Większa elastyczność,
obejmująca więcej aplikacji.
IX System - wykonywanie zadań dla szerokiej gamy aplikacji biznesowych, przy
jednoczesnym zapewnieniu łączności i integracji z systemami IP innych firm.

System domofonowy Peer to Peer oparty na protokole IP
Komunikuj się między nieskończoną liczbą stacji bramowych / głównych bez ograniczeń odległości.
Zmniejsz koszty, do zbudowania systemu nie jest wymagany serwer.

Integracja z innymi systemami opartymi na protokole IP
Wykorzystując istniejącą infrastrukturę IP, system IX można zintegrować z Systemami Zarządzania
Wideo, Systemami Kontroli Dostępu, Systemami Kamer Sieciowych itp. Łączenie elementów
bezpieczeństwa oszczędza czas i zasoby podczas konfiguracji i szkolenia. Ponadto IX System może
zostać zintegrowany z IP-PBX, co umożliwia wykorzystanie IX Systemu jako części wewnętrznej sieci
telefonicznej.

24/7 Monitorowanie / Nagrywanie
Wideo ze stacji drzwiowych mogą być monitorowane i rejestrowane z zewnętrznych systemów VMS /
NVR. Zwiększ poziom bezpieczeństwa dla wszystkich typów aplikacji.

Zintegruj i zaktualizuj wcześniej zainstalowane Systemy IX
Wykorzystaj istniejącą infrastrukturę sieciową, zapewniając jednocześnie nowe, zaawansowane opcje.

Aiphone oferuje idealny system interkomowy do
różnorodnych zastosowań wykorzystujących Twoją sieć IP.
Biura

Lotniska

Koleje

Parkingi

Szpitale

Fabryki

Zakłady karne

Centra handlowe

Szkoły
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Szeroki zasięg dzięki połączeniom sieciowym.
Pełna kompatybilność z siecią IP, prosta instalacja i doskonała elastyczność.

VPN / LAN

Można podłączyć nieograniczoną liczbę
jednostek IX
Do 9999* rejestracji adresów połączeń w IX
stacjach głównych. Ekstremalna skalowalność używana do instalacji o dowolnej wielkości.

max.9999
adresów
* Tryb rozszerzony
* Tryb standardowy do 500 adresów
połączeń

Proste podłączenie urządzenia do przełączników
Power over Ethernet (PoE). Nie ma potrzeby
posiadania dedykowanego serwera, a dodatkową
zaletą jest wyeliminowanie ryzyka przestoju systemu
z powodu awarii serwera.

Serwer

Brak ograniczeń odległości przewodów

Projekt PoE

Połączenia LAN i VPN umożliwiają implementację w wielu
połączonych sieciach i między zdalnymi lokalizacjami.
Pozwala to na komunikację w obwodzie zamkniętym
i sterowanie centralne w dużych obiektach, między
biurami korporacyjnymi i satelitarnymi, a także na
wszelkiego rodzaju aplikacje z wieloma lokalizacjami.

Zasilanie elektryczne jest dostarczane przez złącze
portu LAN.

Wirtualna sieć
prywatna
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Konfiguracja peer to peer zapewnia
oszczędność miejsca, krótszy czas
instalacji i niższe koszty

Nowy poziom elastyczności integracji.
Zwiększone bezpieczeństwo dzięki integracji.

Kamera sieciowa

IP-PBX

Czytnik kart

Połączenie alarmowe

VMS / NVR

Kontrola Dostępu

Paging

Kompatybilny z systemami innych firm
System IX jest zgodny ze specyfikacjami interfejsu ONVIF Profile S
dla sprzętu sieciowego. Pozwala to na używanie domofonu
z systemami firm trzecich, umożliwiając współdziałanie
zintegrowanych systemów IP. Otwarte API pozwala na
konfigurowanie systemów IP z większą elastycznością.

Przykłady integracji

kompatybilne z systemem
ONVIF VMS/NVR
Systemem Kontroli Dostępu

Używaj z Systemem Zarządzania Wideo i Kontrolą Dostępu

Połączenie z systemem kamer sieciowych zgodnych
z ONVIF Profile S umożliwia przekształcenie
bramofonów w kamery monitorujące w celu
zwiększenia bezpieczeństwa i identyfikacji twarzy
gości. Integracja z systemami zarządzania wideo
w celu nagrywania 24/7. Możliwa jest również
integracja z kontrolą dostępu innych firm.

24

Połączenie kamer IP
z systemem IX umożliwia
użytkownikowi jednoczesne
oglądanie 2 strumieni
wideo* ze stacji nadrzędnej.
Zwiększ bezpieczeństwo
i świadomość sytuacyjną.

7

*wyłącznie dla IX-MV7-HB,IX-MV7-HW,
MV7-B i IX-MV7-W
Wyraźnie identyfikuj gości za pomocą domofonu i kamery sieciowej.

Integracja IP-PBX
Integracja IP-PBX umożliwia wykorzystanie Systemu IX jako części wewnętrznej
sieci telefonicznej. Odbieraj i przekazuj połączenia, odpowiadaj gościom i otwieraj
drzwi.
*Integracja dostępna tylko dla systemu CISCO. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
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Ustawienia niestandardowe na każdą sytuację.
Kolejkowanie połączeń
Stacje główne mogą jednocześnie odbierać do 20 wywołań
przychodzących. Informacje o dzwoniącym są wyświetlane na
liście kolejki połączeń, umożliwiając selektywne reagowanie na
połączenia o wysokim priorytecie.
Powyższy obraz jest symulacją.

