IXDV

Wideodomofon natynkowy

Kod produktu

200936
Pełna komunikacja IP bez ograniczeń
Rozwiązanie dla wszystkich
budynków dedykowany, dla
małych i średnich sektorów
usługowych
ERP

PPMS

EAS

Łącząc design i technologię, nowy wideodomofon IXDV zapewnia
wszystkie funkcje potrzebne do zarządzania dostępem. Natynkowy
panel (syntezator mowy, podświetlane piktogramy itp.)
IX wykorzystuje zasilanie PoE.
Skorzystaj z wielu funkcji oferowanych przez IXDV, takich jak
rozmowy grupowe, nagrywanie audio i wideo na karcie micro SD,
podświetlane piktogramy do sygnalizacji stanu systemu oraz
wbudowany syntezator mowy.

Najważniejsze cechy
Nagrywanie
audio i wideo

Połączenie
grupowe

SIP CISCO &
ALCATEL

Podświetlane
piktogramy

- Podłączony do sieci IP
- 2 styki otwierania drzwi
- Piktogram sygnalizacyjny z diodą LED
- Sygnał wywołania ze statusem komunikacji
- Wywołaj do 20 stacji jednocześnie
- Połączenie grupowe
- Nagrywanie audio i wideo na karcie micro SD (brak w zestawie)
- Zasilanie PoE lub zasilanie 24V DC w przypadku braku PoE
- Kamera ONVIF profil S
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IXDV

Wideodomofon natynkowy

SIP CISCO &
ALCATEL

Połączenie
z siecią IP

Nagrywanie
dźwięku i wideo

Odkryj wiele cech wideodomofonu do montażu
natynkowego IXDV wyposażonego w najlepsze
technologie i całą wiedzę Aiphone

Wiele zalet
Wideodomofon odpowiedni dla wszystkich
W celu ułatwienia dostępu do budynku, panel IXDV umożliwia
wszystkim odwiedzającym zasygnalizowanie swojej obecności
i poznanie w czasie rzeczywistym stanu komunikacji dzięki
podświetlanym piktogramom i syntezatorowi mowy.

Bezbłędna komunikacja
Wyposażony w nagłośnienie o dużej mocy, możesz bez
problemu komunikować się w hałaśliwym otoczeniu. Istnieje
również możliwość skonfigurowania systemu tak, aby uzyskać
moc akustyczną do 92dB.

Połączenie grupowe
Możliwe jest zdefiniowanie grupy stacji (grupa składa się
z 20 stacji), które można wywoływać bezpośrednio
z wideodomofonu. Można zaprogramować do 10 grup.
Skuteczne rozwiązanie w przypadku nieobecności w recepcji,
dzięki któremu nigdy nie pozostaniesz bez odpowiedzi.

Pełna komunikacja IP bez ograniczeń
System IX może korzystać z istniejącej infrastruktury
sieciowej i dlatego może być zintegrowany z sieciowym
systemem sterowania wideo i kamerami ONVIF profil S.

Zabezpieczenie komunikacji
System IX zgodny z protokołem CISCO & ALCATEL SIP
pozwala na łatwą komunikację z zachowaniem
pełnego bezpieczeństwa i przejrzystości poprzez
sieć komputerową.

Nagrania dla większego bezpieczeństwa
Nagrania są zapisywane bezpośrednio na karcie micro
SD i mogą być odt warzane na komputerze.
Wideodomofon może być również używany jako kamera
ochrony wideo, a nagrania mogą być zapisywane na
wideodomofonie, nawet jeśli sieć jest zakłócona. Możliwe
jest również nagrywanie ciągłe, pod warunkiem
przestrzegania RODO.
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IXDV

Wideodomofon natynkowy

Wymiary na schemacie podane są w mm.

207

Wymiary

IX -D V

115

52.5

Charakterystyka techniczna
Panel IXDV
Stal nierdzewna (przód)

Materiał

Żywica ognioodporna (część elektroniczna)
Czarny (część elektroniczna)

Kolor

Srebrny (przód)

Waga

1,4 kg

Indeks ochrony

IP65

Indeks odporności

IK08

Zasilanie

PoE (IEEE802.3af Klasa0 standard)/PS2420DM

Komunikacja

Bez użycia rąk

Moc dźwięku

Regulowany do 92dB

Kamera

1/3-typ kolor CMOS, SXVGA 1280x960 (w przybliżeniu 1.2 million pixeli)

LAN

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), Auto MDI/MDI-X-zgodny

Kodek audio

G.711 (u-law, A-law), G.722

Kodek wideo

H.264/AVC, Motion-JPEG

Protokół

IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP,
SFTP, DHCP, NTP, DNS

Temperatura pracy

-40°C do +60°C

Liczba wywoływanych stacji

20 stacji x 10 grup

System transmisji

Jedno lub wielokanałowy

System szyfrowania

TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2

Oświetlenie

5 lux
55 mA (poza)

Zużycie PoE

77 mA podczas nagrywania audio/wideo (normalna)
155 mA (maksimum)

Zgodność
Protokół SIP

CISCO & ALCATEL (OXO i OXE)

Protokół ONVIF
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Opis produktu
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Nr

Nazwa

Opis

1

Kamera

2

Wskaźnik stanu

3

Wskaźnik wybierania

Kamerę można ręcznie regulować w górę i w dół, aby ją ustawić
Pomarańczowe światło (panel ma awarię lub inicjalizację)
Niebieskie światło (panel działa dobrze)
Zielone światło wskazujące połączenie

4

Wskaźnik komunikacji

Pomarańczowe światło sygnalizujące trwającą komunikację

5

Wskaźnik otwartych drzwi

Zielone światło sygnalizujące otwarcie drzwi

6

Głośnik

Pozwala usłyszeć głos rozmówcy

7

Przycisk połączenia

Przycisk połączenia z niebieskim światłem obrysu

8

Lampka nocna LED

Wyzwalacze podczas połączenia w słabym świetle

9

Mikrofon

Pozwala być wysłuchanym przez rozmówcę
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