IS Serie
Centraliseret styring af
sikkerhed og kommunikation
bl.a. gennem IP

EN GLOBAL LØSNING
dEN RIGTIGE LØSNING FOR ALLE TYPER BYGNINGER
Fra KONTROLCENTRET til kontorbygning, indkøbscenter i industriområdet, med alle systemets funktioner
og muligheder, er IS-serien løsningen for en centraliseret sikkerhed og kommunikation for alle typer af
bygninger.

pROBLEMFRI KOMMUNIKATION OVER ip
Gennem sit dedikerede netværkskabler eller LAN (CAT5 - RJ45), IP-stationer giver dig mulighed for at
kommunikere med de forskellige netværk samlet i et system. Løsningen giver dig mulighed for at udføre
en installation uden afstand begrænsninger. Hertil kommer at styrring og administration af de forskellige
adgange foregård via fjernadgang. Det er økonomisk, fordi man kan bruge den eksisterende infrastruktur:
netværket allerede kablet med CAT5!

fuldt integreret system
IS er ikke bare et video dørsystem, men det er et produkt, der kombinerer alle de kommunikations
funktioner der kan være behov for i en kompleks bygning, allekald, individuelle meddelelser, viderestilling
og overførelse af kald, intern kommunikation m.v.. Alle disse funktioner kombineres i IS-systemet der er
kombineret med adgangskontrol og video-beskyttelse, som er fuldt integreret del i systemet.

Kontorer
Indgange

Transport

Overvågning
Beskyt dine medarbejdere ved at
kontrollere identiteten og tale med 
besøgende, inden de komme ind i
lokalerne.
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Klasseværelset
Send dine beskeder til hele skolen
eller kald op til én klasse, via
systemet.

Kontoret
Nem kommunikation med og
mellem dine kontorer i hele verden.

Store virksomheder

sygehus
administration

industri

vareindleveringen

Reseptionen

Adgangskontrol

Øge effektiviteten i din virksomhed
ved at kontrollere alle adgange
fra et centralt punkt. Med nem
overførsel af kommunikation til
en anden placering eller en anden
person.

Identificer leverandører og
kommunikere med dem på afstand
før der gives adgang til lokalerne
eller bygningen.

indkøbscentrt

Parkerings kontrol
Se og styre dine besøgendes
adgang til parkeringspladsen,
under og efter din åbningstid.
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adminstrer dine lokalisationer
Styrk din sikkerhed og opnå fleksibilitet med
IS-serien

Systemet er bygget for IP-netværk
Sites der er udstyret med IP-netværk kan integreres, uden nogen afstands begrænsning.

■■ Uden afstands begrænsninger for
flere lokalisationer

■■ Individuel og
alle kald

IS giver adgangskontrol med video og tale uden nogen
afstands begrænsning via IP, ved at bruge eksisterende
netværksinfrastruktur.

Annoncer et alle-kald eller
foretag et individuelt opkald
til en under eller hovedstation
via IP i et sammenhængende
system.

■■ PC-styring
Du kan bruge din pc som
en hovedstation ved at
installere softwaren og
besvare / foretage opkald
fra ethvert sted via IP.
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■■ Et fuld duplex samtaleanlæg
■■ Er systemet du bruger IP, er det muligt at
kommunikere mellem flere bygninger i byen
eller andre steder på jorden.

IS seriens funktioner
■■ Håndtering af forskellige funktioner
Parkeringspladser, butikker, lagre, udstilling ... Alle adgange betjenes
via systemet. Viderestilling af opkald kan være en hovedstation til
en anden. Opkald aktiveres af brugeren, i tilfælde af ingen respons
eller programmeret timer kan der viderstilles automatisk til anden
svarstation. Video dørstationen er udstyret med en panoramisk
kamera: med 170 ° vandret og100 ° lodret styret kamera med zoomfunktion og har mulighed for ni forudindstillet zoner.

■■ Samtaleanlæg
Hospitaler, kontorer, skoler / universiteter, militære bygninger,
lufthavne ... multi-funktionelle bygninger eller til det enkle rum,
du kan skabe kontakt mellem alle positioner.

■■ Terminaler nødsituation
Undergrundsbaner, tog, stationer, parkeringspladser, offentlige steder,
elevatorer ... Et opkald fra en transformerstation eller en dørstation
kan programmeres som prioritet;. I dette tilfælde er kommunikation
prioriteret og afvikles før anden kommunikation.

■■ Alle-kald
Kontorer, togstationer, parkeringspladser, offentlige pladser,
shoppingcentre ... I nødstilfælde kan en meddelelse gøres vokalt (eller
afspilles som optaget) til at anmelde, søge eller evakuere. Alle-kald
kan foretages fra alle hovedstationer til understationer og / eller med
et eksternt lydsystem. Man kan også specificere områder for Alle-kalds
distributionen.