Strona do wszystkich stacji lub
poszczególnych grup
Możliwe jest przywoływanie do wszystkich stacji
i przywoływanie do zaprogramowanych określonych
grup. Dane wiadomości zarejestrowane w stacji
głównej mogą być przesyłane ręcznie lub zgodnie
z harmonogramem. W celu uzyskania dodatkowego
zasięgu i opcji można podłączyć wzmacniacze
przywoławcze i zewnętrzne źródła dźwięku.

Grupa
Nr.1
Zewnętrzne źródło
dźwięku

Grupa
Nr.2
Grupa
Nr.49
Grupa
Nr.50*1
lub 99*2

Dane wiadomości

Dostosuj wstępnie nagrane wiadomości
Twórz i importuj własne pliki dźwiękowe do wykorzystania jako unikalne
wiadomości głosowe. Dla gości na stacjach zewnętrznych komunikaty
głosowe informują o stanie drzwi i komunikacji. Użyj niestandardowych
wiadomości jako dzwonków, aby określić lokalizacje i priorytety połączeń.

Drzwi są otwarte

PA wzmacniacz Głośnik
*1 Tryb standardowy
*2 Tryb rozszerzony

Zadzwoń z punktu
wejścia klienta

Ochronie / recepcjonistom na stacjach głównych niestandardowe komunikaty
głosowe pomagają w natychmiastowej identyfikacji połączeń przychodzących
i specjalnych sytuacji.
Połączenie alarmowe
z obszaru 2A

Powiadomienie o stanie połączenia
i komunikacji
Kontrolki, dźwięki lub wiadomości głosowe informują o stanie
połączenia i komunikacji, co zapewnia bezpieczeństwo
i spokój.

Połączenie w toku
Wskaźnik połączenia miga na zielono.

Komunikacja w toku
Wskaźnik komunikacji zmieni kolor na pomarańczowy.

Otwieranie drzwi
Wskaźnik drzwi miga na zielono.

Unicast / Multicast
W zależności od infrastruktury sieciowej możesz wybrać wysyłanie danych w trybie Unicast lub Multicast. Przywoływanie do
wszystkich stacji wchodzących w skład systemu można wykonać za pomocą multiemisji. Przy użyciu Unicast możliwe jest
wywołanie do 50 stacji.
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Wysyłaj raporty e-mailem
Gdy wezwane są stacje główne, IX System może wysłać
e-mail z załączonym zdjęciem gościa na maksymalnie
4* adresy e-mail. Raporty o błędach i kontrolach stanu
można również przesyłać pocztą elektroniczną.
*1 administrator, 3 konta użytkowników.

Szeroki zakres funkcji przekazywania połączeń
System oferuje wiele funkcji przekazywania połączeń, które można dostosować do wymagań użytkowników.

Transfer ręczny
Połączenia mogą być
zawieszane i przekazywane
ręcznie do innej stacji
głównej przez operatora.

①Komunikacja

②Transfer

③Komunikacja

Opóźniony transfer
Jeśli w określonym czasie nie
nastąpi odpowiedź, wywołania są
automatycznie przekazywane do
zaprogramowanej stacji głównej.

Brak odpowiedzi
w określonym
przedziale czasu

Transfer

Przekazanie 2 połączenia

Przekazanie 2 połączenia

Przekazywanie wywołań do
maksymalnie 10 stacji jednocześnie
*Tylko przy pierwszym przekazie

Połączenia są natychmiast
automatycznie przekazywane
do innej stacji głównej.

Transfer

Godziny pracy

Przekazywanie połączeń ponownie
do innej stacji *Tylko do jednej stacji

Transfer

Przekazanie 1 połączenia

Brak transferu

Zaplanuj transfer

Przekazanie 1 połączenia
Przekazywanie wywołań do
maksymalnie 10 stacji jednocześnie
*Tylko przy pierwszym przekazie

Przekazywanie połączeń ponownie
do innej stacji *Tylko do jednej stacji

Transfer

Po godzinach pracy

Połączenia są automatycznie
przekazywane do zaprogramowanej
stacji głównej w zaplanowanych
godzinach.

Firma
ochroniarska

Transfer
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Indywidualne wywołania specyficzne dla aplikacji i jednoczesne wywołania
wielu urządzeń
Zapewnia wiele metod wywoływania odpowiednich dla różnych aplikacji. Spełnia wszystkie potrzeby
komunikacyjne użytkowników w miejscu instalacji.

Połączenia indywidualne
Stacja główna może dzwonić
i rozmawiać z każdą stacją
indywidualnie.

Połączenie

Połączenia grupowe
(stacja główna)

Wybierz grupę, do której
chcesz zadzwonić, na ekranie.

Jednocześnie można
wywołać do 50 stacji.
(Można zarejestrować
do 50*1 lub 99*2 grup)

Do 50 stacji
w 1 grupie

Połączenie

Połączenie

Grupy wywołań mogą obejmować
stacje zewnętrzne i podstacje.

Połączenie

*1 Tryb standardowy
*2 Tryb rozszerzony

Grupy wywołań mogą obejmować
stacje zewnętrzne i podstacje.

