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01 Nemt

Stil møder      
funktion

Din bolig giver et indtryk af dig. Og med ABB-Welcome systemet 
kommer du ikke til at gå på kompromis med imponerende stil og 
innovativ teknologi. For Welcome er mere end blot et dørvideosystem - 
det er fremtiden for let tilgængelig boligovervågning og -sikkerhed.

 ABB-Welcome indendørs station

» Bredt 7 tommer farvedisplay med intuitiv 

touch-betjening

» Omstilling mellem forskellige enheder

» Kan lægge beskeder til familiemedlemmer 

eller gæster, eller optage deres 
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01 Nemt

Godt design handler ikke blot om udseende; det handler 
også om funktionalitet. For eksempel skifter ABB-Welcome 
lyssensorer automatisk fra dags- til nattilstand. Det betyder, at 
dit indgangsområde altid giver et godt indtryk, og besøgende 
bliver straks ledt hen mod den oplyste udendørs station. Med 
ABB-Welcome udendørs videostation kan du nemt se de 
besøgendes ansigter - selv i mørke - takket være en infrarød 
lysdiode, der automatisk aktiveres, når der trykkes på knappen.

ABB-Welcome rustfrit stål, udendørs station

» Kameramodul med lækker antidug-belægning og ind-

bygget varmelegeme

» Automatisk omstilling fra dags- til nattilstand

» Indbygget LED for natbelysning til visning af defineret 

grafik

» Ridse- og brandresistent finish på kameramodul
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01 Nemt

Nem kommunikation

ABB-Welcome gør det nemt at kommunikere, uanset om det er inden 
for i dit hjem, eller til omverdenen. De store knapper, det intuitive 
design og lysdioderne sikrer en ubesværet oplevelse. Af andre funk-
tioner kan nævnes automatisk lås, tjek af dørstatus og anden dørlås.

ABB-Welcome indendørs audiostationer

» Store funktionsknapper

» Ekstra knapper til brugerindstillinger - såsom intercom, 

kaldevagt-enhed, lås af ekstra dør osv.

» Overflademonteret 

01 ABB-Welcome indendørs audiostation, håndsæt, tre knapper

02  ABB-Welcome indendørs audiostation, håndsæt med in-

duktionssløjfe (for høreapparater)

03 ABB-Welcome indendørs audiostation, håndsæt, seks  

 knapper

04  ABB-Welcome indendørs audiostation, håndfri

01 02 0403
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01 Nemt

Med ABB-Welcome er mindre mere. Det 4,3 tommer brede video-
håndsæt er et af de tyndeste på markedet. Men det er ikke kun den 
slanke form, der gør det smukt. Du vil også elske den stærke og 
intuitive brugeroplevelse, selv med høreapparater.
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Nem fjernadgang

ABB-Welcome telefon-gateway 
ABB-Welcome telefon-gateway gør det muligt for 

brugere at fjernstyre døre og kommunikere med 
udendørs stationer via mobil- eller fastnettelefoner.

Kommunikativ. Den nye ABB-Welcome telefon-gateway forbinder 
ABB-Welcome-systemet med ethvert standardtelefonsystem.

» Din telefon bliver den indendørs sta-

tion

» For alle typer hjemmenetværk og mo-

bilenheder

» Enkel konfigurering

+
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ABB-Welcome IP gateway
ABB-Welcome IP gateway muliggør integration af 
smarte enheder, som giver adgang til dit kamera-

interface, og styrer døre og belysning via apps.

IP-gateway, ABB-portal og ABB-Welcome-app muliggør sikker 
fjernbetjening via internettet. Det gør det muligt at identificere og hilse 
på besøgende og gæster - ikke kun fra sofaen eller terrassen, men 
også fra et fjerntliggende sted. Ved at anvende funktionen "opkald 
under fravær", sendes der meddelelser til en mobil enhed, såsom en 
tablet eller en smartphone. Der skal ikke oprettes specielle indstillinger 
på internet-routeren til denne forbindelse. Enhederne er forbundet i 
ABB-portalen.

» Adgang med app til dit ABB-Wel-

come-system via internettet

» Muliggør anvendelse af video-

dørtelefonsystem via Wi-Fi net-

værk eller fjernadgang på 3G/4G 

(eller højere) networks

+
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02 Enkelt

ABB-Welcome passer til enhver boligstil og sikrer en nem og 
praktisk kommunikationsforbindelse mellem dig og verden 
udenfor.

Tale, høre, se og røre. ABB-Welcome bringer disse sanser sammen i én 
behagelig kommunikationsoplevelse. Det er årsagen til, at ABB-Welcome  
udendørs stationer i rustfrit stål og udendørs ministationer i aluminium 
bliver en integreret del af livet.

