Kommercielle Løsninger fra
Aiphone

www.kajlarsen.dk

AIPHONE,
ER BLEVET SKARP PÅ DET
KOMERSIELLE MARKED
FOR BYGNINGS SIKRING
Aiphone konsoliderer sin rolle som en vigtig aktør på det
kommercielle marked.
Aiphone tilbyder innovative bygnings sikkerhedssystemer, der
opfylder hele rækken af efterspørgsler fra det kommercielle
marked, herunder kontorer, skoler, stationer , hospitaler,
butikker og mange andre steder.
Giver skræddersyede løsningsmuligheder for store og små
kommercielle virksomheder, fra fleksible systemer til specifikke
funktioner, vi tilbyder dig et valg og et system til dine behov
med hensyn til intern kommunikation, samtaleanlæg,
adgangskontrol og videotelefoni.

MISSION: SIKRE BYGNINGER
Nu om dage er kommunikation i kontorer og fabrikker blevet en afgørende faktor for produktivitet og
sikkerhed.
Aiphone intercom systemer er anerkendt som nogle af de mest pålidelige i verden.
Vores mål er at tilbyde vores kunder løsninger, der er af bedre kvalitet og mere innovative, ved at
udvikle systemer der kan håndtere en bred vifte af bygnings konfigurationer.
Med systemløsninger som IS-serien og AX-systemet og funktionelle løsninger som adgangskontrol,
samtaleanlæg, skranke samtaleanlæg med et hav af faciliteter, garanterer vi dig den optimale sikkerhed,
specielt designet til din bygning.
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LØSNINGER
FOR DE FLESTE
MARKEDER
Enkelt, tilgængelighed, effektiv, Multi-funktionel

Funktionaliteter:
• Samtaleanlæg,
• Videodøranlæg,
• Adgangskontrol,
• Telefoneinterface,
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• Integrerer CCTV,
osv.

SIDE 06

IS SYSTEMET: DÆKKER
ALLE OMRÅDER!

LØSNINGER
FOR ALLE
MARKEDER

Enhver afstand, enhver bygning,
central sikkerhedsstyring på IP
IP

t

ek

Applikationer:

nolog

i

• Styring af adgang på flere adresser,
• Intern kommunikation,
• Nød & alarmtryk,
• Meddelelser, manuelt og automatisk,
• Ressource deling mellem afdelinger,
• Adgangskontrol,

SIDE 30

FUNKTIONELLE LØSNINGER
ADGANGSKONTROL

TELEFON
INTEGRATION,

SKRANKESAMTALEANLÆG
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IS SERIEN: KlAR TIl AT TACKle
IS-serien administrerer ekstern adgange, og
giver dig mulighed for større fleksibilitet til
at kontrollere og styre din sikkerhed.

GELIG
N
Æ
G
L
TI

HED

Giver ubegrænset kommunikation og centraliseret
bygnings sikkerhed, vælg IS-seriens løsninger
til dine mest ambitiøse og simple projekter!
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de MeST AMbITIøSe pRojeKTeR

KOMMUNIKATION OVER IP
UDEN BEGRÆNSNINGER
IP-styreenheder kan være forbundet til et dedikeret netværk eller til
lAN via (CAT5e - CAT6 med Rj45 stik), således at forskellige netværk kan
konfigureres til at kommunikere med hinanden.
Hvis virksomheden har flere adresser eller bygninger, vil IS løsningen give
mulighed for at installere et system uden afstands begrænsninger.
Hertil kommer at kontrol og administration af de forskellige former for
adgang (video adgang, overvågning, søgning varsling og administation af
systemet f.eks.) forvaltes eksternt. Så afstanden er ikke noget problem!
Endelig er løsningen omkostningseffektiv, da den bruger en eksisterende
infrastruktur, CAT5e eller CAT6 netværkskabler ofte allerede på plads.

OMFATTENDE FUNKTIONALITET
FOR ET FULDT INTEGRERET SYSTEM
IS er ikke bare en video dør system, men en pakke, der kombinerer alle
de kommunikations-funktioner, du har brug for i dine kommercielle
projekter: intern kommunikation, personsøgning, broadcast meddelelser,
overførsel af samtale / viderestilling, intern kommunikation osv.
Disse funktioner kommer som standard, men adgangskontrol og
videoovervågning brandvarsling og evkuering kan også være integreret i
IS-systemet.

