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Bewator porttelefoner
Att kunna låsa sin entré för obehö riga är ett vanligt krav i de flesta 
företag och  bostads     fastigheter. Samtidigt måste man enkelt och 
bekvämt kunna släppa in besökare,   anställda och hyresgäster. Den 
enklaste och effektivaste lösningen är att satsa på ett modernt 
porttelefonsystem.   Bewator porttelefonprogram består av tre  system; 
Bewatel , Telecode,och Bewacom. Tillsammans tillgodoser de alla 
behov.  Bewatel är det lilla systemet  för en till fyra anknytningar. 
Telecode är porttelefonen som  ansluts till telenätet. Företag med 
egen telefonväxel väljer Bewacom.  

Bewator porttelefoner är designade för att kunna smälta in och tåla de 
flesta miljöer. De är robusta i sitt utförande, med gjuten metallkapsling 
och tryckknappar i rostfritt stål. Vill du hellre ha porttelefonen infälld 
i fasaden kompletterar du bara med en infällningslåda. Knappsatserna 
har bakgrunds belysning vilket är en fördel i mörka trapphus och svagt 
upplysta entreér. 

Telecode  Bewatel Bewacom



 	Bewatel – Porttelefoner för mindre  
 företag och fastigheter
Bewatel är ett utmärkt system för mindre 
företag eller  fastigheter.  Vid varje anknyt
ning installeras en vå nings apparat där 
man enkelt både svarar och öppnar, eller 
– om man inte vill släppa in besökaren 
– låter porten förbli låst. Bewatel finns 
för en till fyra anknytningar. Tre olika 
modeller  finns, med eller utan kodlås. 
Bewatel kan givetvis också kompletteras 
med separat kodlås och/eller kortläsare. 

 Telecode – utnyttjar det  
 befintliga telenätet
Telecodes viktigaste egenskap är att 
den arbetar via det befintliga telenätet. 
Därför kan du både svara och öppna 
porten med hjälp av din vanliga telefon. 
  Du behöver varken installera särskilda 
våningsapparater  eller dra ledningar till 
varje lägenhet i fastigheten. Telecode 
fungerar med alla godkända telefon
modeller med tonsignalering oavsett om 
telefonen är placerad i hallen eller köket. 
Detta är en fördel för alla och extra viktigt 
för  t. ex. personer med rörelsehinder. 
Givetvis fungerar även de flesta trådlösa 
telefonerna. Telecode har också inbyggt 
kodlås. 

Telecode 

Bewatel Bewacom
 	Bewacom – Porttelefon för  
 företag med egen växel
Det unika med porttelefonen Bewacom 
är att den  arbetar via företagsväxeln och 
kopplas in som en anknytning.  Det inne
bär inte bara låga installationskostnader 
utan ger också möjligheter till ytterligare 
funktioner. En stor fördel, framför allt när 
receptionen är stängd, är att besökare 
kan ringa upp samtliga telefoner som är 
anslutna till växeln. Och de anställda kan 
kommunicera och öppna entrén från sin 
vanliga telefon.

Enkel installation

CCTV kamera

Ellås

Företagets  
telefonväxel

Transformator

Bewacom

TC5000

Ellås

CCTV kamera

Transformator

Telecode

Telefonjack

 Telecode
 Centralenhet TC5000 

 koder 99 st 

	Tidszoner 99 st 

 Telefonnummer 300 st 

 Upp till 6 TP5'or/dörrar per central

 Portapparat TP5 

 Bakgrundsbelyst knappsats 

	Temperaturområde: 35° till +55°C 

	Utgång för kamerastyrning.

 Knappsats – kodlås M65 

	För anslutning till exempelvis   

 gårdsentré där porttelefon  

 ej behövs. 

 Bakgrundsbelyst knappsats.

 Bewatel
  Välj mellan 1, 4 anropsknappar eller  

 med inbygt kodlås.

 Sabotageskydd 

 Max 3 st våningsapparater kan   

 parallellkopplas till samma  

 anknytning 

 Utgång för kamerastyrning.

 Bewacom
 Finns i två varianter; BM3 och BM31 

 BM3 har 4 st kodkanaler, varav 2  

 kan tidstyras 

  Öppningstid BM3: 199 sek, 

 Samtalstid BM3: 9990 sek

  Öppningstid BM31: 7 sek (fast) 

 Samtalstid BM31: 30 sek (fast) 

 För inom och utomhusbruk 

  Utgång för kamerastyrning.

 

 	Unik lösning
Telecode är även en utmärkt lösning för 
företag i en fastighet med flera kontor. På 
företag med direktnummer kan  anställda 
öppna porten från sin ordinarie plats. 
Praktiskt om reception saknas eller är 
obemannad. Det är även möjligt att 
öppna en port eller entré i en annan 
byggnad än där man själv befinner sig. 
Möjlighet finns att programmera på 
distans  vilket medför att du slipper skicka 
ut din fastighets skötare för att ändra 
koder eller telefonnummer.Telecode kan 
enkelt kompletteras med en kortläsare för 
smidig inpassering.
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