874930  
Nätaggregat 12 V DC/3 A.
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Utanpåliggande

Snabbt och enkelt
Det skyddande gummilocket skyddar plintrader och anslutningar. 
Alla ledningar kan snyggt och snabbt placeras i speciella kanaler.

Horisontell och vertikal placering
Vare sig man placerar enheter horisontellt eller vertikalt eller 
båda) är det bara en fråga om estetik eller beroende på 
tillgängligt utrymme.

Infälld montering underlättas av självlåsande infällnadslådor 
och de kompletterande tryckknappspanelerna ansluts enkelt 
med bandkabel.

Infälld

Utanpåliggande installation,  
sticker ut 25 mm från vägg.

Infälld installation, sticker ut  
2 mm från vägg.

Porttelefonen kan monteras utanpåliggande eller infällda i vägg. För infälld installation måste 
infällnadslåda och dekorpaneler beställas separat.

A

BandkabelSjälvlåsande 
infällnadslåda 

Snabbkoppling av modulsystem 
Tack vare det exklusiva ”plug-in”-systemet, blir monteringen 
av de olika elementen i Thangram mycket enkel: Sätt in den 
nödvändiga modulen i ett oanvänt utrymme och klicka fast 
den i position.

Montering av dekorpanel

Enkel montering med hjälp av  
medföljande nyckel

Porttelefoner

THANGRAM
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Enkla justeringar och lättillgänglighet 
Volymen på mikrofon/högtalare och dörröppningstid kan enkelt 
justeras genom att ta bort frontpanelen och lyfta upp den 
gummiskyddande panelen.

Snabba och enkla anslutningar 
Installationen av enheten underlättas genom användning av 
bandkablar med förmonterade kontakter. Thangram levereras 
som standard med utbyggnadsmodulen DP/0. 
Den externa ljud/video panelen och tryckknappspanelerna är 
alla anslutna via en kabel, vilket gör installationen snabbare 
och enklare. 

Ett komplett utbud av funktioner för alla behov 
Trots att den är extremt kompakt, har Thangram alla funktioner 
som kan behövas. Ledningsdragningen är dessutom enklare och 
smidigare än någonsin tidigare. 

Ändra namntaggen i två snabba handgrepp  

Byte av namnskylt går snabbt och lätt. Med hjälp av en skruvmejsel 
trycker man lätt på tryckknappspanelen och då kan namnskylten 
enkelt tas bort och ersättas. Ta bort kantramen först.

Porttelefoner

THANGRAM
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