Markeder, hvor IS er egnet:
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IS
AX
GH
SERIEN
SERIE

FUNKTIONALITET
Håndterer indgange til flere lokaliteter
Systemet kan dække alle indgange. Opkald kan sendes fra den ene hovedstation til en
anden. Viderestilling kan enten aktiveres af brugeren hvis ikke til stede, eller tids-styret.
Videodørstationer er udstyret med et panoramisk kamera (170 ° vandret og 100 ° lodret)
med 9 zoom zoner for optimal identifikation.
I særdeleshed, kan du nu beskytte dine medarbejdere og værdier ved at give vagt eller
anden person mulighed for at kontrollere identiteten af besøgende, før der gives adgang
på adressen, og øge effektiviteten ved modtagelse af dine gæster, vare og ydelses ved at
styre alle indgange fra ét centralt punkt.

Intern kommunikation
IS over IP muliggør kommunikation mellem flere lokaliteter eller flere bygninger, selv om
de er placeret i forskellige byer eller lande. Du kan kommunikere og benytte alle system
funktioner nemt mellem alle lokaliteter!
Fra kontoret, lader systemet dig sende beskeder til hele skolen eller til en enkelt klasse.
Fra din virksomhed, kan du kommunikere ubesværet og fortroligt med dine kontorer
overalt i verden.

Prioritetskald
Et opkald fra en under-station eller en dørstation kan programmeres som et
prioritetskald. Hvis det er tilfældet, vil en eksisterende almindelig kommunikation
afbrydes for at gøre det muligt at besvare et prioritetsopkald.

Fungerer med alle sikkerheds-systemer
du kan også knytte IS-serien til andet adgangskontrolsystem. et CCTV-system kan
ligeledes integreres i din installation for at supplere video og evt. tale optagelse af opkald
og hændelser.

Allekalds meddelelser
I en nødsituation, kan du foretage et allekald (eller bruge en forud, fast indspillet
meddelelse) evt. om at evakuere stedet eller til at holde personalet informeret.
Meddelelser kan sendes fra alle hovedstationer til alle eller udvalgte understationer og /
eller ved hjælp af et ekstern forstærkeranlæg til højttaleranlæget. Du kan også definere
de områder, hvor en besked skal udsendes.

betjening via pC
Du kan bruge din Pc’er som en hovedstation ved at installere IS-IP software, og tilslut
over IP, uanset hvor du befinder dig.
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ET SKRIDT FORAN
IP

MED IP-TEKNOLOGIEN

t

ek

IP-Dørstationer

nolog

i

• Høj-opløsning i farve kamera
• Vidvinkel (170 ° vandret og 100 ° lodret)
• automatisk aftenen og nat belysning
Innovation - wide

(170°)
angle

With the usual
videophones

IS-IP-DVAL

IP-video dørstation,
rustfri stål,
handicapvenlig,
for direkte-montering

• Ip-forbindelse
• poe

IS-IP-DVFAL

IP video dørstation,
rustfri stål,
handicapvenlig,
for indbygning

• let at kable med Rj45 stik.

• N/o - N/C kontakt
• Tidsbesparende
• let at kable

IS-IPDV

• beskyttede terminaler

IP-video dørstation,
zink støbt hus,
for direkte-montering

Ip Central enhed

IS-IPDVF

• Kabel aflastning

IP-video dørstation
rustfri stål,
for indbygning

• bedre beskyttet kabling

IP Hovedstation

IP Software

IS-IPMV

IP-adresserbare
video hovedstation

ISIPMVLA

IS-IpC

IP-adresserbare
video hovedstation med
teleslynge i håndsættet

Ip-centralenheden: kan håndtere en IS-CCU
eller en IS-RCU (og op til 8 IS-IpC software
licenser pr. netværk)

