IXG Series

IP Flerbolig Video Dørtelefon

Beskrivelse
IXG-serien er et IP-flerbolig-dørtelefon-system for enhver flerbolig, kontor, butiks facilitet. Systemet
understøtter op til 9.999 fysiske enheder og 9.999 IXG-App's.
Alle stationer kræver et PoE-netværk, hvilket forenkler installationen.
IXG-DM7 dørstationer giver mulighed for selektiv opkald til brugere oprettet i systemet.
Individuelle IX-serie 2 dørstationer kan bruges til at kalde vagt/service funktioner eller boliger, når en
enkelt direkte opkaldsmulighed er påkrævet.
IXG-MK vagt/service-stationer bruges som et centralt punkt for kommunikation og kontrol af sikkerhed
og komfort eller concierge/reseption-tjenester.
IXG-2C7 bolig-stationer leverer lyd- og videokommunikation fra indgangspaneler, dørstationer og
vagtstationer.
Boligstationen kan kalde og kommunikere med en anden bolig station opsat i samme bopæl.
Boligstationer kan også ringe til enhver IXG-App, der er tilknyttet samme bolig.
IX-MV7-hoved-stationer kan bruges i kommercielle enheder inden for området. Med flere funktioner
sammenlignet med en boligstation, indstille overførsels scenarier for opkald, hurtigopkaldsknapper kan
frit programmeres, gruppe opkald og personsøgning kan opsættes + meget andet, sammenlignet med
andre enhedstyper.
IX- nødkalds enheder bruges i trapperum, parkeringshuse og offentlige områder uden for bygning for at
øge tryghed og sikkerhed.

ENHEDSTYPER
Dørstationen

x10

Der kan opsættes op til 10 IXG-DM7 dørstationer i een bygning. Indgangsstationer kan kalde
op til boliger, vagt og kommercielle områder samt give adgang via integreret kodetastatur
eller adgangskontrol.

Funktioner / Faciliteter
Foretage et opkald

Dørstationen kan selektivt kalde boliger og firmaer såvel som vagtstationer i området.
Opkald kan foretages ved at ringe til et bolig nummer, ved at søge i en beboers navn eller via en liste med navne.
Lister er begrænset til 100 navne.

Adgangskontrol

Indgangsstationen kan styre to tilhørende indgange veia adgangskoder. Hvor hver beboer kan have sin egen koder.

Tale vejledning ved opkald

Indgangsstationen giver en besøgende mulighed for at vælge deres foretrukne vejvisningssprog. Efter opkaldet vil
guide-sproget vende tilbage til det indstillede standard sprog, når valgt.

Velkomst skærm

Hver indgangsstation kan tilpasses med et unikt velkomstskærmbillede.

Bolig enheder

IX-DV

x2

x8

Boligenheder kan bestå af op til otte IXG-2C7 svarstationer, otte IXG App's og to
private dørstationer. IXG-2C7-stationer bør placeres i rum, der kræver opkald fra
en fælles dørindgang. IXG-app'en kan bruges sammen med eller i stedet for den
fysiske svarstation IXG-2C7.

Egenskaber / funktioner
Modtagelse, Foretage opkald

Bolig svarstationer kan besvare opkald fra indgangsstationer, private døre, vagtstationer og kald fra
fællesarealer. Bolig svarstationer kan kalde op til vagtstationer, fællesarealstationer, andre stationer inden
for deres bolig og tilhørende IXG-app's.

Overvåg historik via optagelse af opkald

Bolig svarstationerne kan overvåge indgangsstationer og private døre. Bolig svarstationer kan se seneste
opkald, ubesvarede opkald med videooptagelser. Opkald kan optages manuelt ved at trykke på
optageknappen under et aktivt opkald.

Dør Åbning

Bolig svarstationer og App's kan frigive/åbne indgange de er i kommunikation med.

Udendørs enheder

IX-DV

x10

Udendørs enheder kan omfatte op til 10 dør- eller nødopkalds-stationer. Disse stationer kan
placeres på et hvilket som helst sted (dvs. parkeringskælder, cykkelrum, fællesdøre osv.),
der skal kalde en vagtenhed, boligenhed og lignende.

