IP Netværks Audio-Video system

Billedet er konstrueret

Større fleksibilitet,
Integreres med flere
systemer.
IX-systemet - få jobbet gjort for en bred vifte af Applikationer,
mens du opnår en integrering med Tredjeparts IP-systemer.

Fuld IP-basseret Audio-Video System
Giver mulighed for at kommunikere mellem et ubegrænset antal dør / hovedstationer
uden afstandsbegrænsninger. Spare enda penge, da der ikke kræves nogen server for at
opbygge et system.

Integra on med andre IP-basserede sikkerheds
systemer
Ved hjælp af en eksisterende IP-infrastruktur kan IX System integreres med Video
overvågnings Systemet, ADK Systemet og Netværks Kameraer mv. Ved at kombinere
sikkerhedskomponenter spares tid og ressourcer under opsætning og træning af
driftspersonalet.

24/7 Monitorering/Optagning
Video fra dørstation kan overvåges og registreres via tredjeparts VMS / NVR-systemer.
Forbedrer sikkerhedsniveauet til flere applikationer.
Aiphone IX er det ideelle system til en bred vifte af applikationer, som giver dig mulighed for at
udnytte dit IP-netværk optimalt.
Kontor faciliteter

Lufthavne

Jernbane

Parkingsanlæg

Hospitaler

Fabrikker

Fængsler

Indkøbscentre

Skoler
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Bred dækning gennem IP netværk.
Fuld IP-netværks kompatibilitet, simpel installaƟon, og større fleksibilitet.

VPN/LAN

Ubegrænset antal enheder
IP-adresser for op til 500
enheder kan registreres
for hver hovedstation masser af muligheder for
selv store systemer.

Ingen serverkonfiguration nødvendig, mindre
installations tid og lavere omkostninger

X

500

Ingen begrænsninger i afstande
LAN og VPN-forbindelser gør det muligt at
implementere over store områder og mellem
fjerntliggende steder. Dette system giver
mulighed for lukket kredsløbskommunikation
og central kontrol i store faciliteter, mellem
firma- og satellit-systemer i enhver form for
opbygning med flere steder.

Du skal blot forbinde enhederne til
PoE -switche. Det betyder at der ikke
er brug for en dedikeret server, med
den ekstra fordel at undgå total
system medetid, på grund af
serverfejl.

App betjening
Mobil Smartphone og Tablet
betjening via Android eller iOS muligt
som var det en hovedstation.

Server

Ny generation af sikringssystemer med fleksibilitet i top.
Sikkerhedsforbedret integration

Netværks Kamera

ADK system

Nødkald

Adgangs sikring

VMS/NVR
Kald funktioner

KompaƟbelt med tredje parts systemer
Dette system er kompatibelt med ONVIF Profil S-etablerede
netværkskameraudstyr. Dette gør det muligt at benytte IX systemet
sammen med tredjeparts IP-systemer. Den åbne API giver mulighed
for at konfigurere IP-systemer og give større fleksibilitet.
Eksempler på IntegraƟon

Her brugt med et Video Overvågning & ADK løsninger
Sammenkobling med et ONVIF Profi S-kompatibelt netværkskamera
system giver mulighed for at omdanne dørstation til
overvågningskameraer for ansigts identifikation af den besøgende.
Integreret med video systemer for 24/7 optagelse. Integration med
tredjeparts adgangskontrol er også en mulighed.
*VMS (video management system)

IX-MV

Et ONVIF kompatibelt
VMS/NVR system
og et ADK system

24
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Det er let at identificere besøgende med både
samtaleanlæg og Netværkskamera.

Billeder er konstruerede.
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Brugerdefinerede indstillinger
Opkalds Kø
Hovedstationer kan modtage op
til 20 indgående opkald samtidigt.
Opkaldsinformation kan vises på
en opkalds kø liste, hvilket gør
det muligt at reagere selektivt på
opkald efter prioriteter.

Unicast / MulƟcast
Alt efter infrastrukturen, er der mulighed for at sende data via Unicast eller Multicast.
Kald til alle stationer kan gøres ved hjælp af Multicast, og for Unicast-kommunikation er
der mulighed for personsøgning på op til 50 stationer.

Tilpasning muligt med forudindtalte lydfiler
Opret og importer tilpassede lydfiler til brug som unikke
talemeddelelser.
For besøgende ved dørstationer gives der besked om, at

Dør er åben

der kaldes op, døren er åben, linjen optaget o.s.v.

For vagten/opkaldsmodtageren på hovedstationer hjælper
talemeddelelser dem med at identificere indgående
opkald øjeblikkeligt. (kald fra hovedport øst, kald fra kantine etc.)

Kald fra
hovedport
øst

Kald til alle staƟoner eller individuelle grupper
Kald til alle stationer og kald
til forud definerede specifikke
grupper er mulig.
Et tredjeparts højtaleranlæg
kan tilknyttes for yderligere
dækning.

