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DIGITHA – robust porttelefon i borstat rostfritt stål!
Levereras med display och knappsats för enkel hantering av 
portsamtal. Med den intregrerade proxläsaren och med det 
integrerade kodlåset garanteras säker öppning av dörren för de 
boende. 

Ökad säkerhet!  
Porttelefonen finns även med integrerad portkamera i färg vilket 
ger de boende ökad trygghetskänsla när de kan se besökaren 
direkt från sin svarsapparat.

Handikappanpassat!  
Porttelefonen är framtaget med hänsyn till handikappade och 
äldre. Tack vare ett enkelt handhavande, blindhetsknapp och 
vidvinkelkamera ökar flexibiliteten. Information till besökaren ges 
via indikeringsdioder, display och ljudmeddelanden.

Centralutrustning VA/08 (5805882) klarar två porttelefoner, vid fler 
än två krävs ett extra nätaggregat, VAS/100.30 (5805832).  
Se sidan 16.

Teknik 
• Lästeknik: EM och TF
• Läsavstånd: Upp till 5 cm
• Antal användare: 1000 st. / 100 grupper
• Dörröppningtid: Styrs av porttelefonen
• Indikering: LED och display
• Skyddsklass: IP54

Mått (BxHxD):
• Porttelefon: 140x380x2 mm
• Infällnadslåda: 127x367x45 mm
• Utvändig låda: 145x383x42 mm
• Väderskydd: 145x383x20 mm.

Infällt montage
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B (mm) H (mm) D (mm)

Utanpåliggande 145 383 42

Infälld 140 380 2

Mått för Digitha

B

D
H

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.

Elegant och diskret 
Digitha har en attraktiv design, robust konstruktion och ett komplett 
utbud av funktioner. Med sin rostfria borstade yta passar Digitha 
perfekt in i alla tänkbara portmiljöer.

Robust med kapslingsklass IP54 
Digitha har en robust konstruktion tack vare en frontpanel i rostfritt 
stål. Porttelefonen kan monteras både infällt och utanpåliggande. 

Samtal 
skickat

Samtal 
pågår

Dörr
öppen

System
upptaget

LEDs JA JA JA JA

Symboler JA JA JA JA

Ljudmeddelanden JA JA JA JA

För funktionshindrade och äldre 
Den breda synvinkeln och digitala zoomkontrollen gör det möjligt att montera Digitha 
på en höjd som är lätt tillgänglig för funtionshindrade. Alla funktioner har kombinerats 
i ett register och hänsyn har tagits till enkelhet beträffande handhavande. Knapp 5 är 
markerad för att enkelt hitta rätt på knappsatsen. Utöver detta får besökaren även 
information via indikeringskoder, samt ljud- och bildmeddelanden om vad som händer och 
sker i porten.  
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Enkel kabeldragning och smidig installation

Infälld Utanpåliggande

Digitha kan monteras infälld i vägg med hjälp av infällnadslåda och tillbehör. Frontpanelen 
sticker bara ut 2 mm från väggen. Digitha kan även monteras utanpåliggande med en tjocklek 
på 42 mm. Denna mångsidighet gör att Digitha smälter fint in i alla arkitektoniska miljöer.
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Digitha har en justerbar vidvinkellins 
från 82–100°. Kameran ger perfekt 
bildåtergivning i alla tänkbara ljus.

Mikrofon- och högtalarvolym kan enkelt 
justeras genom att manuellt öppna panelen.
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Porttelefoner

DDC/08 VR 5805890
Digitha ljud porttelefon med display, kodlås och proxläsare. Rostfritt stål.  
RFID läsaren finns inbyggd i porttelefonen. Väderskyddad IP54. 
System XIP. LCD display, 128x128 pixlar med 4 st. funktionsknappar. Justerbar mikrofon/högtalarvolym och dörrlås. 
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 manuell 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).  
Mått (BxHxD): 140x380x2 mm.

DDVC/08 VR 5805891
Digitha video porttelefon med display, kodlås och proxläsare. Rostfritt stål.  
RFID läsaren finns inbyggd i porttelefonen. Väderskyddad IP54.  
System XIP. LCD display, 128x128 pixlar med 4 st. funktionsknappar. Justerbar mikrofon/högtalarvolym och dörrlås. 
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 manuell 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)
Mått (BxHxD): 140x380x2 mm.

Tillbehör för installation

DDSI VR 5805892
Infällnadslåda i borstat rostfritt stål för Digitha med självlåsande koppling och knock  
out ingångar för kabel.
Mått (BxHxD): 127x367x45 mm.

DDCI VR 5805893
Väderskydd för regn och snö till Digitha i borstat rostfritt stål.
Mått (BxHxD): 145x383x20 mm.

DDSP VR 5805894
Låda för utanpåliggande montage till Digitha. Med ”knock out” för kabeldragning,  
väggplugg och skruv. Borstat rostfritt stål. 
Mått (BxHxD): 145x383x42 (låda), x64 (väderskydd) mm.
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