• Zoom i 9 zoner
• Fuld skærm visning

IS-SOFT

Software der giver mulighed for at
anvende en Pc’er
som hovedstation

Dokumentations materiale for enheder kan hentes på www.kajlarsen.dk

FOKUS PÅ POWER OVE

R ETHERNET

E eller standard
Power over Ethernet (Po
ere en spænding på
Ieee 802.3af ) der kan lev
ta
W, eller mere) ved en da
48 V (strøm på op til 12
strøm på 100 Mbit / s.
fire
t par ledninger fra de
Der anvendes et ubrug
at
for
l
be
ka
P
P eller ST
par bestående af et UT
som
rk
tvæ
ne
et Ethernetlevere spænding på
ner, netværk harddiske,
efo
tel
IPf.eks benyttet på
-Fi access point.
printere, webcams og Wi

der
rne kan installeres på ste
Det betyder, at enhede
ing
syn
for
og
ing da data
uden egen strømforsyn
n
ku
er
r
de
l,
Ethernet-kabe
køre over det samme
er
r
De
n.
de
he
te fra PoE en
ét kabel pr enhed direk
isk
flere adaptere, og elektr
te
lut
ingen grund til at tils
r,
sty
ud
igt
ød
relt ofte overfl
enheder (ydstyr har gene
,
ere
ert
inv
,
he
syning, switc
såsom dobbelt-strømfor
r
de
he
en
e
po
svigter, vil
osv.). Hvis elforsyningen
pel UPS enhed.
sim
en
d
stadig fungere me

09

IS
AX
GH
SERIEN
SERIE

EN LØSNING EGNET TIL
ON-SITE KONFIGURATION

Dørstationer

ISDVAL

Video dørstation,
rustfri stål,
handicapvenlig,
for direkte montering

IS-DVF

Systemets brede vifte af
er gør
egenskaber og funktion
løsning
IS-serien til den rigtige
alle typer
for sikring og styrring af
l placering.
bygninger fra en centra

ISDVFAL

IS-DV

Video dørstation,
rustfri stål,
handicapvenlig,
for indbygning

Video dørstation,
zink støbt hus,
for direkte montering

IS-SS

Video dørstation,
rustfri stål,
for indbygning

Audio dørstation,
for indbygning, rustfri stål

CISSS

kumentation
Se vores omfattende do
de forskellige
for at finde ud af mere om
e markeder. Eller ring
muligheder for forsellig

Frembygnings boks,
rustfri stål, for IS-SS

Opkaldsstationer:

ISBPR

Audio dørstation
med rødt nødopkald
for indbygning, rustfri stål

CISbpR

Frembygnings boks,
rustfri stål, for ISBPR

IS-RS

ISMVLA

Video hovedstation
med teleslynge
i telefonrøret

Audio
understation

Kontrol enheder
IS-PUS

Strømforsyning
for IS kontrol enheder

IS-CCU

Hoved kontrol enhed: kan håndtere
4 dørstationer / audio enheder, &
4 hovedstationer

IS-SCU

Udvidelses enhed for ekstra hovedstationer
og dørstationer / understationer.
8 dørstationer / audiostationer,
8 hovedstationer

IS-RCU

Udvidelses enhed for ekstra
kun audio funktioner
op til 30 enheder

Dokumentations materiale for enheder kan hentes på www.kajlarsen.dk
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Dimensioner
IS-MV, IS-IPMV

SÆRLIG
NOTE!

199

189
162

IS-RS

38

250

40
116.5

59

105

IS-SS

265

215

265

IS-DV, IS-IPDV IS-DVF, IS-IPDVF

64

Alarm/Nødstandere
kan tilbydes for ISsystemer.
Se side 32

28
150

150

Indbygningsmål: 120 x 235 x 45 mm

85

250

83

265

IS-PUS

280

IS-CCU, IS-SCU, IS-RCU, IS-IPC

130

425
480
Nyudvikling

(170°)

Synsfeltet

Med almindelig
videodørtelefon

(Vidvinkel)
Monterings højde 150cm
ca. 200cm

ca. 105cm

ca. 105cm
150cm

ca. 95cm
50cm

(ZOOM)
ca. 70cm

Monterings højde 130cm
ca. 180cm
ca. 90cm
ca. 105cm
ca. 170˚

130cm

50cm

ca. 75cm
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IS
AX
GH
SERIEN
SERIE