Egenskaber / Funktioner
Plaseing af et Opkald

Stationerne opsættes ved installation til ønskede modtagere

UNIT TYPER
Inde enheder
Inde enheder kan være op til otte IX-MV7-* hovedstationer og to dørstationer. IXMV7-*-stationerne kan placeres i fælles område (dvs. kontor, ejendomsadministrator
etc.), der kræver opkald fra en fælles dørindgang eller privat dør.
IX-DV

x2

x8

En Station kan kommunikere med alle andre enhedstyper undtagen vagten. De to
private dørstationer vil kun ringe til stationer inden for deres enhed.

Kommerciel Enhed

IX-DV

x2

x8

Kommercielle enheder kan bestå af op til otte IX-MV7-* Stations, otte IXG App's og
to private dørstationer. IX-MV7-*-stationerne bør placeres på kommercielt/
detailområde, der kræver opkald fra en fælles dørindgang eller privat dør. IXG-appen
kan bruges sammen med eller i stedet for den fysiske IX-MV7-* station.
Stationer inden for en kommerciel enhed kan kommunikere med inde- og
udearealenheder, vagt- og indgangsenheder samt andre kommercielle enheder. De
to private dørstationer vil kun ringe til stationer inden for deres enhed.

Vagt/service enhed

IX-DV

x2

x8

Vagt/service enheden kan bestå af op til otte IXG-MK vagtstationer, otte IXG Apps
og to private dørstationer. IXG-MK-stationerne kan placeres hvor der kræver opkald
fra en fælles dørindgang eller privat dør og skal kunne ringe til boligenheder. IXGappen kan bruges sammen med de fysiske IXG-MK-stationer.

FUNKTIONER
Hoveindgange (IXG-DM7)
•
•
•
•
•
•

7" touchskærm
PoE
Indbygget optagelse med microSD-kort
Enkel brugergrænseflade
Kald til cloud-baseret App
720p HD-kamera

•
•
•
•
•
•

Op til 9.999 navne/numre kan gemmes
Programmerbare kontakt indgange og -relæ udgange
Bevægelsessensor aktiverer LCD
Plads for HID-læser til kortadgang
Panelramme i rustfrit stål (efter forespørgsel)
Robust IP65- og IK08-klassificering

•
•
•
•
•

Cloud-baseret App
Programmerbare kontakt indgange og -relæ udgange
Kald op til Service/Vagt
Kald/Frigiv elevator til etage
Overvåg egne og fælles dørstationer

Bolig enheder (IXG-2C7)
• 7" touchskærm
• PoE
• Indbygget optagelse med microSD-kort
• Foretag opkald til andre stationer inden for
en bolig, nu også mulighed for allekald!
• Modtag opkald fra private dørstationer

Ude enheder (IX Serie Dør Stationer)
• PoE
• Foretag opkald til andre enheder (undtagen indgang)

Inde enheder (IX-MV7)
•
•
•
•
•
•
•

7" touchskærm
PoE
Indbygget optager for micro SD-kort
Foretag opkald til andre enheder (undtagen Vagt/Service)
Modtag opkald fra private dørstationer
Programmerbare kontakt indgange og -relæ udgange
Overvåg dørstationer

Kommercielle enheder (IX-MV7)
•
•
•
•
•
•
•
•

7" touchskærm
PoE
Indbygget optager for micro SD-kort
Foretag opkald til andre enheder (undtagen vagt)
Cloud-baseret App
Modtag opkald fra private dørstationer
Programmerbare kontakt indgange og -relæ udgange
Overvåg dørstationer

Vagt/Service enheder (IXG-MK)
•
•
•
•
•
•
•
•

7" touchskærm
PoE
Indbygget optager for micro SD-kort
Foretag opkald til andre enheder (undtagen Inde enheder)
Modtag opkald fra private dørstationer
Cloud-baseret App
Programmerbare kontakt indgange og -relæ udgange
Overvåg dørstationer