■■ Deling med alle sikkerhedssystemet
For alle typer bygninger, ... sites kan du kombinere IS-serien med
adgangskontrol, IP. Video beskyttelse der integreres mv.
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System
Configuration

160

hovedstationer

Site 1
ISIPMV

IP Hovedstation

160

960

dørstationer

32

understationer

IP adresser

Site 2
Pc’er

ISIPDVF

IP video dørstation

Pc’er

ISIPDV

IP video dørstation

HUB

HUB

Router

Router

Internet

Router

Site 3

Router

Site 4

HUB
ISIPC

ISIPC

ISCCU

ISCCU

HUB

IP Central

IP Central
Hoved centralenhed

ISIPC

IP Central

Hoved centralenhed

ISIPC

IP Central

ISCCU

ISMV

Hoved centralenhed

Video hovedstation

ISCCU

Hoved centralenhed

ISMV

ISMV
ISMV
Video hovedstation

ISDV

Video
dørstation

Video
hovedstation

Video
hovedstation

ISCCU

Hoved centralenhed

ISRS
Audio understation

ISRS
Audio understation

ISDV

Video
dørstation

ISMV
Video
hovedstation

ISMV
Video
hovedstation

ISRCU

Udvidelses centralenhed

ISDV
Video dørstation

ISSS

Audio dørstation

ISRS

ISRS

Audio
understation

Audio
understation

ISDVF

ISRCU

Video dørstation

Udvidelses centralenhed

ISSS
Audio dørstation

ISSS
Audio dørstation
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ISRS

ISRS

Audio
understation

Audio
understation

is Serie
Komponenter for typisk installation

ISDV

ISDVF

ISSS

ISMV

ISRS

Udendørs dørpanel Zink
støbt med kamera der har
zom og pan-tilt funktion

Udendørs dørpanel rustfrit
stål for indbygning med
kamera der har zom og
pan-tilt funktion

Audio dørstation,
rustfrit stål, for
indbygning

Hovedstation video

Audio
understation

Komponenter for IP installationer

ISIPDV

ISIPDVF

ISIPMV

ISSOFT

Udendørs IP dørpanel Zink støbt
med kamera der har zom og pantilt funktion

Udendørs IP dørpanel rustfrit stål
for indbygning med kamera der
har zom og pan-tilt funktion

IP Hovedstation med video

Software for IP Installation på
Pc’er

Centralenheder

ISCCU

ISSCU

ISRCU

ISIPC

Hoved centralenhed der kan håndtere

Udvidelses centralenhed:

Udvidelses centralenhed:

IP centralenhed:

4 hovedstationer og

8 hovedstationer og

30 understationer

4 understationer

8 understationer

Forbindes til een IS-CCU eller IS-RCU
til et stører netværk.
Op til 8 stk. IS-PC per netværk.

Op til: 160 Hovedstationer, 160 Video Dørstationer og 960 Understationer kan kombineres på
samme adresse.

160/site

160/site

960/site
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Specifikationer
Strømforsyning

Kabling

ISCCU, ISSCU, ISRCU, ISIPCA: 48V DC -

RJ45 (10/100 Ethernet), RS-232

ISPUS ISIPDV, ISIPDVF, ISIPMV: 24V DC - Brug PS2420D eller Ethernet PoE (802.3af )

Netværk

Opkald
Ringetone, billede og lyd i ca. 45 sek.

Grænseflade: 10 BASE-T / 100 BASE-TX Ethernet, Protokol: TCP, UDP, SIP

Video-skærm

Båndbredde

3,5’’ direkte TFT LCD-farveskærm

320 kbps til 8 Mbps

Minimum lysstyrke

Forudsætning software og hardware

5 lux

CPU: 2 GHz eller hurtigere RAM: Minimum 1 GB, HDD: 10 MB eller højere (ekstra
hukommelse, der kræves til optagelse af video) Lyd: 8 bit fuld duplex - Understøtter
DirectSound, Skærm: 1024 x 786 eller højere, miljø : Microsoft ® NET Framework 2.0 eller
nyere, Netværk:. 100Base-TX-kablet anbefales Operativsystem: Windows ® XP (SP3),
Windows ® Vista (SP1) eller Windows ® 7. Ikke kompatibel med MAC OS

Nat visning
Hvid LED belysning tænder automatisk ved behov

El-Låseblik
Spændingsfri kontakt: 24 VAC / DC, 500 mA

Dimensioner

Maksimalt antal enheder

ISMV, ISIPMV

LAN-installation

199

189
162

ISRS

Installation af IP-netværk

ISCCU

1

8/Site*

ISSCU

2

16/Site*
32/Site*

ISRCU

4

ISIPC

1

8/Site*

ISMV

20

160/Site*

20

160/Site*

120

960/Site*

-

32/Site**

-

31/Site**

-

PC 31/Site**

40
116.5

59

ISDV, ISIPDV

ISDVF, ISIPDVF

64

ISSS
ISDVF
ISRS

ISSS

ISIPMV
ISIPDV
ISIPDVF

105

265

215

265

ISSOFT

* 8 Hvis de lokale systemer er forbundet i IP-tilstand
** Mindst én ISIPCA, ISIPMV eller ISIPDV er påkrævet. Højst: 32 stk., inklusiv PC som hovedstationer, og ISIPMV
ISIPDV
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Synsfelt

150

150

Encastrement : 120 x 235 x 45 mm

ISCCU, ISSCU, ISRCU, ISIPC

ISPUS

(Grand angle)
Hauteur de montage 150cm
approx. 200cm

approx. 105cm

250

265

280

approx. 105cm
150cm

approx. 95cm
50cm

(ZOOM)
approx. 70cm

Hauteur de montage 130cm
approx. 180cm

85

83

approx. 90cm

425
480

approx. 105cm
130

approx. 170˚

130cm

50cm

approx. 75cm

IMPORTØR:
Kaj Larsen Communication A/S
Turøvej 13-19, Vollerslev
4100 Ringsted
Tlf. 5687 9200

www.kajlarsen.dk

Ringsted - 09/2011 - Beskrivelser og egenskaber er ikke kontraktlige bestemmelser og kan ændres uden varsel.

ISDV
38

250

