
 Dørtelefon og adgangskontrol på GSM basis. 
 
      Opkald til fastnet telefon eller mobiltelefoner. 
       Integreret adgangskontrol for 100 brugere. 
  
        Ingen kabelføring mellem hoveddør og  lejligheder. 

MyCom  kombinerer funktioner som dørtelefon, adgangskontrol og overvågning. 
 
Besvar opkald fra dørtelefonen med din mobiltelefon  -  og åben døren   - uanset  
hvor du befinder dig.  
 
Anvend din mobiltelefon for adgangskontrol, ved at foretage opkald til dørtelefonen. 
 
 
 

 



Med mobiltelefon  -  luk din gæst 
ind, eller luk dig selv ind. 
 
Med fastnet telefon   -  luk din gæst 
ind. 
 

Dørtelefon GSM MyCom. 
Dørtelefonen anvender GSM teknologi, 
og der kræves derfor ingen kabelføring  
Mellem dørtelefon og  lejligheder.  
 
Opkald sker ved tryk på knap , svarende 
til den aktuelle lejlighed.  
 
Opkald formidles via mobil net til fast-
net eller mobiltelefon. 
 
Afstand mellem dørtelefon og lejlighed 
er således uden betydning. 
 
3 numre kan indlægges for hver lejlig-
hed, for successiv  viderestilling. 
 
Programmering vis USB, SMS, eller  
direkte i SIM kort. 

Tekniska data og funktioner. 
 
Strømforsyning 12 V DC/AC. Der skal installeres SIM kort  (uden PIN). 
Max. Antal lejligheder: 50, 3 opkaldsnumre pr. lejlighed. Åben dør ved tasttryk på  modtager tele-
fon.  100 brugere til adgangskontrol. 2 relæer for aktivering af døråbning og alarm. 



     Opkaldsmoduler 
 
 
PL1 0G uden  opkaldsknap 
 
PL1 1G med 1 opkaldsknap 
 
PL1 2G med 2 opkalds-
knapper 
 
PL1 4G med 4 opkalds-
knapper. 
 
     System elementer 
 
PRS210 15 VA traffo 230V 
 
 
APT0118, AN01 Antenne for 
anvendelse i tilfælde af dår-
lig GSM dækning. 
 
 
PL24S tillægsmodul med 4 
opkaldsknapper. 
 
PL28S tillægsmodul med 8 
opkaldsknapper. 
 
PL50 Modul for husnummer 
 
Blindmodul 

          Digital dørtelefon 
 
TD10PLG digitalt opkaldsmo-
dul, med display der kan vise 
beboernavn m.m. 
 
 
 
    Alternativ adgangskontrol 
 
FC52PL, kodelås for 12 for-
skellige koder. 
 
 
 
 
 
 
FP52PL, Proximity læser. 
 
 
 
 
 
 
              Kits. 
 
KIT 1MCFOL 
Dørtelefon PL11G, traffo, 
PRS2210 tastatur, FC52PL, og 
regn beskyttelse PL92. 

                  GSM baseret dørtelefon system. 
        Åben hoveddøren fra din mobil, eller fastnet telefon 



     Installations elementer 
 
PL71 bagkasse 1 modul 
PL72 bagkasse 2 moduler 
PL73 bagkasse 3 moduler. 
 
 
 
PL81 forramme 1 modul 
PL82 forramme 2 moduler 
PL83 forramme 3 moduler 
PL84 forramme 4 moduler 
PL86 forramme 6 moduler 
PL89 forramme 9 moduler 

     Montering på væg. 
 
PL91 regn dæksel 1 modul 
PL92 regn dæksel 2 moduler 
PL93 regn dæksel 3 moduler 
PL94 regn sæksel 4 moduler 
PL96 regn dæksel 6 moduler 
PL99 regn dæksel 9 moduler 

Bestil MyCom i kits.  -  Så har du alt hvad du behøver til en installation. 
 
Planforsænket                                                              Vægmontage 
APT0100   med  1 tryk                                                  APT0110  med  1 tryk 
APT0101   med  2 tryk         APT0111   med  2 tryk 
APT0102   med  4 tryk APT0112   med  4 tryk 
APT0103   med  5 tryk APT0113    med  5 tryk 
APT0104   med  6 tryk APT0114   med  6 tryk 
APT0105   med  8 tryk APT0115   med  8 tryk 
APT0106   med  9 tyk APT0116   med  9 tryk 
APT0107   med 10  tryk APT0117    med  10 tryk                                            
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