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Projekt styrke  
Pålidelighed



need only one streamlined master station to control 
an unlimited number of devices 

Maksimal alsidighed, minimal rod
Hoved 

par penge med Aiphone, ingen fast
licens betaling eller eksterne serverdrift

•  Køb kun det du har brug for og udbyg
når nødvendigt — systemet skaleres frit
Pålidelig løsning med linje og enheds 

  overvågning 24/7 

App løsning over lokalt Wi-Fi giver 
  personale og vagt frihed i hverdagen
•  Intern kommunikation og flere sikkerhedslag

integreret i et system/station
•  Bagud og fremover kompatibilitet betyder at

din investering er sikret i fremtiden og klar til at
imødekomme fremtidige behov

System il System Løsning med

IX serien dækker de fleste moderne sikkerhedssystemer der kendes i dag -og dem 
der kommer i morgen.
Alt i den kvalitet og den stabilitet der forventes af et AIPHONE system.

Platformen for virksomheds sikkerhed og -kommunikations behov, der 
vokser med dig. 
Det vil udvide dit netværk på tværs af flere sikkerhedslag frá ét lag til en 
meget stærk løsning. Uden system server. Ingen licenser. Ingen behov for 
at træne personaet i flere forskellige systemer "all in one". Dækker en enkelt 
bygning eller flere kontinenter.

Styrke med en åben 
produkt
med enkelheden af et samlet system

ød den ye



Indentificer Gæster ved Indgangen
Installer stationer ved døre, der evt. er åbne om dagen, 
men låst om natten, så besøgende stadig kan få 
adgang.

Kald Ud til Områder
Hurtig advarsel for at evakuere bygningen eller 
afspille forud optaget, planlagte meddelelser.

Hold Åben udenfor Åbningstiderne 
Med stationer placeret ved indgange, kan besøgende 
kontakte vagt og personale efter lukketid.

KONTROL
Indgange | Områder | Parkering | Kald | Indgange

ION
SIP | VMS systemer | Adgangs kontrol | CCTV Kameraer

Design det ultimative kontrolcenter
Ved hjælp af en enkelt hovedstation kan andre 
systemer integreres for at skabe et stærkt sikkerheds 
center.

SIP Kompatible Enheder
Det er let at foretage udgående telefon 
opkald når hovedstationen er opsat herfor 
gennem en SIP server

Tillad Hurtig Adgang for Ansatte 
Med dørstationer der har indbyggede 
kortlæsere kan ansatte nemt få adgang til 
autoriserede områder uden opkaldsbehov.

Mange Sikkerhedslag 
på en Kraftfuld Løsning



Spar penge uden at gå på 
kompromis med stabilitet, 
funktioner og design!

Mindre udstyr giver mindre 
vedligeholdelses omkostninger

Ingen Aiphone licenser

Produkt der er kendt for 
kompromisløst stabilitet

Let at lære og forstå

Kompatibel med skiftende 
teknologier

KOMMUNIKATION
Mellem kontorer | Kontakt vagtfunktionen | kontakt medarbejder

Opkald til et andet kontor eller en anden bygning
Der er let at etablere forbindelse til et andet kontor, en anden bygning 
eller et andet kontinent på jorden

Giv mulighed hor hurtige nødopkald 
Standere eller vægmonterede nødkalds-stationer kan ophænges ude og 
inde for opkald til vagt eller 112

Selvbetjent receptionsfunktion
Hovedstationen kan opsættes som en virtuel receptions-funktion hvor 
det ikke vil være nødvendigt med fast personale



•  Ubegrænset skallering
•  Integrerer flere sikrings platforme

SIP integration
• System til system netværk

Sikkerhed og kommunikation i ét
IP baseret 100%

•  Forbinder alle skoler i et system
•  Alle kan varsles informeres samtidig
•  Video indentifikation ved alle

indgange for adgangssikring i top
•  Kommunikation til og fra klasserum
• Ring signallering i zoner og alt

•  Kontrol døgnet rundt
•  Kontrolleret adgang til 
funktioner og områder
• Kald mellem afdelinger

Beskyt medarbejdere og 
besøgende med nødstationer 
fordelt ude som inde
• Adresseret nødkald fra den 
enkle patient o.m.a.

