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PRODUKTINFO

ABB-Welcome
Nye dørstationer til ABB-Welcome
ABB har i starten af februar måned
lanceret nye udendørs dørstationer.
Dette inkluderer bl.a. bagdåser,
rammer og moduler, der hører til
dørstationerne.
I den forbindelse vil de gamle
dørstationer med dertil hørende
moduler og tilbehør langsomt blive
udfaset, i takt med at lageret i
Danmark tømmes.

Hvad ændrer sig
Det er vigtigt at understrege, at det samlede design på de udendørs dørstationer
ikke ændrer sig.
Der bliver kun ændret nogle enkelte fysiske
elementer. Fx vil rammerne fremover være
135 mm bredde og ikke 125 mm som med
den udgående dørstation.
Ydermere vil der skulle skelnes imellem et
rent lydsystem og et videosystem, da lyd og
kameramodul fremadrettet vil være sammenbygget til videosystemer. Til lydsystemer vil dørstationen fortsat være opbygget
med et lydmodul.
Langt de fleste systemer er i dag planforsænket i væg, og her vil man som tidligere
stadig skulle bruge en indmuringsdåse,
ramme og dertil valgte moduler. Man skal
dog fremadrettet benytte sig af en påbygningdåse, når dørstationen skal monteres på
en væg, dvs. man skal bruge en dertil
hørende påbygningsdåse, ramme samt valgte
moduler til påbygningssystemer.
Se konverteringstabel.

Reservedelsgaranti på produkter, der tilhører den gamle type dørstation
Hvad angår ABB-Welcome dørstationen af
den udgave, der udfases, så tilbyder ABB en
reservedelsgaranti til og med 01-02-2026.
Er du allerede ejer af en ABB-Welcome
dørstationen af den gamle type, så gælder
reservedelsgarantien naturligvis også indtil
denne dato.
De nye moduler, med undtagelse af A/V
modulerne (M251381M & M251382M), vil
kunne passe og fungere sammen med
udendørs dørstationer fra ABB-Welcome M,
der udgår i starten af 2021.
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Vi forbeholder os retten til at ændre ind
holdet af dette dokument uden forud
gående varsel.
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