Designet for at glæde

ABB-Welcome udendørs stationer

» Robust & elegant

» Nem installation

01 ABB-Welcome udendørs station, tastatur, rustfrit 

stål

02 ABB-Welcome udendørs station, tre knapper, rust-

frit stål

03 ABB-Welcome mini udendørs station, to knapper, 

aluminium

01 02 03
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02 Enkelt

ABB-Welcome udendørs station
» Tidløst design

» Integreret højttaler og mikrofon i paten-
teret dørformet design

» Børstet finish
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02 Enkelt

Enkelt og imponerede

Takket være det intuitive design er det lige så let at anvende den indendørs 
Welcome-station, som det er at sige "hej". Selv uden forudgående 
erfaring vil brugerne straks kunne forstå de let genkendelige symboler og 
funktioner.

Kommunikation
Modtager og sender opkald.

Døråbner
Åbner den elektriske dørlås.

Programmerbar knap
For individuel funktion, fx intercom, 
anden låsesstyring, relæ-aktuator-
styring for lyskontakt eller ekstra 
lås.

Snapshot
Tager straks et billede af den besøgende 
ved indgangsdøren under samtalen.

Indstillinger
For individuel konfiguration af enheden.

Mute-funktion
Slukker mikrofonen på den indendørs 
station under samtale og forhindrer 
den besøgende ved indgangsdøren i 
at lytte med. Den kan også anvendes 
til at afbryde klokken. Klokken tilsluttes 
automatisk efter 10 timer.

ABB-Welcome er designet i en smuk og moderne stil, og 

med et elegant udseende. Det er mere end bare et robust  

dørtelefonsystem; ABB-Welcome hjælper også med at 

skabe en stemning af komfort, harmoni og stil i din bolig.
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02 Enkelt

ABB-Welcome er et perfekt kompliment til din bolig. Og nem 
installation gør det let at gøre ABB-Welcome til en del af dit liv.

Installation er lige så nemt som 1-2-3. Det skrueløse, snap-in design er 
anvendt til både indendørs og udendørs stationer. Det gør installationen 
til en nem og hurtig proces for såvel overflademonterede som planfor-
sænkede versioner.

+

+
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03 Security

På vagt døgnet 
rundt

Nem at integrere

Vores system gør det nemt at integrere ekstra analoge 
kameraer for at forbedre rækkevidden af din overvågning. 
Beboerne kan skifte mellem kameraer ved at anvende 
vores indendørs stationer, og har mulighed for at gemme 
og arkivere billedbeskeder fra besøgende.

Interagerer med vagtenheder

Opkald ved hjælp af intercom eller et nødopkald til 
sikkerhedsstationen er nemt med ABB-Welcome 
dørtelefonsystem. Det er også muligt at lade vagtenheden 
screene besøgendes opkald, før du besvarer det. 
(Tilgængelig for alle beboere eller udvalgte VIP's).

Intet er mere foruroligende end at vide, at ubudne gæster kan invadere 
freden og roen i dit hjem når som helst. Med vores omfattende sortiment 
af sikkerhedsforanstaltninger kan du beskytte din families velbefindende. 
"Home sweet home" er også "home safe home".
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04 Fleksibelt

Kundernes krav varierer fra det mest basale til det komplekse. Med 
tolv funktionsmoduler opfylder ABB-Welcome alle disse behov. Denne 
modularitet leverer den optimale dørkommunikationsløsning til alle typer af 
nybyggeri og renovering. Modularitet giver også mulighed for et reduceret 
lager for vores distributører og hurtige serviceudskiftninger, hvis der opstår 
behov for dette.

Uendelige muligheder 

01 ABB-Welcome kameramodul

02 ABB-Welcome display-modul med kortlæser

03 ABB-Welcome navneplademodul

04 ABB-Welcome audiomodul, ingen knapper

05 ABB-Welcome audiomodul, 1/2 knapper

06 ABB-Welcome audiomodul, 2/4 knapper

07 ABB-Welcome trykknapmodul, 3/6 knapper

08 ABB-Welcome trykknapmodul, 4/8 knapper

09 ABB-Welcome tastaturmodul

10 ABB-Welcome trykknapmodul, 1 knap med/uden NFC/IC

11 ABB-Welcome trykknapmodul, 2 knapper med/uden NFC/IC

12 ABB-Welcome trykknapmodul, 3 knapper med/uden NFC/IC

04

07

05

08

01 02 03

06

09

10 11 12
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04 Fleksibelt

Modulopbygget design giver mere fleksibilitet. For enfamiliehuse findes 
der mange kombinationer af udendørs stationer, som skaber den ønskede 

løsning iht. krav fra bygherre, arkitekt, installatør og ejer.
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04 Fleksibelt

Tilpasses dine 
behov

Enkelt, elegant og diskret, den håndfri indendørs station på 4,3 
tommer er perfekt til ethvert miljø.

