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Bewator Simplebus2 
2-tråds porttelefonisystem med video

Answers for infrastructure.
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Porttelefonisystem med video
 

Porttelefoni är en beprövad och mycket populär lösning framförallt i bostads   - 

fastigheter. Det är ett effektivt sätt att släppa in besökare samtidigt som 

obehöriga stängs ute. Porttelefonisystem med video ökar säkerheten och 

tryggheten ytterligare då det visuellt går att identifiera besökaren.

Bewator Simplebus2 är ett porttelefonisystem med video för alla typer av 

fastigheter. Systemet är moduluppbyggt och erbjuder en kostnadseffektiv 

och enkel installation då endast två ledningar behövs för ljud, bild och 

strömförsörjning. Bewator Simplebus2 finns med eller utan video och kan 

integreras med kodlås eller beröringsfri läsare.
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 Portapparater –  
 upp till 70 anknytningar
Storleken på portapparaten anpassas 
efter antalet lägenheter/anknytningar. 
Varje anknytning har en direktknapp i 
port  apparaten. Efter att ha ringt upp rätt 
anknytning och blivit identifierad blir 
 besökaren insläppt genom en knapp- 
tryckning på svarsapparaten. 

Bewator Simplebus2 finns även med ett 
digitalt portregister för större fastigheter. 
Detta portregister har inga direktknappar 
utan rätt anknytning bläddras enkelt fram 
via namnregistret eller genom att slå in 
rätt anropsnummer.  
 
I portapparaten går det även att integrera 
kodlås och/eller en beröringsfri läsare 
som kan kopplas till exempelvis passer-
systemet Bewator Entro.  Mer information 
om detta system finner du i broschyren 
”Bewator Entro – Det säkra och flexibla 
passersystemet”.  Bewator Simplebus2 
och Bewator Entro utgör tillsammans 
ett effektivt sätt att skydda en fastighet 
utan att minska tillgängligheten för de 
boende.

Portapparat med 
2 till 20 knappar.
Bakgrundsbelysning går 
att få i vitt alternativt 
blått ljus eller avstängd. 
Kan fås med eller utan 
video.

Portapparat med 
touchknappar och digital 
display för namnregister. 
USB anslutning för PC 
programmering. Även 
här kan du välja med 
eller utan video.

Audioapparat Style 

Videoapparat Planux färg handsfree

Videoapparat Bravo s/v eller färg

Audioapparat Easycom handsfree

 Svarsapparater – 
 enkelt handhavande
Systemets flexibilitet medför att det 
fritt går att blanda video- och audio-
apparater i samma system. Det går 
även att parallellkoppla svarsapparater 
i till exempel större lägenheter eller 
kontor där det ska gå att svara och 
släppa in besökaren från mer än ett 
ställe. Både video- och audio apparater 
är utrustade med så kallad privat-
funktion, vilket innebär att det går att 
stänga av ringsignalen under natten 
eller andra tider på dygnet då man 
inte vill bli störd. Svarsapparater finns 
med video i färg eller svart/vitt.

Svarsapparater

Portapparater 

Snygg och stilren design
Bewator Simplebus2 portapparater och svars apparater är stilrent designade och smälter in 
i alla miljöer. Portapparaten kan monteras utanpåliggande såväl som infällt. Nattetid lyses 
port apparaten upp av ett milt, blått bakgrundsljus så att det enkelt går att hitta rätt knapp.

Snabbfakta

	Frontmaterial i polykarbonat –   
 robust och tåligt 

	Portapparaten kan monteras  
 infällt eller utanpåliggande

	Svart som standard vit som  
 option

	Bakgrundsbelysning valbart   
 mellan Blå, Vit eller avstängd 

	IP54

	Klarar temperaturer ned till   
 -30 grader
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 Traditionellt system
Med ett traditionellt analogt system behövs 
en unik ledning per anknytning. Dessutom 
krävs en koaxialkabel för video.

 Simplebus2 system
Med Simplebus2 behövs endast två 
 ledningar som kan anslutas opolariserat. 
Detta inkluderar ljud, bild och strömför-
sörjning.

 	Två trådar är allt som behövs
En av faktorerna som gör Bewator  
Simplebus2 unikt är att systemet 
 endast behöver två ledningar för ljud, 
bild och strömförsörjning. Systemet 
skiljer sig på så sätt från traditionella  
system där fler ledningar som till 
exempel koaxialkabel för video 
behövs. Detta medför en kostnads-
effektiv och enkel installation. 
Ledningen är opolariserad, vilket 
minskar risken för fel vid installation. 
Bewator Simplebus2 innebär även 
okomplicerad och snabb program-
mering av systemet.  Svars apparater 
adresseras med en DIP-switch och 
övrig programmering sker vid  
portapparaten.