Do 20 stacji
w 1 grupie

Połączenia grupowe
(stacja zewnętrzna /
stacja podrzędna)

Połączenie

Jednocześnie można
wywołać do 20 stacji.
(Można zarejestrować do
10 grup)
Wywołanie wstępnie
zdefiniowanych grup.
Grupy można przełączać zgodnie
z zaprogramowanymi
harmonogramami.

DZIEŃ

NOC

Brak odpowiedzi

Główna stacja

Kopia zapasowa

Zmiana miejsca docelowego połączenia

Mocny i czysty dźwięk w każdej sytuacji
• Rozmowy są wyraźnie słyszalne nawet w miejscach z hałasem w tle.
• Integracja z systemami PA zapewnia jeszcze większą elastyczność i moc.

Wzmacniacz PA
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Głośnik

Nagrywanie audio i wideo
Oprócz integracji z zewnętrznym systemem nagrywania, obraz i dźwięk można nagrywać na karcie microSD w stacjach
głównych IX i stacjach zewnętrznych.

Stacja główna
Nagrywanie wideo /
dwukierunkowe
nagrywanie dźwięku
podczas rozmowy

karta micro SD

micro

SD

Stacja zewnętrzna wideo

Nagranie wideo

7-calowy monitor
stacji głównej *

Nagrane wideo i audio
można odtwarzać na
stacjach głównych,
komputerach PC
i innych urządzeniach.

SDHC
(32GB lub mniej)
SDXC
(128GB lub mniej)

Kamera sieciowa zgodna
z ONVIF

IX System może
nagrywać treść
rozmowy za pomocą
wideo. Jest to przydatne
w celu poprawy jakości
obsługi klienta.

*IX-MV, IX-RS-B i IX-RS-W nie mają gniazda micro SD do nagrywania.

Stacja zewnętrzna
karta micro SD
Nagrywanie wideo / dwukierunkowe
nagrywanie dźwięku podczas rozmowy

micro

Dostęp do nagrań
przez sieć.

SD

* Dostępny również tryb ciągłego nagrywania

Stacja zewnętrzna wideo *

SDHC
(32GB lub mniej)

Stacje zewnętrzne mogą
być również używane jako
niezależne kamery
monitorujące.
Zarejestrowane dane
można zapisać w
urządzeniu, nawet jeśli
komunikacja sieciowa
zostanie zakłócona.

* IX-SS-2G, IX-DA i IX-BA nie mają gniazda micro SD do nagrywania.

NVR / VMS innej firmy

Widok z NVR / VMS

Nagrywanie wideo i audio
* Dostępny również tryb ciągłego nagrywania

Stacja zewnętrzna wideo *

Zintegruj się z NVR / VMS
i wykorzystaj jako
zamiennik kamery CCTV
lub uzupełnij istniejący
system.

ONVIF NVR / VMS

Zastosowanie uniwersalnego adaptera（IXW-MA）
System Exclusive IX akcesoria

Specyfikacje
• 4 wejścia stykowe • 10 wyjść przekaźnikowych

Przykłady użycia
• Połącz z różnymi urządzeniami, aby umożliwić
sterowanie dwukierunkowe

Połączenia alarmowe
Panele wskźników
świateł awaryjnych

• Połączenie wezwań toaletowych
• Zarządzanie kontrolą dostępu

Kontrola Dostępu

• Połączenie wezwań alarmowych
• Podłączenie czujników
• Podłączenie świateł / wskaźników

API
Połączenia toaletowe

Czujniki

• Użyj API, aby dodać jeszcze więcej funkcji*
*Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
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Dwukierunkowa rozmowa wideo
Nowe stacje główne IX są wyposażone w kamerę do dwukierunkowej komunikacji wideo.*

Biuro A

Lokalne wideo

Biuro B

Zdalne wideo

Wbudowana kamera

Zdalne wideo

Lokalne wideo

Wbudowana kamera

Dwukierunkowa komunikacja wideo
Dołączona ochrona
prywatności

Powyższe obrazy są symulacjami.
*wyłącznie dla IX-MV7-HB, IX-MV7-HW, IX-MV7-B i IX-MV7-W

Tryb odbioru
Nowe stacje główne IX zawierają tryb odbioru dla recepcji.
Komunikuj się bezpośrednio z biurami najemców z bezobsługowych przyjęć za pomocą wideo.*

Recepcja bezzałogowa
[Ekran odbioru]
W pełni konfigurowalny

Biuro najemcy
Wideo z Biura

Obraz odwiedzającego

Dwukierunkowa komunikacja wideo

Powyższe obrazy są symulacjami.
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Wideo z recepcji

Obraz recepcjonisty

Integracja kamery IP
Połączenie kamery IP z urządzeniami IX. Umożliwia to jednoczesne oglądanie 2 obrazów wideo, konwersję stacji
tylko audio do stacji wideo lub dodanie funkcji interkomu do istniejących kamer. *

Moduł wideo IX + IP kamery

Moduł Audio IX + kamera IP
ŁĄCZE

Obraz twarzy

ONVIF
Kamera IP

IX Wideodomofon

Odwiedzający

połączenie

IX Wideodomofon

połączenie

ŁĄCZE

ONVIF
Kamera IP

Obraz
otoczenia

Przechodnie
IX Stacja Główna

IX Stacja Główna

*wyłącznie dla IX-MV7-HB, IX-MV7-HW, IX-MV7-B i IX-MV7-W

Automatyczny nadzór stanu systemu
Dwa tryby nadzoru - stan połączenia sieciowego i stan funkcji urządzenia. Skorzystaj ze stacji master IX lub komputera,
aby szybko i dokładnie znaleźć problemy, aby zapewnić najwyższą niezawodność komunikacji. *

Monitorowanie sieci

Sprawdzanie
stanu połączenia
sieciowego

Ostrzeżenie o problemie

Monitorowanie funkcji urządzenia

Sprawdzenie głośnika i mikrofonu, sprawdzenie przycisku
połączenia, sprawdzenie wejścia stykowego.

