SIP OFFICE VIDEO DOOR PHONE
280AC-R3

280SD-R5

SIP Video Door Phone

SIP Video Door Phone

פנל הדלת מסוג  R3הינו בקר כניסה חכם
המשלב לוח מקשי מגע ,מצלמת וידאו ,קורא
כרטיסים ולחצן קריאה.
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אפשרות פתיחת הדלת באמצעות קוד כניסה ,קורא
כרטיסים ,לחיץ קריאה או חיוג לשלוחה.
תקשורת – SIP, TCP/IP
קודן (מקשי מגע)
לחיץ קריאה
קורא כרטיסים
מצלמה ,1M Pixels :תאורת לילה
עדשת מצלמה בעלת זווית צפייה של 45°
קידוד שמעG.711 :
קידוד וידאוH.264 :
מתאים להתקנה בתוך מבנה לפי תקן IP40
פועל באמצעות ספק כח חיצוני 12V DC
יציאת רשת אחת RJ-45
כולל ממשק RS485
מידות 145x92x25 :מ"מ
אפשרות מענה ופתיחת הדלת באמצעות אפליקציה על
גבי הטלפון הנייד
שליטה וניהול דרך דפדפן האינטרנט

פנל הדלת מסוג  R3הינו בקר כניסה חכם
המשלב מצלמת וידאו ,קורא כרטיסים ולחצן
קריאה.
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אפשרות פתיחת הדלת באמצעות קורא כרטיסים או
לחצן קריאה.
תקשורת – SIP, TCP/IP
לחיץ קריאה
קורא כרטיסים
מצלמה ,1M Pixels :תאורת לילה
עדשת מצלמה בעלת זווית צפייה רחבה של 120°
קידוד שמעG.711 :
קידוד וידאוH.264 :
מתאים להתקנה בתוך מבנה לפי תקן IP40
פועל באמצעות ספק כח חיצוני 12V DC
יציאת רשת אחת RJ-45
כולל ממשק RS485
מידות 152x89x35 :מ"מ
אפשרות מענה ופתיחת הדלת באמצעות אפליקציה על
גבי הטלפון הנייד
שליטה וניהול דרך דפדפן האינטרנט

280M-I6
SIP Monitor
התקן התקשורת הרב תכליתי מדגם  I6הינו צג
מגע הפועל בטכנולוגיית  SIPומאפשר תקשורת
וידאו ואודיו עם התקן הכניסה.
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מתאים לבניני מגורים ומשרדים
מערכת הפעלה מבוססת לינוקס
תקשורת – SIP, TCP/IP
מסך תצוגה – TFT LCD Colour Touch Screen "4.3
רזולוציית מסך 480x272
אפשרות חיבור וצפייה ב  8מצלמות CCTV
קידוד שמעG.711 :
קידוד וידאוH.264 :
יציאת רשת אחת RJ-45
ממשק  RS485אופציונאלי
שליטה וניהול דרך דפדפן האינטרנט
פועל באמצעות ספק כח חיצוני 12V DC
מידות 182x117x16.5 :מ"מ

SIP VIDEO DOOR PHONE
IP39-40PC SIP Video Door Phone

IP39-40ACR SIP Video Door Phone

פנל הדלת מסוג  IP39-40PCהינו בקר כניסה אנטי ונדאלי חכם
המשלב לוח מקשים ,מצלמת וידאו ,לחצן קריאה ופנל תצוגה מסוג
 LCDהתומך בשפה העברית.

פנל הדלת מסוג  IP39-40ACRהינו בקר כניסה אנטי ונדאלי חכם
המשלב לוח מקשים ,מצלמת וידאו ,לחצן קריאה ופנל תצוגה מסוג
 LCDהתומך בשפה העברית.

 IP39-40עשוי מארז אלומיניום קשיח אנטי ונדאלי ,בעל קודן מסוג
 ,Piezoהכולל גם לחצן קריאה ובשל כך מתאים להתקנות חיצוניות.

 IP39-40ACRעשוי מארז אלומיניום קשיח אנטי ונדאלי ,בעל קודן
מסוג מגע ,הכולל גם לחצן קריאה וקורא כרטיסים מובנה.



