01 02 03

01 Planforsænket

02 Overflademonteret

03 Bordmodel
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04 Fleksibelt

ABB-Welcome indendørs videostation på 4,3" kan vælges med 
en ramme i fem forskellige farver, så den passer til ethvert miljø.

 ABB-Welcome indendørs station, 4,3" hvid

» 4,3" display med seks kapacitive touchknapper 

(opløsning 480 x 272 pixels)

» Op til 50 billeder kan gemmes

» Intercom-funktioner

InduktionssløjfeHvid Sølv Sort Gylden Blå
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04 Fleksibelt

Med det omfattende udvalg af tekniske produkter og den enkle, to-leder 
tilslutningsteknik er ABB-Welcome svaret på alle dine behov, uanset om 
det drejer sig om nybyggeri eller renovering af gamle bygninger.

Én løsning til alle behov

ABB-Welcome's kapacitet

» 600 m fra dørstation til sidste indendørs station 

» 250 indendørs stationer pr. bygning 

» 60 bygninger

» 9 vagtenheder

» 9 udendørs stationer for hver lejlighed (inkl. dørstationer, 

udendørs stationer og anden godkendte udendørs stationer)
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04 Fleksibelt

Mere er muligt. ABB-Welcome systemer tilbyder fleksible 
løsninger for enfamliehuse og store boligkomplekser. Med 
modulopbygget design og toleder-teknologi er det nemt at 
planlægge, installere og aktivere Welcome-systemet. 2-leder 
busteknologi gør det muligt for enhver installation at opfylde 
brugerens krav.

03 04

01 Enfamiliehuse

02  Flerfamiliehuse

03  Lejlighedsbygninger

04  Højhuse

05  Boligkomplekser
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 Produktporteføjle

Bredt udvalg af produkter

04 05

01 02 03

01 ABB-Welcome udendørs station, en knap med/uden NFC/IC

02 ABB-Welcome udendørs station, to knapper med/uden NFC/IC

03 ABB-Welcome udendørs station, tre knapper med/uden NFC/IC

04 ABB-Welcome udendørs station, fire knapper med/uden NFC/IC

05 ABB-Welcome udendørs station, seks knapper med/uden NFC/IC

06 ABB-Welcome udendørs station, tastatur med display

01 ABB-Welcome  udendørs station dækramme, 1 
modul, dimensioner: 128 x 125 x 19 mm

02 ABB-Welcome udendørs station dækramme, 3 
moduler, dimensioner: 274 x 125 x 19 mm

03 ABB-Welcome udendørs station dækramme,  6 
moduler, dimensioner: 274 x 230 x 19 mm

04 ABB-Welcome udendørs station dækramme, 2 
moduler, dimensioner: 201 x 125 x 19 mm

05 ABB-Welcome udendørs station dækramme, 4 
moduler, dimensioner: 347 x 125 x 19 mm

06 ABB-Welcome udendørs station dækramme, 8 
moduler, dimensioner: 347 x 230 x 19 mm

07 ABB-Welcome udendørs basisstation, en knap

08 ABB-Welcome udendørs basisstation, to 
knapper

01 02 03

04 05 06

ABB-Welcome udendørs station - rustfrit stål

ABB-Welcome udendørs station - aluminium

* For andet installationstilbehør se bestillingskataloget.

06

07 08
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    Produktportefølje

01 ABB-Welcome indendørs videostation, 7" håndfri

02 ABB-Welcome indendørs videostation, 4,3" håndfri

03 ABB-Welcome indendørs videostation, 4,3" handsæt

04 ABB-Welcome indendørs videostation, basis 4,3" håndfri

01 ABB-Welcome telefon-gateway

02 ABB-Welcome IP-gateway

03 ABB-Welcome gateway

04 ABB-Welcome udendørs video fordeler 

05 ABB-Welcome minisystem styring

06 ABB-Welcome system styring

07 ABB-Welcome elevator styringsmodul

08 ABB-Welcome M adapter

09 ABB-Welcome videofordeler

10 ABB-Welcome kontakt-aktuator

11 ABB-Welcome kamera-interface

12 ABB-Welcome vagtenhed

05

05 ABB-Welcome indendørs audiostation, håndsæt, tre knapper

06 ABB-Welcome indendørs audiostation, seks knapper

07 ABB-Welcome indendørs audiostation, håndfri

01 02
03

11

05 06
07

09 10

03

0201

ABB-Welcome indendørs station

ABB-Welcome systemenheder

* For anden farvereference se bestllingskataloget.

04

08

12

05 06 07

04



Kontakt os

ABB A/S
Meterbuen 33
2740 Skovlunde
Tel: 4450 4450
E-mail: contact.center@dk.abb.com 

www.abb.dk
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