
Norwegian Glossary: 
Betegnelser og definisjoner
This Document explains industry and technical terminology in Norwegian

Learn more about our Innovations at

www.norphonic.com

Norphonic AS 
Fabrikkgaten 10, 5059 Bergen, Norway
T: +47 55 62 75 20, F: +47 55 59 05 16 
E: sales@norphonic.com

The manufacturer reserves the right to change designs or specifications without obligation 
and without further notice. This document is owned by Norphonic and you agree not to 

copy, communicate to the public,adapt,distribute, transfer, sell, modify or publish any 
contents of this document without express prior written consent from the owner. 

Norphonic is a registered company - registration number NO 991 016 791 
Document Number: G10002

DISCLAIMER
No part of this document may be reproduced or  
transmitted in any form or by any means, electronic or 
mechanical, including photocopying and recording, for 
any purpose without the express written permission of 
Norphonic. Please contact Norphonic for further  
information.



 Copyright Norphonic: www.norphonic.com. T: +47 55 62 75 20, F: +47 55 59 05 16, E: sales@norphonic.com

1

(GLOSSARY IN NORWEGIAN)

Betegnelser og definisjoner
• Acoustic Hood / Akustisk lyddemper / Lyddempende kiosk – også kjent som Telefonkiosk,

telefonboble, telefonklokke, telefonhette og telefonboks, brukt om lyddemper for å hindre støy fra
omgivelsene.

• ATEX telefon, Eex-Telefon  / Eex-Telefon - Telefoner for eksplosjonsfarlige områder i olje og
gass sektoren.

• Blokktelefon / signaltelefon - vanlig betegnelse på telefoner nær jernbanens kjøresignaler.
Navnet henviser til jernbanenettets oppbygging i blokkstrekninger (sporavsnitt).

• Braille / Blindeskrift / Punktskrift – Telefoner er ofte utstyrt med tilleggstekst system med
uthevede tegn for blinde og svaksynte.

• Egensikker / innebygget sikkerhet - Brukes om hele eller deler av elektronikk som er egensikret
gjennom elektronisk design for bruk i EX områder (Intrinsic Safe)

• Eksplosjonssikre telefoner /Eksplosjonssikker - Telefoner for eksplosjonsfarlige områder, ofte
kalt ”Ex områder”.

• Brannalarm / gassalarm / katastrofealarm - Automatiske systemer med meldinger i klar tale
(erstattere for tradisjonelle sirener og brannalarmer).

• Directe Ring / Hot-line - Vanlig bransjebetegnelse der telefonen ringer opp et fast nummer når
det er tatt avløft (off-hook) av en telefon.

• Evakueringssystem - Evakueringsalarm med automatiske talesystemer (erstattere for vanlige
brannklokker).

• Heistelefon - Brukes for å påkalle hjelp i tilfelle brann, heisstans etc.

• Hodesett -Øreklokker med mikrofon

• Hupe - Vanlig betegnelse på signalhøytaler / horn i norsk jernbanemiljø som ofte bruker sammen
med blinklys på blokktelefoner. Egentlig tysk for horn (som i bilhorn).

• Høyttaleranlegg / Adresserbare høyttalersystem - Systemer med oppbygging for valg av
punkter, soner eller hele området.

• Hærverksikker telefon / Hærverksikker / Vandalsikre telefoner / Vandalisme sikrede
telefoner – Solid telefon som kan brukes i områder som ofte utsettes for hærverk eller
vandalisme.

• Industritelefoner / Industritelefon - Generell betegnelse på robuste telefoner for industri og
utendørsbruk

• IP rating - IP-rating er klassifisering av gjennomtrengelighet av av vann, fukt og faste objekter
(Ingress Protection)

• IP Telefon - Telefoner med VoIP teknologi / Session Initiation Protocol (SIP). Også kalt VoIP-
telefoni, Internett telefoni, voice over broadband (VoBB), bredbånd telefoni og bredbånd telefon.

• Nødtelefon / publikumstelefon / SOS telefon – Betegnelse på telefon for nødanrop i tunneller,
eller andre steder i forbindelse med industri, offshore eller transport (jernbane, veitrafikk, eller på
flyplasser).

• PABX Private Automatic Branch Exchange – privat automatisk telefonsentral. Privat
telefonsentral, som er tilknyttet et offentlig telenett via bylinjer, som deles av virksomhetens
ansatte.

• PA/GA - Public Adress / General Alarm (også kalt PA/VA – Public Address / Voice Alarm) -
Høyttalende systemer for publikumsområder og industrianlegg.

• Plattformtelefon / tomtetelefon - Utendørstelefon for intern bruk av jernbane.
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• Porttelefon / Dørtelefon - Brukes som en del av adgangskontroll eller sikkerhetssystemer.

• Punkt til punkt kommunikasjon - Vanlig brukt norsk betegnelse på telefoner eller høyttalende
systemer som er fast koblet mellom to punkter, ofte brukt som heisekrankommunikasjon.

• Selvovervåkende telefon / Selvsjekkende eller selvkontrollerende telefon Telefoner som
overvåkes av sentralt plassert datasystem for å sikre funksonalitet til enhver tid (høy oppetid).
Overvåkingssystemer er ofte kombinert med software for fjernprogrammering over telefonlinjen.

• Servicetelefon - Telefoner for publikumsassistans skiller seg fra SOS ved at den inviterer til
assistanse uten at det er noen nødssituasjon (Help point)

• Spesialtelefoner / Spesialtelefon - Betegnelse på telefoner som skiller seg fra vanlige
kontortelefoner og telefoner for hjemmebruk

• Sprutsikre telefoner / Sprutsikker - Telefoner som er beskyttet mot vannsprut (Se IP Protection /
Weather protection).

• Støvtett telefon - Støvbeskyttede telefoner for å sikre lang levetid og funksjonalitet. Se IP klasser
- flik Sertifikat og begreper.

• Stålarmert kabel / panserslange - Vandalsikret håndsettkabel.

• Utendørstelefoner / Utendørstelefon - Værsikrede telefoner som tåler ekstrem kulde / varme,
høy fuktighet regn og snø.


