
har din skole den teknologiske inFrastrukturen som skal til For å håndtere kriser 
og uønskede situasjoner?
Når kritiske situasjoner oppstår er tiden knapp og øyeblikkelig handling påkrevd. Dette gir lærere og administrativt ansatte i norske 
skoler et særskilt ansvar for å handle før redningsetatene når frem.

Gode kommunikasjonsløsninger og kyndig veiledning er viktig for å beskytte og sikre elever og kolleger i denne perioden. Moderne 
løsninger for kommunikasjon og varsling kan bidra til å redusere skadeomfanget betydelig.

skole og utdanning

tryggere skolegang med interCom og talevarsling

løsninger



Systemet skolene benyttet for å samtale mellom de forskjellige 
klasserommene var analogt og baserte seg på Intercom-
teknologi. Nettopp derfor finner du STENTOFON i mange norske 
klasserom den dag i dag. Vi er en norsk aktør som har utviklet, 
produsert og tilbudt Intercom og høyttalende løsninger til det 
norske og internasjonale markedet siden 1946.

Fra administrativt verktøy til redskap 
For krisehåndtering
I denne perioden har vi sett behovet for tale og 
varslingsløsninger i skolen endre seg. Før skulle Intercom gjøre 
hverdagen til administrasjonen ved en skole enkel og praktisk. 
Nye trusselvurderinger konkluderer med at behovet i dag er 
langt mer sammensatt. Nå skal en løsning for talevarsling også 
dekke behovet for kommunikasjon i kritisk situasjoner.

kritiske situasjoner krever løsninger 
For kritisk kommunikasjon
Norske politikere, nødetatene og eksperter på 
samfunnssikkerhet har de siste årene lagt ned et betydelig 
arbeid i å kartlegge og revidere retningslinjene for sikkerhet 
ved skolene våre og tilpasse disse til dagens trusselbilde. 
Et viktig punkt som har blitt debattert er i hvilken grad 
norske skoler har den teknologiske infrastrukturen som 
kreves for å kunne varsle og rettlede elever og lærere når en 
trusselsituasjon oppstår. 

De fleste som har gått på skole i Norge husker spenningen når telefonen 
ringte i klasserommet og læreren svarte. Hvem var nestemann til å besøke 
skoletannlegen, sykesøster eller rektors kontor?

trygghet
& læring

Brannvarsling alene er ikke nok
Erfaringer viser at en full evakuering til forutbestemt 
samlingsplass kan virke mot sin hensikt i enkelte trussel-
scenarioer. I slike situasjoner anbefaler politiinstanser og 
beredskapstroppen et talevarslingsanlegg for å kunne gi 
situasjons- og sone tilpassede meldinger, noe som er av stor 
betydning i forbindelse med alvorlige hendelser. De fraråder 
derfor på det sterkeste å bruke brannvarsling alene. Ved 
brann vil et talevarslingsanlegg også kunne komplementere 
brannvarsling ved å sende ut dedikerte meldinger til klasserom 
og soner. 

krystallklar tale
Sikkerhet er et område der man bør tenke langsiktig og gjøre 
investeringer som varer. Vår ledetråd gjennom over et halvt 
århundre med utvikling er og har alltid vært å levere produkter 
med god lydkvalitet. Klar og tydelig tale er essensielt for å 
kunne gi tydelige beskjeder og unngå misforståelser når 
tiden er knapp. Våre stasjoner er svært robuste og tåler røff 
behandling.