Friheden til at vælge 
væ s ret ikrings

For Erhverv
Fleksibilt og Integrerende

For Plejesektoren
Pålideligt og Dækkende

For Skoler
Komfort og Tryghed



Network-Based Netværks baseret 
kommunikations 

system

Kablet 
kommunikations 

system

System til system kommunikation -

Foretag udgående telefonopkald 
gennem SIP kompatibel server - -

App funktion for mobilenheder på lokalt Wi-Fi

Udvid dit system med ekstra 
enheder og funktioner

Ubegrænset Ubegrænset Begrænset

Identificer besøgende med video og indgangs ID 7" Touch skærm 3,5" LCD 3,5" LCD

Få information om mistet kald via skærmtekst

Skærminformation i tilfælde af enhed der er 
gået of-line via hovedstationens skærm - -

Planlagt kontrolfunktion af alle systemenheders 
funktionsstatus (højtalere, følere,sensorere osv. - -

Optager 24/7 via ONVIF funktion til video optager VGA -

Optagelse af hændelser parallelt og direkte på 
SD kort i dørstationer med video og tale når valgt - -

Afspil forud optaget lyde og lydfiler på udvalgte 
enheder efter direkte valg eller skema -

Bruger definerede optagelser kan afspilles for 
info. om kald fra bestemt indgang eller andet.

Systemet er ikke lokalt afhængigt af 
internetadgang - -

2 vejs video kommunikation muligt 
mellem hovedstationer - -

Dørkald kan besvares af 
anden dørstation - -

Klokkefunktion for skoler el. lign. 50 Events -
10 hændelser 

m/maks. 20 Evenvents 
pr. hændelse

Forbind 3.-parts kameraer med profil S 
prodokol, til samtalestationer i systemet - -

Receptions funktionen, gør det muligt at 
opsætte til ubemandet receptionsfunktion - -

Overfør indkommende kald til andre svarstationer 10 stationer 1 station 1 station

Vælg det 
perfekte system



Vagt centralen, Receptionen, Klinikken 
Hovedkontoret komando centralen o.m.a.

•  Besvar opkald nemt og låse døre op for gæster
• Dynamisk berøringsskærm med intuitiv brugerflade
• Linjeovervågning og enhedskontrol underretter
brugere hvis stationer er offline eller ikke fungerer
• Vurder situationer mere præcist gennem flere
synsvinkler med billede-i-billede visning
•  Automatisk signalfunktioner for f.eks. udringning
alarmering el.lign.

Skanning af indgangskamaraer o.m.a.

Skaller fri løsning
Hovedstationen

ø er
Ud og Indvendige 
Adgange
•  Forskellige størrelser og

finish for at passe til
forskellige behov

1,2 Megapixel kamera
i video dørstationer

•  Muligt at optage direrekte i dørstationen
Tilføj2-vejs kommunikation til dit ONVIF

kamera når forbundet til din dørstation
• Audio og Visuel indikering af opkald i

gang og døren er åben advisering

-
Vagtens Moniteringen     
Onsite
• Mobil app'en er ideel til vagter,

så de kan besvare opkald, mens
de runderene

• Tilgængelig til Android og Apple-
enheder

• Besvar opkald med video og lås
evt. dørene op

Under 
Klasseværelset, Kontoret, 
Værkstedet o.m.a.

• Foretag direkte opkald til en
enkelt station eller en
gruppe af stationer

• Håndfri kommunikation
eller med telefonrøret for
den private samtale

• Relæaktivering muligt



Prestigefult Deming Pris vindende  
Aiphone har to gange vundet denne eftertragtede 
pris for sin innovative tilgange til funktionalitet og 
design. 

c ret
 

Certificeringen er en globalt-godkendt mærkning af 
kvalitet, design, udvikling, produktion, inspektion og 
testing.

Aiphone har modtaget denne certificering siden år 2000. 

k

 æn  og
for at sikre din  Succes 

•  Godt produkt kendskab, så du altid er
godt informeret og kan komme vidre

Komplet produkt dokumentation på www.kajlarsen.dk 

•  Personlig eller online support og produkt træning
•  Spørg efter kundetilpassede løsninger af 

panelfrontte og standere.

 Altid et godt produkt, og 
kundeservice/teknisk support er i top! 

net
IKKERHEDS &  K K S LØSNING

Kaj Larsen Communication A/S
www.kajlarsen.dk
Tlf. 5687 9200 
Mail: kajlarsen@kajlarsen.dk

Oplev
ikkerhed & kommunikation du kan stole på