מסך התצוגה כולל הודעות תצוגה בעברית לאורחים ויכולת דפדוף ברשימת הטל'.
ניתן להגדיר עד  99מספרים לחיוג מהיר או כקודים אישים לפתיחת הדלת
הפניית שיחה באין מענה
הזרמת וידאו בזמן אמת
אפשרות שדרוג גרסה וגיבוי
איכות שמע גבוהה ושליטה על עוצמת השמע הנכנס והיוצא דרך הרשת
עדשת מצלמה בעלת זווית צפייה רחבה של  130מעלות
פועל ב PoE 802.3af Class 2
אפשרות גם לחיבור מתח חיצוני 5 VDC 2A
כולל חיישן והתראה כנגד פתיחת הקופסא
שליטה וניהול דרך דפדפן האינטרנט
תמיכה בפרוטוקוליםSIP, RTP, RTCP :
Peer to Peer Call
קידוד שמעG.711 PCM (A/μ-law) G.722, G.729 :
ביטול הד AEC ,AJB, AGC
יציאת רשת אחת RJ-45
תמיכה בהצפנת שיחה בפרוטוקול SRTP
קידוד וידאוH.264, MJPEG :
SIP Video
הגדרת רשתDHCP or Static :
תמיכה ב HTTPS
תמיכה ב ONVIF
Auto Provisioning
משקל .10 :ק"ג
מידות82 x 96 x 38 :



























מסך התצוגה כולל הודעות תצוגה בעברית לאורחים ויכולת דפדוף ברשימת הטל'.
ניתן להגדיר עד  99מספרים לחיוג מהיר או כקודים אישים לפתיחת הדלת
הפניית שיחה באין מענה
הזרמת וידאו בזמן אמת
אפשרות שדרוג גרסה וגיבוי
איכות שמע גבוהה ושליטה על עוצמת השמע הנכנס והיוצא דרך הרשת
עדשת מצלמה בעלת זווית צפייה רחבה של  130מעלות
פועל ב PoE 802.3af Class 2
אפשרות גם לחיבור מתח חיצוני 5 VDC 2A
כולל חיישן והתראה כנגד פתיחת הקופסא
שליטה וניהול דרך דפדפן האינטרנט
תמיכה בפרוטוקוליםSIP, RTP, RTCP :
Peer to Peer Call
קידוד שמעG.711 PCM (A/μ-law) G.722, G.729 :
ביטול הד AEC ,AJB, AGC
יציאת רשת אחת RJ-45
תמיכה בהצפנת שיחה בפרוטוקול SRTP
קידוד וידאוH.264, MJPEG :
SIP Video
הגדרת רשתDHCP or Static :
תמיכה ב HTTPS
תמיכה ב ONVIF
Auto Provisioning
משקל .10 :ק"ג
מידות82 x 96 x 38 :

SIP RESIDENTIAL VIDEO DOOR PHONE
902D-B6 SIP Video Door Phone

902D-B3 SIP Video Door Phone

פנל הדלת מסוג  B6הינו בקר כניסה חכם המשלב לוח מקשי מגע,
מצלמת וידאו ,קורא כרטיסים ולחצן קריאה.

פנל הדלת מסוג  B3הינו בקר כניסה חכם המשלב לוח מקשי מגע,
מצלמת וידאו ,קורא כרטיסים ולחצן קריאה.

























מתאים לבניני מגורים ומשרדים
אפשרות פתיחת הדלת באמצעות קוד כניסה ,קורא כרטיסים ,לחיץ קריאה זיהוי
פנים או חיוג לשלוחה.
מערכת הפעלה מבוססת אנדרואיד
מסך תצוגה רחב 10.1" TFT LCD -
Color Touch Screen
רזולוציית מסך 1024x600
זיהוי פנים
תקשורת – SIP, TCP/IP, RTSP
קודן (מקשי מגע)
לחיץ קריאה (מקש מגע)
קורא כרטיסים
מצלמה ,1M Pixels :תאורת לילה
עדשת מצלמה בעלת זווית צפייה של 80°
קידוד שמעG.711, G.729 :
קידוד וידאוH.264 :
מתאים להתקנה חיצונית לפי תקן IP54
פועל ב PoE 802.3af
אפשרות גם לחיבור ספק כח חיצוני 12V DC
יציאת רשת אחת RJ-45
כולל ממשק RS485
מידות 417x205x46 :מ"מ
אפשרות מענה ופתיחת הדלת באמצעות
אפליקציה על גבי הטלפון הנייד
שליטה וניהול דרך דפדפן האינטרנט
























