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Stilren och användarvänlig porttelefon med 
kamera som skapar trygghet för både användare 
och besökare. Enkel installation och drift med 
STEP Cloud™. 

Inklusive 
STEP Cloud™

StepLock Access är en komplett tjänst för passersystem. 

Välj vilka produkter och tjänster din fastighet är i behov av och låt 

systemet administreras i STEP CloudTM, en driftsäker molntjänst 

med den absolut senaste tekniken. 

Systemet är enkelt att installera och drifta, samtidigt som det erbjuder 

en mängd smarta funktioner och ökar tryggheten i din fastighet. 

Porttelefon 
ST2021TM



Stilrena ST2021 är utrustad med HD-kamera som ökar 
tryggheten. När en besökare ringer på kan den uppringda 
kontakten svara i sin smartphone eller svarsenhet. Via 
kameran går det att se vem som ringt och besökaren kan 
därefter släppas in med ett enkelt knapptryck. 

 
All administration av porttelefonen sker via molntjänsten 
STEP Cloud™. Glöm allt strul med datorer, servrar, och 
telefonabonnemang. Det enda du behöver är en  
nätverkskabel fram till dörren. 

Lämplig för:

 » Kommersiella fastigheter

 » Kontor

 » Butiker, lastkajer

 » Villor, grindar

Kort om produkten: 

 » Ökar tryggheten 

 » Enkel administration via molnet

 » Snabb installation genom IP-kommunikation 

 » Fullt integrerad med STEPs övriga produkter

Släpp in tryggheten
Porttelefon ST2021TM

Hårdvara

 » Storlek: 145x85x27,5 mm (HxWxD) 

 » Kapsling: Aluminium 

 » Knappar: 1 knapp för uppringning

 » Kamera: 2 megapixel, auto-belysning

 » Rörelsesensor för automatisk aktivering vid närvaro

 » Installation: Utanpåliggande

 » Vattensäker och dammsäker (IP65)

 » Vandal/stötsäker klass IK06

 » POE 802.3 AF

 » Ingångar: 2 st (2A)

 » Utgångar: 2 st

 

Video

 » Upplösning: 720P

 » Video codec H.264 

 » Minimum illumination: 1 LUX (utan LED aktiverad)

 » LED-belysning

 » Kameran kan aktiveras permanent (kräver tillstånd)

Ljud

 » Brusreducering

 » Ekoreducering

 » Ljudaktivering

 » Fjärrjustering av ljud  

Nätverk

 » 10/100mbit 

 » DHCP / Statisk IP

 » POE 802.3AT (dörrbox)

 » NTP

TEKNISK SPECIFIKATION

KOMPATIBEL 
MED IPHONE  
& ANDROID


