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Rammer giver os følelsen af at høre til. Komfort får 
os til at slappe af. Sikkerhed giver os lyst til at blive.

At åbne sin dør og byde velkommen indenfor skal 
være forbundet med sikkerhed. Vi skal føle os trygge 
og taget godt imod — hver en detalje er med til at ska-
be dette.

At byde indenfor er samtidig at åbne op for en del af 
én selv, og mødet med hjemmet eller arbejdspladsen 
skal afspejle dette.

Derfor kan vores serier og løsninger tilpasses ethvert 
ønske om æstetisk udtryk, funktionalitet og sikkerhed. 
Vi leverer porttelefoni og adgangskontrol til alle typer 
projekter, store som små. Men vi behandler alle lever-
ancer ud fra individuelle behov om at byde velkommen 
på deres egen unikke måde.

Videx — individuelle løsninger, der kan tilpasses eth-
vert behov.

Byd velkommen ned til mindste detalje

Hver dag er vi dedikerede til at gøre facader og byg-
ninger smukkere, unikke og samtidig trygge for deres 
brugere. 
Vi er passionerede i at levere løsninger indenfor adgang-
skontrol og dørtelefoni, som skaber rum for at oplevel-
ser kan opstå.

Vi arbejder med respekt for den danske bygningsarv. 
Udviser stor forståelse for slutbrugeren, har et æstisk 
mindset og et kompromisløst hjerte, når det kommer til 
funktionalitet og standarter.

Videx — mere end dørtelefoner



Nogle gange skal det bare være helt enkelt. Vi-
dex arbejder med sikker dørtelefoni til mange 
forskellige projekter og mennesker, fordi ingen 
er ens, og behov er forskellige. Alle har dog ret 
til tryghed, og derfor har vi også en velkendt 
kending i vores systemer – den klassiske 
svartelefon.

— Audio

En åben dør er en invitation til at komme ind 
der, hvor vi føler os allermest trygge. Videx 
video er digitale anlæg med klart video-billede, 
der højner trygheden for brugeren væsentligt. 
Systemet øger komforten og glæden ved de 
rammer, vi færdes i og giver i sidste ende en 
bedre oplevelse af ens omgivelser.
Vores system med video kan integreres i alle 
vores serier og tilpasses efter specifikke ønsk-
er. 

— Video

GSM–dørpanelet er døråbning via smart-
phone, som øger sikkerheden, afhjælper irriter-
ende problematikker om logistik i hverdagen, 
og som samtidig er sikker og yderst brugerven-
lig. Uanset hvor brugeren befinder sig, kan der 
altså gives adgang til adressen.

I beboelsesejendomme løser dette yderligere 
problematikker for fx viceværter, ejendomsin-
spektører eller andre, der skal give adgang til 
håndværkere mm. 

— GSM
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Systemer — ER DET DYRT AT FÅ ET NYT DØRTELEFONANLÆG ?

Simple anlæg, med gode føringsveje, kan ofte klares på en dag. Hvis det er en større renovering hvor 
der skal trækkes nye kabler, laves nye føringsveje og så videre, så er processen lidt længere. Heldigvis, 
så kan man sammen med sin elektriker lave en tids- og underretningsplan, så jeres beboere ved lige 
præcis hvornår de skal være hjemme og lukke op for elektrikeren.

— HVOR LANG TID TAGER DET ?

I visse tilfælde kan den eksisterende kabelføring genbruges. Det er typisk på de mere simple anlæg, 
der blot indeholder en taleforbindelse, og en “lukke op” funktion. Skal du have en videoløsning, så er 
der lidt flere krav til kabler. Vi arbejder altid   imod at gøre en udskiftning så enkel for elektrikeren som 
mulig, og optimere hvor der kan.

— KAN MAN GENBRUGE NOGET FRA DET GAMLE ANLÆG ?

Det er typisk en elektriker eller en låsesmed der opsætter jeres nye installationer. Ofte så er det et 
samspil mellem os, som leverandør, og montøren som udfører arbejdet. Det har vi rigtig gode erfaringer 
med, og det fjerner rigtigt meget arbejde fra dine skuldre.

— HVEM SKAL INSTALLERE DET ?

Der er selvfølgelig garanti på vores produkter, ligesom der er en på elektrikerens arbejde. Vi har valgt 
at yde 24 måneders produktgaranti på alle vores produkter.  Oveni det, så har vi dagligt åben på vores 
supporttelefon, hvor vores team af dørtelefoneksperter sidder klar til at hjælpe.

— HVAD MED GARANTI ?

Ja, det kan de. Hvis de ikke har erfaring omkring dørtelefoner, sidder vi klar til at guide dem over tele-
fonen, så de kan komme i mål med opgaven hos jer.

— KAN ALLE ELEKTRIKERE REPARERE PÅ DET ?