Gruppe
Nr.1
Gruppe
Nr.2
Gruppe
Nr.49
Gruppe
Nr.50

PA forstærker

Højtalere

Send E-mail
Når en hovedstation kaldes, kan IX System
sende en e-mail, der er vedhæftet med den
besøgendes billede til op til 3 e-mail-adresser.
Ligeledes kan en evt. fejl i systemet også
sendes via e-mail til udvalgte modtagere.

Billeder er konstruerede.

til en række forskellige funktioner.
Et bredt udvalg af opkalds overførsels funktioner
Systemet indeholder et vifte af opkalds overførsels funktioner, som kan indstilles til at
opfylde forskellige behov og krav.

Manuel omstilling

Dagli omstilling

Et opkald fra en dørstation kan placeres i
venteposition og overføres til en anden
hovedstation manuelt af brugeren.

Hvis der ikke er svar inden for en angivet tid,
overføres et opkald automatisk til en
foruddefineret hovedstation.
Ingen svar indenfor
en angivet tid

① Opkald

Omstilling

② Omstilling

Eller

③ Kald

Ikke tilstede omstilling

Planlagt omstilling

Opkald overføres automatisk til en anden
hovedstation når "transfer" aktiveret.

Opkald omstilles automatisk til en
forudindstillet hovedstation på planlagte
tider, f.eks. Efter normal arbejdstid.
I arbejdstiden

Efter arbejdstid

Overfør

Vagt
firma

Overfør

Tryk for overførsel

Specifikke individuelle opkald og samtidige opkald til flere enheder
Dørstation

Individuel
opkald

Receptionist

Dørstation kan kalde op til 20 hovedstationer samtidigt.
Hovedstationen kan ringe op til 50 andre hovedstationer i en
gruppe samtidigt.

Op til 50 hovedstationer kan kaldes i en gruppe.
Maksimum 50 grupper kan oprettes.

Gruppe kald
Individuel kald

Kontor 1

Kontor 2

Kontor 3
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Eksempler på populære applikationer

Lufthavne

Alt-i-et-system til intern kommunikation, adgangskontrol til område og videoovervågning.

Medarbejderne kan kommunikere med hinanden effektivt.
Adgang kan styres med ansigts identifikation og kommunikation.
Integration med adgangskontrol er også mulig.
Kontrol Center
2014.01.23 AM09:01 oﬃce door open
2014.01.24 AM09:05 oﬃce door open
2014.01.24 PM05:09 oﬃce door open
2014.01.25 AM09:01 oﬃce door open
2014.01.25 AM10:06 oﬃce door open
2014.01.25 PM03:21 oﬃce door open
2014.01.25 PM07:20 oﬃce door open
2014.01.23 AM09:01 oﬃce door open
Name

John Smith
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Personale rum
IX-MV

IX-MV

IX-DVF-P

VMS
ADK

IX-DVF-P

Indgang

IX-DVF

Indgang

IX-DVF

IX-DVF

Jernbanestationer
Alt-i-et-system til Nød punkter. Kommunikation mellem stationer og Videoovervågning.

Respons kan foretages på opkald og forespørgsler fra billetmaskiner, billetporte og
platforme med videoovervågning.
Kommunikation til andre stationer er også mulig.
StaƟon A
StaƟon B
Kontrol rum

IX-MV

IX-MV

IX-MV

VMS

IX-DVF

StaƟon C

Virtuel Privat
Netværk

IX-MV

IX-DVF

IX-DVF

IX-DVF

IX-MV

Skoler
Alt-i-et-system til indgange, Opkaldsoverførsel efter lukketid og Nød/komfort kald/søgning oma.

Kontrol med af adgang- og udgang integreret med adgangskontrol kan være en fordel.
Systemet kan også bruges til at lærere og administration nemt kan kommunikere med hinanden.
Efter lukketid for skoler inden for distriktet kan central kontrol af vagt center.
Skole A

Kamera

Kamera

Skole B

Kamera

Skole C
Pedel
Virtuel Privat
Netværk
App

Fælles kontrol senter
Administration

Kontor

Klasseværelse

IX-MV

IX-MV

IX-MV

IX-DVF
IX-MV

VMS

Parkeringsfaciliteter
Alt-i-et-system til nødopkald, fjernbetjening af fjerntliggende parkeringspladser.

Kommunikation og video identifikation giver mulighed for øjeblikkelig assistance.
Kriminalitets forebyggelse kan forbedres yderligere ved samtidig installation af IP-kameraer.
Vagt Center

IP-Kamera
IX-MV

IX-DVF

IP-Kamera

IX-DVF

VMS

IP-Kamera

Virtuel Privat
Netværk
IX-DVF

IP-Kamera

IX-DVF

IP-Kamera
IX-DVF

IP-Kamera

Nødkald
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Fleksibel systemkonfiguration til at
imødekomme din specifikke systemkrav
Virtuel Privat Netværk