KApACITeT: ANAloG SYSTeM
Hovedstationer

Dør
stationer

x4

x4

x8

x8

Audio
stationer

Zone
højtalerkald

x4

IS-CCU
Hoved kontrol enhed

x4
IS-SCU
Udvidelses enhed for ekstra
hovedstationer og dørstationer

x8

x8

x4

IS-SCU
Udvidelses enhed for ekstra
hovedstationer og dørstationer

x 30

x4

IS-RCU
Udvidelses enhed for ekstra
kun audio funktioner

x 30

x4

IS-RCU
Udvidelses enhed for ekstra
kun audio funktioner

x 30

x4

IS-RCU
Udvidelses enhed for ekstra
kun audio funktioner

x 30

x4

IS-RCU
Udvidelses enhed for ekstra
kun audio funktioner

Max 20
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Max 20

Max 120

Max 28

KApACITeT: HYbRId SYSTeM (ANAloG oG Ip)
IP system
IP produkter IP interface
Max24

Analog system + kontrolenheder
HovedDør
Audio
Zone
stationer
stationer stationer højtalerkald

Max8
x20

x20

x120

x20
IP sys-

x20

x120

x20

x20

x120

x20

x20

x120

x20

x20

x120

x20

x20

x120

x20

x20

x120

x20

x20

x120

x 28

IS-IpC
IP interface

x 28

IS-IpC
IP interface

x 28

IS-IpC
IP interface

x 28

IS-IpC
IP interface

x 28

IS-IpC
IP interface

NOTE:
IS systemets IPnetværk kan tildeles
op til 32 IP adresser.
Når udnyttet fuldt ud,
kan der tilsluttes op
til enten:
- 32
fuld-IP-produkter,
eller
-8
IP-styreenheder
+ 24
fuld-IP-produkter
(24 +8 = 32).

x 28

IS-IpC
IP interface

x 28

IS-IpC
IP interface

x 28

IS-IpC
IP interface

Max 32

Max 160

Max 160

Max 960

Max 224
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MARKED

PARKERINGSANLÆG
IS løsningen er perfekt til parkeringspladser og garager,
både for sikkerheden af dine besøgende, samt til at
sikre, at de standarder for hurtig og effektiv service
der kræves af en parkeringsplads opfyldes.

FUNKTIONALITET
• Intern kommunikation mellem førerens stand/betalingsautomat
• Nødopkald fra parkeringspladsen samt evt. elevatorer
• Visning af besøgende ved adgangsdørene via video-dørstationerne
Analog IS system
IP IS system

IS-IPMV

IS-MV

nolo

gi

IP video
hovedstation

ek

t

t

ek

IP

IP

Video
hovedstation

i
nolog

IS-IPDV
IP-video dørstation,
zink støbt hus,
for direkte-montering

IS-SS
IS
SS

Audio dørstation,
rustfri stål
for indbygning

IP

t

ek

nolog

i

IS-IPDV
IP-video dørstation,
zink støbt hus,
for direkte-montering

ISBPR

Audio dørstation
med rødt nødopkald
for indbygning, rustfri stål
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ISBPR

Audio dørstation
med rødt nødopkald
for indbygning, rustfri stål

MARKED

BUTIKKER &
SUPERMARKEDER
Uanset hvilken butiks type du har, er du nødt
til at beskytte mennesker, både kunder og
personale, samt dine varer. IS-systemet er designet
til at imødekomme dine sikkerhedskrav!

FUNKTIONALITET
• Intern kommunikation mellem kasserne og administrators skrivebord
• Forvaltning af parkeringspladser og vare indleverings adgang
• Nødopkald fra parkeringspladsen og elevatorer
• Mulighed for at oprette forbindelse til et eksternt lydsystem og
meddelelser til zoner ved hjælp af hovedstationen

Analog IS system
IP IS system

IS-RS

IS-MV

Audio
understation

Video
hovedstation

IP

t

ek

IS-SOFT

nolog

i

pC software

ISBPR

Audio dørstation
med rødt nødopkald
for indbygning, rustfri stål

IS-RS

Audio
understation

IP

t

ek

IP

ek

t

IS-IPDV
IP-video dørstation,
zink støbt hus,
for direkte-montering

i
nolog

ISBPR
SB

Audio dørstation
med rødt nødopkald
for indbygning, rustfri stål

IS-MV

Video
hovedstation

nolog

i

ISIPDVFAL

IP video dørstation,
rustfri stål,
handikapvenlig,
for indbygning
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MARKED

INDUSTRI
Sikkerheds ledelse er obligatorisk på et industrianlæg.
Uanset hvilken type af produktionsområde din
branche bruger, og uanset hvor mange bygninger
der er, vil IS system kunne giver den rigtige
løsning til effektiv sikkerhed og kommunikation,
uden nogen begrænsninger m.h.t. afstande.

