
(mm) 

48 3 34 

CAT5e/6 CAT5e/6 

IX-DVM Netværks 
Kamara 

IX-MV7-HB 

(mm) 

Ca.. 
2200 

Ca.. 
1300 

Ca.. 
900 

Ca.. 
170° 

center 
1500 

500 500 

Grundlæggende Funktioner 
●Opretter forbindelse direkte til et IP-netværk
● Udløs elektrisk lås med relæudgang eller via IXW-MA-enheden
● Status indikator LED og talevejledning (opkald, i kommunikation og døråbning)
● LED-belysning med svagt lys for farve video i mørke
● Kalder op til 20 forprogrammerede stationer samtidigt, når ønsket.
●Modtager gruppekald fra hovedstationer
● Internationale kvalitetsstandarder: UL 62368-1, IEC 60825-1, CE-mærkning Smartere og slankere 

Video dørstation Dimensioner System konfiguration 

Slankt 
Design 

Kontaktløst 
Opkald 

Klart 
Panorama 

Kik 

Bredt 
Dynamisk 
område 

IX-DVM

Monteringsposition og billedvisningsområde Specifikationer 
Strømforsyning Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af/at Class 0) 

Kommunikationstype Hånd-fri: Dupleks 
Kamera 1/3.8-type farve CMOS, 

1280 x 720(Ca. 0.9 million pixels), Bredt dynamisk område 
Minimum illumination 5 lux 
Drifts temperatur-
område -40 - +60℃

Montage Overflade monteret / Påbygning 
Materiale Enhed: Trykstøbt aluminium 
Input/output Kontakt input ×1 / Relæ output ×1 
Bemærkninger ONVIF Profile S-understøttelse 

Dette produkt indeholder en klasse 1 laser. 
Laser er i overensstemmelse med IEC 60825-1:2014. 

*Skærmbilleder er simulerede. Faktiske billeder kan variere. 

Distribueret af: Deming Prize ISO 9001 ISO 14001 

IX(E)2110A 

Deming Medal JQA-0291 
Corresponding product: 

Standard     product 
Order product 

JQA-EM0453 
HEADQUARTERS 

TOYOTA FACTORY 
TAIHOH SITE 

DEVELOPMENT CENTER 

https://www.aiphone.net/ 
https://www.aiphone.dk/ 

IXSYSTEM

Faktisk størrelse 

ll rettigheder forbeholdt. Alle erklæringer er gyldige på tryktidspunktet. Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel for forbedringer. 

PoE Switch 
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DØRSTATION

http://www.aiphone.net/
https://www.aiphone.dk/


 
 

Den smarte og slanke kontaktløse dørstation,  
der passer til den "Nye Normal" 

 
 
 
 

 

48mm 

Slankt design, velegnet til dørstolpe 
    Kan installeres på en række forskellige steder, såsom Indgangsdøre,  

Porte og lignende.  

170° Klart panorama syn 

Kalder op blot ved at holde en hånd over sensoren uden at 
røre på den fysiske opkaldsknap. Anvendte algoritmer 
reducerer falske opkald forårsaget af regn, sne, støv osv. 

Korrigerer vidvinkelobjektivets 
forvrængning og justerer 
videobilleder helt ud til kanten. 

Before distortion correction 

Ca. 170° vidvinkel kamera 

3-15cm registrerings  
afstand 

♪ 

Korrigerer for forskelle i lysstyrke og  
mørke, såsom i modlys, og giver  
naturlige videobilleder som gør det  
muligt tydeligt at se både besøgende  
og baggrunden. 
Som et overvågningskamera med  
højt ydende videokorrektion og  
kommunikationsfunktioner er IX-DVM  
ideel til Video sikring af indgangsdøre. 

Before video correction 

Laserstråle (usynlig) 

Efter forvrængnings tilpasningen Efter video tilpasning 

IX-DVM 

 
WDR (Wide Dynamic Range) 

 
Kontaktløs opkaldssensor 

 
 
 
 
 
 

24/7 optagelse 
 
 

VMS/NVR (Tredje parts produkter) 