Router
／

CAT5e/6

PoE
Switch

／

CAT5e/6

／

／

IX-MV

CAT5e/6

IX-DVF

CAT5e/6

IX-DVA

PoE
Switch

Kontakt
input

Relæ
output

Kontakt
input

Relæ
output

Audio
output

Kontakt
input

PA forstærker

El-dørlås

Højtaler

El-dørlås

IntegraƟon

Relæ
output

Audio
output

PA forstærker

El-dørlås

Højtaler

IX-DVF-P
2014.01.23
2014.01.24
2014.01.24
2014.01.25
2014.01.25
2014.01.25
2014.01.25
2014.01.23

AM09:01 oﬃce door open
AM09:05 oﬃce door open
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

Name

John Smith
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Et ONVIF Profile S
kompa belt
Netværks kamera

Et ONVIF Profile S
kompa belt
VMS/NVR system

Adgangskontrolsystem

m/Kortlæser

Definitions vejledning
ONVIF (Open Network Video Interface Forum)
Interface specifikationerne, der er oprettet af ONVIF, giver standarder, der muliggør udveksling af levende video og lyd samt
kontroloplysninger og lignende fra overvågningskameraer og andre netværks videoenheder, selv blandt produkter fra forskellige
producenter.

VMS (Video Management SoŌware [or "System"])
Dette refererer til video drifts software via et IP-netværk. Servere og kameraer af enhver fabrikat kan installeres, hvilket gør det
muligt at konfigurere systemer, der passer til brugernes behov.

NVR (Network Video Recorder)

Dette er en enhed, der registrerer og gemmer optagelser fra et netværkskamera over et IP-netværk.

Open API
Dette refererer til et sæt kommandoer og funktioner, som kan bruges i programmeringen. Det gør det muligt at styre samtale
funktionen og gør det også muligt for programmer at optage samtale.

SYSTEM ENHEDER
Hovedsta on

Audio Dørsta on

Video Dørsta on

IX-BAF

IX-DVF
IP Audio + Video Hovedsta on

IP Audio + Video Dørsta on

3.5 tommer LCD display
Med rør eller håndfri betening
Dør åbning
PoE - Standarden 802.3af
Bordstander medfølger (også muligt at
vægmontere)
• Input/Output : Kontakt input X 1
Relæ output X 1

•
•
•
•
•

Video Dørsta on

•
•
•
•
•

Rustfri Stål front
PoE - Standarden 802.3af
For indbygning standard
Indbygningsboks inkluderet
Input/Output : Kontakt input X 1
Relæ output X 1
Audio output X 1

Video Dørsta on

IP Audio + Video Dørsta on for
ProxPoint® Læser

IP Audio + Video Dørsta on for
iCLASS® Læser

• Samme som IX-DVF
• Kompatibel med HID® ProxPoint®
Plus Proximity Kortlæser
• Input/Output : Kontakt input X 1
Relæ output X 1
Audio output X 1
* Kortlæser er ikke inkluderet

IP Audio Dørsta on

• Samme som IX-DVF
• Kompatibel med HID® iCLASS®
Smart Card Læser
• Input/Output : Kontakt input X
1
Relæ output X 1
Audio output X 1
* Kortlæser er ikke inkluderet

•
•
•
•
•

Rustfri Stål front
PoE - Standarden 802.3af
For indbygning standard
Indbygningsboks inkluderet
Input/Output : Kontakt input X 1
Relæ output X 1
Audio output X 1

Video Dørsta on

Audio Dørsta on

IP Audio
+ Video Dørsta on

IP Audio Dørsta on

•
•
•
•

Brandhæmmende plast
PoE - Standarden 802.3af
For påmontering
Input/Output : Kontakt input X 1
Relæ output X 1
Audio output X 1

•
•
•
•

Brandhæmmende plast
PoE - Standarden 802.3af
For påmontering
Input/Output : Kontakt input X 1
Relæ output X 1
Audio output X 1

Specifika oner
• LAN : Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)
• Audio standard : G.711
• Video standard : H.264/AVC, MotionJPEG (Kun Hovedstation & Video
Dørstation)

• Netværks protocol : IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP,
HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD,
SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS
• Godkendelse : SSL3.0, TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2

• Pakke kommunikationsmetode: Unicast, Multicast
(Multicast : kun Hovedstation & Video Dørstation)
• Andet : ONVIF profile S
(kun Hovedstation & Video Dørstationer)

DIMENTIONER(mm)
IX-MV

IX-DVF

IX-DA

IX-BA

129

129

265

265

59
38

265

162

189

250

IX-DVF-P,IX-DVF-PI

IX-BVF

96.8
150

2 45

150

2 45

150

23
42

96.8

23
42

2 45
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IP Netværks Audio-Video system

Udsendt af :

Deming Prize

ISO 9001

ISO 14001

Deming Medal

ISO 9001 Certified

ISO 14001 Certified

JQA-0291

JQA-EM0453
Headquarters section
Toyota Factory
Taiho Site

AIPHONE CO., LTD.

IX(E)1408A

AIPHONE CO., LTD.

Alle rettigheder forbeholdes. Alle udsagn gælder på tidspunktet for udskrivning. Design og specifikationer kan ændres uden varsel til forbedring.

http://www.aiphone.net/
http://www.aiphone.dk/
Printet i Danmark (DK)