FUNKTIONALITET

• Administrerer indgange til forskellig bygninger, eller for forskellige lokaler.
• Nødopkald fra de forskellige bygninger og lokaler i tilfælde af en hændelse.
• Intern kommunikation mellem forskellige produktionsområder og hovedkontoret.
• opkald sendes til sikkerheds ansvarlige, udenfor normal arbejdstid.

Analog IS system
IP IS system

IP

t

ek

IS-IPMV

nolog

i

IP video
hovedstation

IS-DVF
IS
DVF

Video dørstation
rustfri stål,
for indbygning

ISBPR

Audio dørstation
med rødt nødopkald
for indbygning, rustfri stål

IS-RS

Audio
understation

IP

ek

t

IS-SOFT

nolog

i

pC software

IP

t

ek

ISIPDVFAL
SIPDVFAL
DVF
DVFAL

IP video dørstation,
rustfri stål,
handikapvenlig,
for indbygning

IS-RS

Audio
sub
station

ek

t

Video
hovedstation

i

IP

IS-MV

nolog

nolog

i

IS-IPDV

IP video dørstation
zink støbt hus
for direkte montering
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MARKED

KONTORBYGNING
Kontorer er som huse, idet de kræver en
skræddersyet sikkerheds plan.
Med IS-systemet, kan du styre alle kontorer på afstand
for at optimere sikkerheden for personale og ejendom.

FUNKTIONALITET
• Intern kommunikation mellem kontorer og evt. varemodtagelse, produktion.
• Styrer besøgende og personale indgange
• Nødopkald fra elevatorer og områder.
• opkald viderstilles evt. uden for arbejdstiden

Analog IS system
IP IS system

IS-RS

Audio
understation

IS-SOFT

pC software

IP

t

ek

nolog

i

IS-MV

Video
hovedstation
IP

t

ek

nolog

i

IS-IPMV

Video
IP hovedstation

IP

ek

t

IS-DVF
IS
DVF

Video dørstation,
rustfri stål,
for indbygning,

ISDVFAL
SDVF
SDVFAL

Video dørstation,
rustfri stål,
handikapvenlig,
for indbygning

ISBPR

Audio dørstation
med rødt nødopkald
for indbygning, rustfri stål

nolog

i

IS-IPDV

IP video dørstation
zink støbt hus
for direkte montering
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MARKED

OFFENTLIGT
KONTOR
Sikkerheden i bygninger, der modtager besøgende,
som f.eks et offentligt kontor eller et museum, har
sikring som en daglig prioritering. IS løsninger er
designet til at håndterer flere indgange centralt og
give effektiv beskyttelse af personer og ejendom.

FUNKTIONALITET

• Intern kommunikation mellem de forskellige afdelinger og Reception
• Forvaltning af offentlige og personale indgange
• Nødopkald fra elevatorer og områder
• opkald sendes til sikkerheds pC, med administrator software for
for opfølgning af opkald og logning af hændelser.

Analog IS system
IP IS system

IP

t

ek

nolog

i

IS-SOFT

pC softwar

IS-RS

Audio
understation

IS-DV

Video dørstation
zink støbt hus
for direkte montering

ISBPR

Audio dørstation
med rødt nødopkald
for indbygning,
rustfri stål

ISDVFAL

IP

ek

t

Video dørstation,
rustfri stål,
handikapvenlig,
for indbygning

ISMVLA

Video
hovedstation
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nolog

i

ISIPDVFAL

IP video dørstation,
rustfri stål,
handikapvenlig,
for indbygning

MARKED

UDDANELSE
Uanset om uddannelsesinstituationen er en folkeskole eller
et universitet spredt over en række adresser, er sikkerhed
for elever og lærere et prioeritets krav. Ligeledes skal det
udstyr, de studerende bruger beskyttes, fordi det spiller
en væsentlig rolle i god kvalitet af undervisningen.
Aiphone tilbyder en skræddersyet løsning til

FUNKTIONALITET

alle typer uddannelsesinstituationen.