Sprawdzanie
stanu funkcji

Ostrzeżenie o problemie

*wyłącznie dla IX-MV7-HB, IX-MV7-HW, IX-MV7-B i IX-MV7-W
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Przykłady popularnych aplikacji

Obiekty handlowe i biura
Kompleksowy system komunikacji wewnętrznej i pomocy w nagłych wypadkach.

Nowy IX umożliwia wzajemną komunikację między obiektami handlowymi i biurami, łącząc
funkcje pomocy w nagłych wypadkach na parkingach, klatkach schodowych i toaletach.
Konfiguracja systemu „wszystko w jednym” umożliwia również obsługę linii zewnętrznych.

Wejście do biura na każdym piętrze

IX-DV

Recepcja biurowa na każdym piętrze

W biurze

IX-MV7-HB

IX-MV7-HB

Sklep

Awaryjne schody /
miejsce schronienia

IX-RS-B

IX-SSA-RA
Wejście serwisowe

Punkt Informacyjny

IP-PBX

IX-MV7-HB

IX-DVF

Parking
Toalety

Centrala ochrony

Integracja z systemem
telefonicznym

IX-SS-2G

IXW-MA

IX-MV7-HB
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IX-DVF-2RA

Koleje
Kompleksowy system dla punktów pomocy, komunikacji między
zdalnymi stacjami i nadzoru wideo.
Odpowiadaj na telefony i zapytania z biletomatów, bramek biletowych i peronów
z monitoringiem wideo. Możliwa jest również komunikacja między zdalnymi stacjami.

Stacja A
Pośrednie biuro stacji

IX-MV7-HB

Regionalna dyspozytornia

IX-MV7-HB

Biuro stacji

VMS

IX-MV7-HB

Punkt pomocy

Punkt pomocy

IX-DV

IX-DV

Wirtualna Sieć
Prywatna

Toalety

Biuro stacji

IX-SS-2G

IXW-MA

Stacja B

IX-MV7-HB

Punkt pomocy

IX-DVF

Punkt pomocy

IX-DVF

Biuro stacji

IX-MV7-HB

Stacja C

13

Przykłady popularnych aplikacji

Szkoły
Kompleksowy system do zarządzania domofonami, przekazywaniem połączeń po
godzinach, przywoływaniem alarmowym i zapowiedziami.
Możliwe jest zarządzanie punktami wejścia i wyjścia zintegrowane z kontrolą dostępu. System może również służyć
do łatwej komunikacji między nauczycielami i pracownikami. Po godzinach kontrola szkół w powiecie może być
przeprowadzona w centralnym miejscu kontroli. Ponadto używaj IX do wywoływania i ogłoszeń w całej szkole.

ŁĄCZE

Kamera

Kamera

IX-SSA

Kamera

Szkolna brama

Klasa

Głośnik

IX-DVF

IX-RS-B zewnętrzny

Zewnętrzne
źródło dźwięku

Biuro Ochrony

Pokój nauczycielski

IX-MV7-HB
IX-MV7-HB

IP-PBX

Integracja z systemem
telefonicznym

Wirtualna Sieć
Prywatna

Szkoła A

Szkoła B

Szkoła C

Centralne centrum sterowania

IX-MV7-HB
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VMS

Parkingi
Kompleksowy system do połączeń alarmowych, zdalnego sterowania
odległych miejsc parkingowych i nadzoru wideo.
Komunikacja audio i identyfikacja wideo pozwalają na natychmiastową reakcję, gdy potrzebna jest pomoc.
Zapobieganie przestępczości można jeszcze bardziej usprawnić poprzez jednoczesną instalację kamer sieciowych.

Centrum kontroli bezpieczeństwa

Kamera

Kamera

IX-SSA-2RA

IX-SSA-2RA

Kamera

Kamera

IX-SSA-2RA

IX-SSA-2RA

Kamera

IX-MV7-HB VMS

Wirtualna Sieć
Prywatna

Brama

IX-DV

Kamera

Połączenia
alarmowe

Tunele autostradowe
System punktów pomocy w nagłych wypadkach dla tuneli i dróg ewakuacyjnych ze
zintegrowaną funkcją CCTV.
Skorzystaj z IX stacji pomocy ratunkowej, aby stworzyć system łączności dla celów awaryjnych i ewakuacyjnych.
Wykorzystaj unikalną funkcjonalność systemu IX systemu, aby stworzyć solidną i niezawodną sieć komunikacyjną.