STENTOFON har hatt en viktig rolle i norske klasserom i et 
halvt århundre, det har vi tenkt til å fortsette med. Vi ønsker 
å være med på å opprettholde de trygge rammene for læring 
som tidligere generasjoner har vokst opp med. STENTOFONs 
løsninger for talevarsling er en naturlig del i dette arbeidet. Derfor 
deler vi gjerne av vår kompetanse innen kritisk kommunikasjon. 
Kontakt oss for mer informasjon eller et uforpliktende møte med 
skolesikkerhet og talevarsling som tema.



ganger

10W IP-takhøytaler med 
klasse-D forsterker gir 
lydmeldinger der det 
kun er behov for enveis 
kommunikasjon.

adgangskontroll

Tale i kombinasjon med 
video gir god kontroll. Vi 
anbefaler denne stasjonen 
ved inngangspartier og ved 
bommer. Kamera gjør det 
enkelt å fremvise legitimasjon 
for høy sikkerhet.

administrasjon

Én person kan håndtere 
all kommunikasjon fra 
et punkt. Hurtigtaster 
gir rask etablering av 
kommunikasjonslinje til 
ønsket rom, sone eller hele 
bygg.

klasserom

SOS-stasjon som aktiverer 
toveis kommunikasjon når 
man knuser glassforsegling 
eller taster kode. Solid 
stålplate og vandalsikre 
skruer beskytter stasjonen.

parkering og porter

Hjelp- og informasjonspunkt 
med rød knapp i 
vandalsikker utførelse. 
Stasjonen er godkjent opp 
til IK10 og IP66, uten at 
dette går på bekostning 
av lydkvalitet og lydtrykk 
(105dB)

server

Vi har utviklet den markedsledende 
serverserien Alphacom. Alphacom ivaretar 

dine behov for kommunikasjon og kan 
enkelt integreres med brannvarslingsanlegg, 

ringeklokker med mer.

kommuniser enkelt 
mellom Bygg

IP-teknologi gir enkel 
sammenkobling av 
kommunikasjonsløsninger 
mellom forskjellige bygg 
uansett geografi sk avstand.

FloWire

Tillater Ethernet-signal 
over 2-tråds kabel. Perfekt 
for retrofi t-prosjekter hvor 
man ønsker å beholde 
eksisterende 2-tråds kabling 
men koble på IP-apparater.

evakueringssoner 
med interCom

Gjør det enkelt å identifi sere 
og sende hjelp til personer 
som ikke kan ta seg ut av 
bygget på egenhånd når 
heiser slutter å operere ved 
brann.

uteområder

Denne hornhøytaleren 
har en 10 w innebygget 
klasse-D forsterker som 
gjør deg i stand til å gi 
beskjeder over store 
uteområder.

auditorium

Robust Intercomstasjon som kan 
konfi gureres til direkte kontakt 
med teknisk ansatt hvis det er 
behov for teknisk hjelp.

ip



alle

gruppe

1 til 1

anropstyperutvalgte Funksjoner

ETHERNET

kompatiBel med

Stille varsling i situasjoner hvor det er behov for å 
varsle på en diskre måte.

Analytics avdekker vindusknusing, avfyring av våpen. 
Kan deretter spille av en automatisk melding ved feks. 
innbrudd 

Støtte for Teleslynge legger til rette for universell 
utforming av bygg.

nordpolen skole 
OSLO

hellerud skole
OSLO

vahl skole
OSLO

reFeranser
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om stentoFon
STENTOFONs historie strekker seg tilbake til 1946 som Stentor Radiofabrik. Stentor utvidet senere sin 

produktportefølje innen Intercomsystemer, disse ble solgt under navnet STENTOFON. STENTOFONs 
løsninger fokuserer på lyd. I tillegg gir våre apparater en rekke tilleggsfunskjonalitet. Ved å inkludere 

STENTOFON i dine løsninger får du muligheten til å ønske velkommen, rettlede, hjelpe og advare 
mennesker hvor som helst på ditt bygningsområde.
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BESØK OSS PÅ stentoFon.Com FOR MER INFORMASJON OG FLERE REFERANSER

partnere og lokal støtte
STENTOFON har etablert et landsdekkende nettverk av partnere som installerer og drifter våre løsninger. 
Partnerne våre har deltatt på STENTOFONs treningsprogram for å kunne tilby best mulig teknisk støtte og 

sevice. Vi tilbyr også gratis kurs i STENTOFON for teknisk personell hos sluttbruker.


