IXG
BROCHURER 2020

IP Flerbolig System

IXG System
Max 9999
enheder

Smartphone applikation
Android

iOS

1. Fuldt IP-baseret system. Brug eksisterende netværksinfrastruktur og integrer
med andre systemer.
2. Ingen centralenheder kun simpel PoE installation for reducerede installations
omkostninger.
3. Smartphone-App applikation sikrer forbindelse overalt.
4. Ny 7-tommer touchskærm i boligen og 7-tommer touchskærm i dørstationen
med optager funktion på SD kort.
5. Kompatibel med eksisterende IX-system.
6. Nye muligheder for blandet benyttelse.

MAIN ENTRANCE

* Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel.

Det længe ventede IP lejlighedssystem.
Nye produkter og nye muligheder med vores kommende IP-system.
Opret forbindelse med IX-systemet for at give en komplet løsning.
Flere boligblokke i et sammenhængende system
• Op til 99 sammenhængende
bygninger og op til 9999
system enheder.
• Opret fleksible løsninger til
meget store projekter.
• Brug SmartPhone-applikationen
for at udvide brugeroplevelsen
til overalt i verden.
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• App funktionen kræver ikke en
svarstation i boligen når dette
ikke er ønsket/nødvendigt

Installations Eksempel
1 bolig
×8
（max）
IXG-2C7

EN

×8
（max）
Smartphone
IXG-DM7

PoE Switch

PoE Switch

IXG-MK
Service Station
for driften
VPN

Router
Gateway
Eksternt servicelev.

Fælles Indgang

alt-i-én-løsning til blandede opgaver.

Svarstation
med 7-tommer
touchskærm

Video bolig station

Faciliteter
• 7-tommer LCD-touchskærm• Intern kommunikation mellem boligens stationer er muligt.

IXG-2C7

• Omstil til din smartphone og besvar opkald, åben dør og kontroller mistet opkald overalt.
• Installer op til 8 hovedstationer i en bolig.
• Video og lyd optages på micro SD-kort.
• Brug IXG-2C7-FMK til montering af Svarstationen.

Faciliteter
Video dørstation

IXG-DM7

• 7-tommer LCD-touchskærm
• Rediger velkomstskærm.
• Video og lyd kan kontinuerligt
optages på det interne micro
SD-kort.
• 2-vejs videokommunikation
mulig med servicestationer.
• På- og indbygningsboks ikke
inkluderet.
• Brug IXG-DM7-BOX til indbygget
montering.
• Brug IXG-DM7-SBOX til
påbygget montering.

Elevator kontrol Adapter

IXGW-LC

Gateway adapter

IXGW-GW

Servicestation

IXG-MK

•
•
•
•

APP for iOS

ASP-IXGI

Faciliteter
Kommunikation med bolig
svarstationer er muligt.
Video og lyd optages på et
micro SD-kort.
2-vejs videokommunikation
mulig med dørstationer.
Alle og Gruppekald muligt

APP for Android

ASP-IXGA

INTEGRERET SIKKERHEDS &
KOMMUNIKATIONS SYSTEM
Innovative netværksbaserede sikkerhedssystemer.
Administrer ikke kun sikkerheden omkring din indgange, men få også intern
kommunikation gennem et system på lokalt netværk eller internettet for
overordnet og forbedret sikkerheds strategi.

Find løsningerne til dine sikkerhedsbehov.

Store virksomheder
Beskyt medarbejdere
ved sikkert at bekræfte
identiteten af gæster og
leverandører, inden de
gives adgang til
bygningen.

Lufthavne

Kommunikation
mellem mange
afdelinger og områder
som det bliver let at
kontakte og give
beskeder.

Skoler

Send meddelelser til
hele skolen eller til et
klasseværelse.
Svar med et telefonrør
eller håndfri.

Indkøbscentre

Intern kommunikation
mellem butikker og
områder kan let udføres.
Aktivér kommunikation
og kald i nødsituationer.

Hospitaler

Øger personalets
effektivitet internt og
med at kontrollere
indgange fra ét centralt
sted. Overfør nemt
ansvar til et andet sted
eller anden afdeling.

Parkeringsanlæg

Assister besøgende og
overvåge flere garageanlæg
fra fjerntliggende
kontrolcentral, stadig med
optimal service.

System valgmuligheder
IP Netværk Audio - Video System

IX serie

Sikkerheds IP/LAN Video System

IS serie

Lokal Audio / Video Sikkerhed

AX serie

IP Netværk Audio - Video System
IXG
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system

Giver endnu større fleksibilitet og dækker flere opgaver.

IX-systemet - få løst opgaven i en lang række komplekse ejendomme, samtidig med at det giver mulighed for
integration med tredjeparts IP-systemer.

Fuld IP-netværks kompatibilitet

VPN/LAN

Sikringssystemer der kan integreres

Netværks Kamera

Adgangs Kontrol

VMS/NVR

IP-PBX

Nødkald

Søgning og Kald

Kompatibel med eksisterende IX installationer.
Nye IX-produkter kan tilsluttes og integreres med eksisterende IX installationer.
Opgradere og forbedre dit kommunikationsnetværk.

Kombiner et sikkerheds- og kommunikationssystem

Alt-i-et-system

ISO 14001

ISO 9001

ISO 14001 Certified

ISO 9001 Certified

JQA-EM0453
Headquarters section
Toyota Factory
Taiho Site

AIPHONE CO., LTD.

JQA-0291

Deming Prize

Deming Medal

AIPHONE CO., LTD.

AIPHONE

Kaj Larsen Communication A/S
Risbøge 6, Højrup, 6640 Lunderskov
Tel.: +45 5687 9200
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www.aiphone.dk

60