Kamera

Centrum kontroli bezpieczeństwa

ŁĄCZE
Punkt pomocy

IX-DVF-RA

IX-MV7-HB

VMS

Zapasowe centrum sterowania

IX-MV7-HB

VMS
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Elastyczna konfiguracja systemu, aby spełnić
Twoje wymagania
Konfiguracja systemu

Wirtualna sieć prywatna

system LAN
system WAN

IP-PBX

CAT5e/6

Router

Przełącznik
PoE

Przełącznik
PoE

CAT5e/6

CAT5e/6

CAT5e/6

CAT5e/6
IX-MV7-HB

CAT5e/6

IX-DV

Kamera sieciowa

IX-SSA

IX-DVF-P

Kamera sieciowa

Czytnik kart
Wejście
Wyjście
stykowe przekaźnikowe

Wejście
Wyjście
stykowe przekaźnikowe

Wyjście
audio

Wejście
Wyjście
stykowe przekaźnikowe

Wzmacniacz PA

CAT5e/6

Zamek elektryczny

Głośnik

Zamek elektryczny

Zamek elektryczny

CAT5e/6
2014.01.23
2014.01.24
2014.01.24
2014.01.25
2014.01.25
2014.01.25
2014.01.25
2014.01.23

Głośnik

IXW-MA

AM09:01 oﬃce door op e n
AM09:05 oﬃce door op e n
PM05:09 oﬃce door open
AM09:01 oﬃce door open
AM10:06 oﬃce door open
PM03:21 oﬃce door open
PM07:20 oﬃce door open
AM09:01 oﬃce door open

Światła awaryjne
Panele wskaźników

Name

John Smith
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Kamera sieciowa
zgodna z ONVIF Profile S

System VMS / NVR
zgodny z ONVIF Profile S

IX-RS-B

Wzmacniacz PA

CAT5e/6

CAT5e/6

Wyjście
audio

System Kontroli Dostępu

etc.
Połączenie alarmowe

Liczba rejestracji stacji w książce adresowej
Numer modelu

Opis

Liczba rejestrowanych stacji w książce adresowej

IX-MV7-HB, IX-MV7-HW,
IX-MV7-B, IX-MV7-W, IX-MV*1

Stacja główna

Tryb rozszerzony
9999 stacji

IX-RS-B, IX-RS-W

Podstacja słuchawki

20 stacji*2

IX-DV, IX-DVF, IX-DVF-P,
IX-DVF-RA, IX-DVF-2RA, IX-DA*1

Stacja zewnętrzna wideo

20 stacji*2

IX-SS-2G, IX-SSA, IX-SSA-RA,
IX-SSA-2RA, IX-BA*1

Stacja zewnętrzna tylko audio

20 stacji*2

Tryb standardowy
500 stacji

*1 IX-MV, IX-DA i IX-BA nie mogą być używane w trybie rozszerzonym.
*2 Można zarejestrować 2 stacje główne, podstacje i stacje zewnętrzne (maks. 20). IX-DA i IX-BA mogą rejestrować tyl
. ko stacje główne
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Konfiguracja bezserwerowa zapewnia oszczędność miejsca i prac
instalacyjnych oraz niższe koszty
Internet

Typowe systemy
Typowe systemy wymagają „oddzielnego
serwera” i związanego z tym wysiłku
PS
instalacji, konserwacji i administracji.
Ponadto serwer
Serwer
wymaga zasilania.

Router

PS

Jednostka sterująca

PS

Jednostka
rozszerzająca

PS

Jednostka
rozszerzająca

IX System

połączenie VPN

IX System jest bezserwerowy,
co eliminuje ryzyko przestoju
systemu z powodu awarii
serwera. Do podłączenia kamer
IP można użyć nowych stacji
zewnętrznych IX.

PoE
switch

Router

*1
IP-PBX

IX-DV

Kamera sieciowa
zgodna z ONVIF

IX-MV7-B

IX-RS-B
IX-DVF

Kamera sieciowa Kamera sieciowa
zgodna z ONVIF zgodna z ONVIF
IX-SSA-2RA

*1 Gdy używana jest funkcja PoE passthrough, urządzenie IX musi być podłączone do przełącznika lub koncentratora PoE zgodnego z IEEE 802.3at.

Przewodnik po terminach
ONVIF (Open Network Video Interface Forum)
Specyfikacje interfejsu ustalone przez ONVIF zapewniają standardy, które umożliwiają również wymianę obrazu
i dźwięku na żywo jako informacje sterujące z kamer monitorujących i innych sieciowych urządzeń wideo, nawet
wśród produktów różnych producentów.

VMS (Video Management System)
Dotyczy to oprogramowania do zarządzania wideo za pomocą sieci IP. Można zainstalować serwery i kamery
dowolnego producenta, umożliwiając konfigurację systemów dopasowaną do potrzeb użytkownika.

NVR (Network Video Recorder)

Jest to urządzenie, które rejestruje sygnał wideo z kamery sieciowej przez sieć IP.

API

Odnosi się to do publicznie ujawnionego zestawu poleceń i funkcji, których można używać w programowaniu.
Umożliwia sterowanie działaniem interkomu przez programy użytkownika, a także umożliwia programom
użytkownika pobieranie informacji z domofonów.
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Komponenty systemu
Stacja Główna

Funkcje

IX-MV7-HB

IX-MV7-HW

Stacja główna IP
audio i wideo
(czarna)