Prisen på et nyt dørtelefonanlæg afhænger af anlæggets størrelse samt systemtype. Dels de kompo-
nenter der bruges, men også installationstiden. Vi samarbejder med jeres egen elektriker, og kommer 
med et tilbud der dækker jeres behov. Har I ikke har en fast elektriker tilknyttet jeres ejendom, så har 
vi mange vi kan anbefale.



Nyt 2270 GSM- modul
… udvider på enkel vis anvendelsen af jeres nuværende Audio- 
eller Videoanlæg

I beboelsesejendomme hvor man ønsker at opdatere det nuværende Videx anlæg, men ikke ønsker at 
udskifte anlægget, kan 2270 modulet være løsningen.
Beboeren får mulighed for at modtage opkaldet på deres nuværende audio- elle videotelefon, eller mod-
tage opkaldet via en mobiltelefon*.
 * Kun talen kan viderestilles via 2270 modulet. 

1. Fragtmanden ringer på
beboerens dørtelefon

2. Beboeren hører okaldet 3. Beboerens tager 
svartelefonen og 
snakker med 
fragtmanden

4. Beboeren lukker 
fragtmanden ind

— Audio

1. Fragtmanden ringer på
beboerens dørtelefon

2. Beboeren hører ikke opkaldet da han ikke er 
hjemme og opkaldet viderestilles 
automatisk til beboerens mobiltelefon

3. Beboeren tager 
opkaldet på sin mobil og 
snakker med
fragtmanden

4. Beboeren lukker 
fragtmanden ind

— Udvidet med 2270

Videx ADK (Adgangskontrol) 
Endnu mere frihed, med den samme sikkerhed

Med vores adgangskontrol er det muligt, at lade nøglebundet ligge og udskifte det med ny, smartere 
teknologi, som samtidig er yderst sikkert. 

Med en nøglebrik, kode eller fra mobilen kan der gives adgang til opgangsdøre, kælderarelaer, fællesare-
aler eller hoveddøre i en bebyggelse.

Vi har udviklet systemer, der er nemme at anvende, hurtige at installere og samtidig også meget enkelt 
at servicere. 
Du får altså en elektronisk løsning, der er koblet op på et udgangspunkt, der både kan være online og 
offline og som sikrer nem, stabil og sikker adgang for brugere. 

Det fås både som GSM-baseret online system, og som lokalt offline system.

Opkaldsknapper
Telefonnumre pr. knap
Dial to open numre
Arbejdstemperatur
Status LED
Programmering
Montage
AUX input
AUX output (Relæ)
Relæudgang
Forsyningsspænding
Hændelseslog**
Firmware-opdatering
USB port
Timebands

Op til 180

1 + 3 viderestilling

3000 (1000 pr. relæ)

-10 til +50 oC

2 stk.

SMS og USB

Din-skinne

Ja, 3

Ja, 3

Potentiale frit NO/NC

12 VDC

Ja, 8000 events

Ja

Ja (micro USB)

Ja

— 2270

65



10 års
leveringsgaranti

24 mdr ombytnings/
reparationsgaranti 

Support i hverdage
mellem kl. 8-16
(fredag kl 8-15)

Om Videx
Videx Danmark blev stiftet i 1986 af Hans Albertsen og er en dansk familievirksomhed 
der dagligt ledes af hans datter Julie Albertsen fra hovedkontoret på Østerbro i Køben-
havn.

Igennem de sidste 30 år har vi formået at skabe en omfattende produktlinje der gør at vi 
ikke tøver med, at kalde os en af de førende indenfor dørtelefonbranchen.
Vi tilbyder i dag totalløsninger i samarbejde med el-installatører, arkitekter, bygherrer, 
ejendomsinspektører og rådgivende ingeniører – kort sagt: en kvalitetsløsning for alle. I 
Videx har vi dedikeret hverdagen til, at gøre facaderne på de danske huse og lejligheder 
mere indbydende og samtidigt skabe større tryghed for ejendommens beboere.

Vores mål er at levere høj kvalitet og brugervenlighed af alle vores produkter, hvad end 
vi taler om dørtelefoner eller adgangskontrol. Vi arbejder hele tiden på at videreudvikle 
på vores produkter og samtidig kunne tilbyde løsninger, der kan følge med den teknolo-
giske udvikling, så vi også kan være i spidsen de næste mange år.
Hos Videx har vi fokus på 3 ting: at levere kvalitet der holder, at kombinere italiensk de-
sign med dansk håndværk og at følge produktet til dørs med den bedste finish, service 
og support markedet tilbyder.

Helt i tråd med Hans’ vision, hylder vi stadig mottoet: 
” ... fordi det skal være trygt at vælge Videx ” 
Det er i den ånd Julie Albertsen ønsker at føre Videx videre ind i det næste årti – og det 
er i den ånd vi byder dig velkommen som kunde hos os.

Julie Albertsen 
Adm. direktør 

Hammershusgade 15, 2100 Kbh. Ø
Tlf.: +45 39 29 80 00 — videx@videx.dk 