מתאים לבניני מגורים ומשרדים
אפשרות פתיחת הדלת באמצעות קוד כניסה ,קורא כרטיסים ,לחיץ קריאה זיהוי
פנים או חיוג לשלוחה.
מערכת הפעלה מבוססת אנדרואיד
מסך תצוגה צבעוני רחב 4.3" TFT LCD -
רזולוציית מסך 480x272
זיהוי פנים
תקשורת – SIP, TCP/IP, RTSP
קודן ()Piezo buttons with Backlight
לחיץ קריאה
קורא כרטיסים
מצלמה ,1M Pixels :תאורת לילה
עדשת מצלמה בעלת זווית צפייה של 105°
קידוד שמעG.711, G.729 :
קידוד וידאוH.264 :
מתאים להתקנה חיצונית לפי תקן IP54
פועל ב PoE 802.3af
אפשרות גם לחיבור ספק כח חיצוני 12V DC
יציאת רשת אחת RJ-45
כולל ממשק RS485
מידות 380x158x57 :מ"מ
אפשרות מענה ופתיחת הדלת באמצעות
אפליקציה על גבי הטלפון הנייד
שליטה וניהול דרך דפדפן האינטרנט

SIP MONITOR
902M-S3 – SIP Monitor

902M-S0 – SIP Monitor

280M-S6 – SIP Monitor

התקן התקשורת הרב תכליתי מדגם  S3הינו
צג מגע הפועל בטכנולוגיית  SIPומאפשר
תקשורת וידאו ואודיו עם התקן הכניסה.

התקן התקשורת הרב תכליתי מדגם  S0הינו
צג מגע הפועל בטכנולוגיית  SIPומאפשר
תקשורת וידאו ואודיו עם התקן הכניסה.

התקן התקשורת הרב תכליתי מדגם  S6הינו צג
מגע הפועל בטכנולוגיית  SIPומאפשר תקשורת
וידאו ואודיו עם התקן הכניסה.

מתאים לבניני מגורים ומשרדים
מערכת הפעלה מבוססת אנדרואיד
תקשורת – SIP, TCP/IP, RTSP, RTP, HTTP
מסך תצוגה מגע צבעוני בגודל – "10.1
רזולוציית מסך 1024x600
כולל מצלמה0.3M Pixels :
אפשרות חיבור וצפייה בעוד  8מצלמות CCTV
קידוד שמעG.711U/A, G.729 :
קידוד וידאוH.264 :
 Wi-Fi & Bluetoothאופציונליים
יציאת רשת אחת RJ-45
כולל ממשק RS485
כולל כונן לכרטיס זיכרון מסוג )32GB( TF Card
שליטה וניהול דרך דפדפן האינטרנט
מיקרופון ורמקול מובנים המאפשרים תקשורת דו
כיוונית
פועל ב PoE 802.3af
אפשרות גם לחיבור ספק כח חיצוני 12V DC
מידות 270x168x15 :מ"מ

מתאים לבניני מגורים ומשרדים
מערכת הפעלה מבוססת אנדרואיד
תקשורת – SIP, TCP/IP, RTSP, RTP, HTTP
מסך תצוגה מגע צבעוני בגודל – "7
רזולוציית מסך 1024x600
כולל  5מקשים קבועים
כולל מצלמה0.3M Pixels :
אפשרות חיבור וצפייה בעוד  8מצלמות CCTV
קידוד שמעG.711U/A, G.729 :
קידוד וידאוH.264 :
 Wi-Fi & Bluetoothאופציונליים
יציאת רשת אחת RJ-45
כולל ממשק RS485
כולל כונן לכרטיס זיכרון מסוג )32GB( TF Card
שליטה וניהול דרך דפדפן האינטרנט
מיקרופון ורמקול מובנים המאפשרים תקשורת דו
כיוונית
פועל ב PoE 802.3af
אפשרות גם לחיבור ספק כח חיצוני 12V DC
מידות 220x166.5x16.5 :מ"מ
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מתאים לבניני מגורים ומשרדים
מערכת הפעלה מבוססת לינוקס
תקשורת – SIP, TCP/IP
מסך תצוגה מגע צבעוני בגודל ”7
רזולוציית מסך 800x480
אפשרות חיבור וצפייה ב  8מצלמות CCTV
קידוד שמעG.711 :
קידוד וידאוH.264 :
יציאת רשת אחת RJ-45
ממשק  RS485אופציונאלי
שליטה וניהול דרך דפדפן האינטרנט
פועל ב PoE 802.3af
אפשרות גם לחיבור ספק כח חיצוני 12V DC
מידות 235x145x19.5 :מ"מ