(biała)

ze słuchawką

• Możliwość bezpośredniego podłączenia do sieci IP
• 7-calowy ekran dotykowy ułatwiający obsługę i monitorowanie wideo
• Kamera z osłoną prywatności
• Różnorodne tryby wyświetlania przeznaczone do różnych sytuacji
• Komunikacja głosowa bez użycia rąk, naciśnij i mów lub za pomocą
słuchawki
• Bezpośrednie połączenie głosowe ze stacji głównej do innej stacji
• Funkcja regulacji obrazu wideo
• Nagrywaj audio i wideo na kartę micro SD na początku lub w trakcie
połączenia
(Brak karty SD)
• Odtwarzaj nagrania audio lub wideo zapisane na karcie micro SD w
komputerze
• Przekazywanie połączenia lub komunikacji do innej stacji głównej
• Przywołanie grupy lub wszystkich stacji
• Paging wiadomości: rozsyłanie wiadomości i powiadomień przez system
• Zewnętrzne wywołanie wejścia: wysyłanie strony przy użyciu wejścia
stykowego i zewnętrznego wejścia dźwięku
• Monitoruj inne stacje

Funkcje

IX-MV7-W

IX-MV7-B
Stacja główna IP
audio i wideo
(czarna)

(biała)

bez słuchawki

• Możliwość bezpośredniego podłączenia do sieci IP
• 7-calowy ekran dotykowy ułatwiający obsługę i monitorowanie
wideo
• Kamera z osłoną prywatności
• Różnorodne tryby wyświetlania przeznaczone do różnych sytuacji
• Zestaw głośnomówiący, funkcja „naciśnij i mów” lub komunikacja
audio
• Bezpośrednie połączenie głosowe ze stacji głównej do innej stacji
• Funkcja regulacji obrazu wideo
• Nagrywaj audio i wideo na kartę micro SD na początku lub w
trakcie połączenia
(Brak karty SD)
• Odtwarzaj nagrania audio lub wideo zapisane na karcie micro SD
w komputerze
• Przekazywanie połączenia lub komunikacji do innej stacji głównej
• Przywołanie grupy lub wszystkich stacji
• Paging wiadomości: rozsyłanie wiadomości i powiadomień przez
system
• Zewnętrzne wywołanie wejścia: wysyłanie strony przy użyciu
wejścia stykowego i zewnętrznego wejścia dźwięku
• Monitoruj inne stacje

Funkcje
• Możliwość bezpośredniego podłączenia do sieci IP
• 3,5-calowy wyświetlacz do obsługi i monitorowania wideo
• Komunikacja głosowa bez użycia rąk, naciśnij i mów lub za pomocą
słuchawki
• Bezpośrednie połączenie głosowe ze stacji głównej do innej stacji
• Funkcja regulacji obrazu wideo
• Przekazywanie połączenia lub komunikacji do innej stacji głównej
• Przywołanie grupy lub wszystkich stacji
• Monitoruj inne stacje

IX-MV
Stacja główna IP
audio i wideo

Podstacja ze słuchawką
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Funkcje

IX-RS-B

IX-RS-W

Stacja pośrednia
audio IP (czarna)

(biała)

• Możliwość bezpośredniego podłączenia do sieci IP
• Połączenia grupowe: Wykonywanie połączenia wychodzącego do
wszystkich stacji należących do wybranej grupy.
Połączenie wejścia kontaktowego: Wykonaj połączenie wychodzące
do wszystkich stacji należących do wybranej grupy wywołań wejścia
kontaktowego.
• Równoczesne wywoływanie do 20 zaprogramowanych stacji.
• Odbierz stronicowanie
• Inne Otwieranie drzwi: zwolnienie zamka elektrycznego podczas
komunikacji.
Wyślij e-maile: E-mail może zostać wysłany na wcześniej
zarejestrowany adres e-mail
adresy, w których występują zdarzenia wyzwalające.

Specyfikacje

Wymiary urządzenia
Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af klasa 0)

Komunikacja:

Zestaw głośnomówiący / Naciśnij i mów
Słuchawka: pełny dupleks / Naciśnij i mów
7" TFT kolor LCD

Montowanie:

Do użytku na biurku (ze stojakiem) lub do
montażu na ścianie

Materiał:

Żywica trudnopalna

Wejście/Wyjście:

- Wejście stykowe × 1
- Wyjście przekaźnikowe × 2
- Wyjście głośnika zewnętrznego (8 Ω 0,5W
lub mniej) × 1
- Wejście źródła dźwięku przywoławczego × 1
- Wejście / wyjście głosowe (wtyczka mini
stereo 3,5 mm) × 1

55.5
31.5

280

75.5

Monitor:

172
204

Źródło zasilania:

Wymiary urządzenia

Specyfikacje
Źródło zasilania:

Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af klasa 0)

Komunikacja:

Zestaw głośnomówiący / Naciśnij i mów

Monitor:

7" TFT kolor LCD

Montowanie:

Do użytku na biurku (ze stojakiem) lub do

220

31.5

- Wejście stykowe × 1
- Wyjście przekaźnikowe × 2
- Wyjście głośnika zewnętrznego (8 Ω 0,5W
lub mniej) × 1
- Wejście źródła dźwięku przywoławczego × 1
- Wejście / wyjście głosowe (wtyczka mini
stereo 3,5 mm) × 1

172

Żywica trudnopalna

Wejście/Wyjście:

75.5

montażu na ścianie
Materiał:

Wymiary urządzenia

Specyfikacje
Źródło zasilania:

Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af klasa 0)

Komunikacja:

Zestaw głośnomówiący / Naciśnij i mów
3.5" TFT kolor LCD

Montowanie:

Do użytku na biurku (ze stojakiem) lub do

189
162

Słuchawka: pełny dupleks / Naciśnij i mów
Monitor:

montażu na ścianie
Materiał:

Żywica trudnopalna

Wejście/Wyjście:

- Wejście stykowe × 1

38

- Wyjście przekaźnikowe × 1

250

59

Wymiary urządzenia

Specyfikacje
Źródło zasilania:

Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af klasa 0)

Komunikacja:

Słuchawka: pełny dupleks

90

Zestaw głośnomówiący: Automatyczne

67

35

przełączanie głosu
Do montażu na ścianie

Materiał:

Żywica trudnopalna

Wejście/Wyjście:

- Wejście stykowe × 1
- Wyjście przekaźnikowe × 1
- Wyjście głośnika zewnętrznego (8 Ω 0,5W
lub mniej) × 1

192

Montowanie:
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Stacja zewnętrzna wideo
IX-DV

65

• Aluminium
• PoE IEEE802.3af / at
• Mocowanie ścienne

IX-DVF
• Stal nierdzewna
• PoE IEEE802.3af / at
• Montaż naścienny
• W zestawie skrzynka montażowa

STAINLESS
STAINLESS

IX-DVF-P
• Stal nierdzewna
• PoE IEEE802.3af / at
• Montaż naścienny
• W zestawie skrzynka montażowa
• Kompatybilny z niedotykowym czytnikiem kluczy (HID
multi CLASS)*
* Bezdotykowy czytnik kluczy nie jest dołączony

Stacja zewnętrzna wideo (przycisk połączenia alarmowego i modele z alfabetem
Braille'a)
65

IX-DVF-RA
• Stal nierdzewna
• PoE IEEE802.3af / at
• Montaż naścienny
• W zestawie skrzynka montażowa
• Z przyciskiem połączenia alarmowego
i alfabetem Braille'a (angielski brajl)

STAINLESS

65

STAINLESS

IX-DVF-2RA
• Stal nierdzewna
• PoE IEEE802.3af / at
• Montaż naścienny
• W zestawie skrzynka montażowa
• Z przyciskiem wywołania i alfabetem Braille'a
(angielski brajl)
• Z przyciskiem połączenia alarmowego i alfabetem
Braille'a (angielski brajl)

Stacja zewnętrzna audio
65

IX-SSA

65

• Stal nierdzewna
• PoE IEEE802.3af / at
• Montaż naścienny
• W zestawie skrzynka montażowa

STAINLESS

IX-SS-2G
• Stal nierdzewna
• PoE IEEE802.3af / at
• Montaż naścienny

STAINLESS

Stacja zewnętrzna audio (przycisk połączenia alarmowego i modele z alfabetem
Braille'a)
65

IX-SSA-RA
•Stal nierdzewna
•PoE IEEE802.3af / at
•Montaż naścienny
•W zestawie skrzynka montażowa
•Z przyciskiem połączenia alarmowego
i alfabetem Braille'a (angielski brajl)

STAINLESS

65
20

Odporny na kurz i wilgoć

65

STAINLESS

Odporny na wandalizm

IX-SSA-2RA
• Stal nierdzewna
• PoE IEEE802.3af / at
• Montaż naścienny
• W zestawie skrzynka montażowa
• Z przyciskiem wywołania i alfabetem Braille'a
(angielski brajl)
• Z przyciskiem połączenia alarmowego i alfabetem
Braille'a (angielski brajl)

STAINLESS

Stal nierdzewna

Wymiary urządzenia

• Funkcja odpowiedzi na telefon (z wyjątkiem IX-DVF-RA)
• Nagrywaj audio i wideo na kartę micro SD (karta SD nie jest dołączona)
• Odbieranie wywołań
• Inne: wysyłanie e-maili
• Przesyłanie wideo za pośrednictwem wiadomości połączonej z harmonogramem
ONVIF
• Zasilanie z PoE lub zewnętrznego zasilacza

IX-DVF

265

207

IX-DV

IX-DV

45
52.5

115

IX-DVF

50
60

150

IX-DVF-P
CALL PLACED
CALL ANSWERED

297

Funkcje
• Możliwość bezpośredniego podłączenia do sieci IP
• Wyjście otwierania drzwi
• Wskazanie stanu wywołania, komunikacji i otwierania drzwi
• Nocne oświetlenie LED
• Równoczesne wywoływanie do 20 zaprogramowanych stacji
• Połączenia grupowe: wykonaj połączenie wychodzące do wszystkich stacji, które
należą do wybranej grupy
Połączenia wejścia kontaktowego: Wykonaj połączenie wychodzące do
wszystkich stacji należących do wybranej grupy wywołań wejścia kontaktowego

IX-DVF-P

178

Specyfikacje
Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af / at Class 0) lub
PS-2420 / 2420S / UL / BF

Komunikacja:

Bez użycia rąk

Kamera:

1/3" kolor CMOS

Minimalne oświetlenie:
Montaż:

5 Lux

Wymiary urządzenia

IX-DV: Montaż naścienny
IX-DVF, IX-DVF-P, IX-DVF-RA, IX-DVF-2RA:

IX-DVF-RA

Wpuszczany w ścianę
IX-DVF, IX-DVF-P, IX-DVF-RA, IX-DVF-2RA: stal

CALL
EMERGENCY

Wejście / wyjście (IX-DV,IX-DVF,IX-DVF-P):

- Wejście stykowe × 6
- Wyjście przekaźnikowe × 2
- Wyjście audio × 1

Wejście / wyjście (IX-DVF-RA,IX-DVF-2RA):