• Intern kommunikation mellem de forskellige klasselokaler og kontor.
• Kontrol med studerende og lærere indgange.
• Nødopkald fra lokaler og områder.
• Mulighed for at oprette forbindelse til et eksternt lydsystem for udringning,
broadcast meddelelser via system hovedstationer eller tidsstyrret.
• Administrative funktioner opsættes via medfølgende
sofwarer i systemet.

Analog IS system
IP IS system

IS-RS

Audio
understation

IS-SOFT

pC softwar

IP

t

ek

nolog

i

IP

t

ek

i
IP

nolog

t

ek

nolog

i

IS-DV

Video dørstation
zink støbt hus
for direkte montering

ISIPDVFAL

IP video dørstation,
rustfri stål,
handikapvenlig,
for indbygning
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IS-DVF

Video dørstation,
rustfri stål,
for indbygning

IS-IPMV

IP video
hovedstation

MARKED

FÆNGSEL
Et fængsel kræver totalt pålidelig sikkerhed
for at være beskyttet mod alle de risici der
er forbundet med et sådant miljø.
IS-system giver dig en høj kvalitets løsning, der giver
dig mulighed for at styre intern kommunikation og
sikkerheden for personale og indsatte på afstand og lokalt.

FUNKTIONALITET

• Intern kommunikation i hvert besøgsrum
• Intern kommunikation mellem celler og personale
• Forvaltning af besøgende og personale indgange
• Nødopkald fra følsomme områder som vagttårne værksteder o.lign.

Analog IS system
IP IS system

ISBPR

Audio dørstation
med rødt nødopkald
for indbygning, rustfri stål

IS-SS

Audio dørstation,
rustfri stål,
for indbygning

IS-MV

IS-RS

Video
hovedstation

Audio
understation

IP

t

ek

IP

ek

t

nolo

gi

nolog

i

IP

t

ek

nolog

i

IS-IPDVF

IP video dørstation,
rustfri stål,
for indbygning

IS-DVF

Video dørstation,
rustfri stål,
for indbygning

ISIPDVFAL

IP video dørstation,
rustfri stål,
handikapvenlig,
for indbygning

IS-IPMV

IP video
hovedstation
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OPKALDSSTANDERE!
Aiphone opkaldsstationer har mulighed for både
bistand og nødhjælp opkald / alarmtryk i paneler.
Opkaldspanelerne er specielt designet til at
imødekomme behovene i det kommercielle marked,
og kan være enten væg-eller fundament monteret.
Opkaldspanelerne kan være enten som
video eller kun audio dørstationer.
Opkaldspanelerne kan leveres for
IP eller direkte kabling.

Tekniske specifikationer:
• Malet rustbeskyttet stål.
• Vandalsikr udførsel.
• Ude og indendørs opsætning.
• Højde for opkaldstrykket er tilpasset
handicappede i kørestol og børn.
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FOR MERE INFORMATION
SpøRG eFTeR VoReS SAlGSbRoCHUReR FoR HVeRT MARKed
Aiphone behov
Boligsystem
Døranlæg
forFra
mindre

Boligsystem Fra Aiphone

GT Audio og Farve Video
Dørtelefonanlæg m.m.

Audio og Vidio Dørtelefonanlæg
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Audio & video
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GT audio & video dørsystem,
adgangskontol og
aflåsnings systemer

- uden for kontraktforhold fotografier og dokument - september 2011
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GT Audio og Farve Video
Dørtelefonanlæg m.m.

87 92 00
6
5
g
n
i
R
for
ation!
t
n
e
m
u
dok
Teknisk
er!
Brochur
ing!
Rådgivn
Tilbud!

Udsendt af:

Kaj larsen Communication A/S
Risbøge 6, højrup
6640 Lunderskov
Tlf. 5687 9200
mail: kajlarsen@kajlarsen.dk
www.kajlarsen.dk