- Wejście stykowe × 5
- Wyjście przekaźnikowe × 2
- Wyjście audio × 1

IX-DVF-2RA

IX-DVF-2RA

178

50
63

178

50
63

Wymiary urządzenia

Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af / at Class 0) lub

71.5
50.5
54.2

120
IX-SSA

• Funkcja odpowiedzi na telefon (z wyjątkiem IX-SSA-RA)
• Nagrywaj dźwięk na kartę micro SD (z wyjątkiem IX-SS-2G, karta SD nie jest
dołączona)
• Odbieranie wywołań
• Inne: wysyłanie e-mail / Wiadomość połączona z harmonogramem
• Zasilanie z PoE lub zewnętrznego zasilacza (z wyjątkiem IX-SS-2G)

PS-2420 / 2420S / UL / BF ( z wyjątkiem IX-SS-2G)

IX-SS-2G
120

Połączenia wejścia kontaktowego: Wykonaj połączenie wychodzące do
wszystkich stacji należących do wybranej grupy wywołań wejścia kontaktowego

IX-SSA

265

Funkcje
• Możliwość bezpośredniego podłączenia do sieci IP
• Równoczesne wywoływanie do 20 zaprogramowanych stacji.
• Połączenia grupowe: wykonaj połączenie wychodzące do wszystkich stacji, które
należą do wybranej grupy

Źródło zasilania:

CALL ANSWERED

EMERGENCY

nierdzewna

Specyfikacje

CALL PLACED

CALL ANSWERED

Panel przedni: IX-DV: odlew aluminiowy
297

Materiał:

IX-DVF-2RA

CALL PLACED

297

Źródło zasilania:

50
60.8

150

50
53.9

Wymiary urządzenia

Bez użycia rąk

Materiał:

Panel przedni: stal nierdzewna

Wejście / wyjście (IX-SSA):

- Wejście stykowe × 6
- Wyjście przekaźnikowe × 2
- Wyjście audio × 1

IX-SSA-RA

IX-SSA-2RA

CALL PLACED

CALL PLACED

CALL ANSWERED

CALL ANSWERED

297

Wpuszczany w ścianę

297

Montaż:

EMERGENCY

IX-SSA-RA

Wejście / wyjście (IX-SS-2G):

- Wejście stykowe × 1
- Wyjście przekaźnikowe × 1

Wejście / wyjście (IX-SSA-RA,IX-SSA-2RA):

- Wejście stykowe × 5
- Wyjście przekaźnikowe × 2
- Wyjście audio × 1

CALL
EMERGENCY

178

IX-SSA-2RA

50
63

178

50
63
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Stacja zewnętrzna wideo

Funkcje

IX-DA
IP Audio i Stacja Zewnętrzna Wideo
• PoE IEEE 802.3af
• Mocowanie ścienne

Stacja zewnętrzna audio

Funkcje

IX-BA
IP Audio i Stacja Zewnętrzna Wideo
• PoE IEEE 802.3af
• Mocowanie ścienne

Uniwersalny adapter

Funkcje

Uniwersalny adapter

22

Odporny na kurz i wilgoć

• Możliwość bezpośredniego połączenia z siecią IP
• Wyjście otwierania drzwi
• Oświetlenie nocne LED
• Równoczesne wywoływanie do 20
zaprogramowanych stacji głównych
• Zasilanie przez PoE

• Możliwość bezpośredniego połączenia z siecią IP
• 4 Wejścia stykowe
• 10 wyjść przekaźnikowych
• Zasilanie przez PoE

IXW-MA

65

• Możliwość bezpośredniego połączenia z siecią IP
• Wyjście otwierania drzwi
• Oświetlenie nocne LED
• Równoczesne wywoływanie do 20
zaprogramowanych stacji głównych
• Zasilanie przez PoE

Odporny na wandalizm

STAINLESS

Stal nierdzewna

Wymiary urządzenia

Specyfikacje
Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af klasa 0)

Komunikacja:

Automatyczne przełączanie głosu bez użycia rąk

Kamera:

1/4" kolor CCD

Minimalne oświetlenie:

5 Lux

Montowanie:

Montaż naścienny (bezpośrednio na ścianie)

Materiał:

Panel przedni: żywica ognioodporna

129

Źródło zasilania:

Jednostka główna: żywica ognioodporna
- Wejście stykowe x1
- Wyjście przekaźnikowe × 1
- Wyjście audio × 1

Specyfikacje

Wymiary urządzenia

Źródło zasilania:

Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af klasa 0)

Komunikacja:

Automatyczne przełączanie głosu bez użycia rąk

Montowanie:

Montaż naścienny (bezpośrednio na ścianie)

Materiał:

Panel przedni: żywica ognioodporna
Jednostka główna: żywica ognioodporna
- Wejście stykowe x1
- Wyjście przekaźnikowe × 1
- Wyjście audio × 1

96.8

23
42

Źródło zasilania:

Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af klasa 0)

Montowanie:

Powierzchniowy montaż naścienny

Materiał:

Panel przedni: żywica ognioodporna
58.5

Wymiary urządzenia

Specyfikacje

190

Wejście/Wyjście:

23
42

129

Wejście/Wyjście:

96.8

245

21

8.6

125

23

Dystrybuowane przez:

Deming Prize

Deming Medal

IX(E)1802A

ISO 9001

ISO 14001

JQA-EM0453
JQA-0291
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