IXG SYSTEM
Fuld IP Bolig System

Uden Abonnement og Licens bindinger!

IXG
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IP-basseret bolig system

• IXG System er det komplette IP Bolig system hvilket
hjælper med at forbedre adgangsmuligheder og driften.
• Takket være Smartphone-App'en kan du svare på
opkald fra besøgende, mens du er ude.
• Integration er en vigtige faktor i IXG-systemet.
Systemet er perfekt til komplekse bygninger med
blandet bolig- og erhverv.

IP-basseret
Peer to Peer system
IP PoE

Kommuniker mellem Video Boligstation og Video
dørstation uden afstands begrænsninger.
For at reducere yderligere omkostninger kræver dette
system ingen servere eller separate strømforsyninger.

KUN

Smartphone App Mulighed
Gå aldrig glip af et opkald mens du er væk
hjemmefra.
Du kan besvare et opkald med din smartphone.

Integration
Integration med IX 2 systemet og netværks kamera
systemer.

IXG system

IX system

NVR / VMS
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Video Bolig svarstation

IXG-2C7

7-tommer touchskærm LCD.
Let at genkende besøgende med en skærm i HDj opløsning. Tyndt design, falder perfekt
ind i enhver indretning.

Opkalds flow
Ring til maks. 8 svarstationer på samme tid i een bolig.
201

ld

Opka

Max.8 svarstationer
101
Opka

ld

Max.8 svarstationer
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Video Svarstation

IXG-2C7

Modtagelse af et indgående opkald og optag opkaldet på Micro-SD
Indkommen opkald og kommunikation med besøgende

Optagelse
Video / lydoptagelser kan vælges fra historikken, der skal
afspilles.

• Specification for anbefalet micro SD kort
Optagefunktion kan ikke bruges uden isat micro SD-kort.
Standard
Understøttet kapasitet
Format
Speed classes

micro SDHC memory card
4 GB til 32 GB
FAT32
SD speed class 10

Registering af mobil enheder
Der kan registreres op til 8 mobile enheder pr bolig.
Op til 8 Mobil enheder

Elevatorkald
Du kan kalde elevatoren til din
etage. (En elevator adapter er
påkrævet.)

Monitorering for øget sikkerhed
Monitorering til egen dørstation
Elevator adapter
(IXGW-LC)

Monitorering til den
fælles dørstation

▲

10
↑

Monitoring til
et IP kamera

Elevator
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App®

Besvar opkald hvor som helst i eller uden for dit hjem

• Besvar opkald fra indgangen, bolig
svarstationen, hovedstationer og egen
dørsstation.
• Overvåg via indgangsstationernes kameraer.

Opkald

• Lyd- og videooptagefunktion kan aktiveres
manuelt.
• Gennemgå indgående opkaldshistorik.(Op til
20 indgående opkald gemmes.)
Samtale

• Aktiver elektriske låse eller lignende.
• Op til 8 App enheder pr bolig med eller uden
svarstationen IXG-2C7.

Indgangen
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Mobil enhed

App ®

Bruger Eksempler
EKSEMPEL 1
Besvar opkald hvor som
helst i eller uden for dit hjem

EKSEMPEL 2
Modtag leverancer, når du
ikke er hjemme

Jeg er ude af hjemmet.
Spørg naboen om at
modtage pakken.

Der er en pakke til dig

EKSEMPEL 3
Kommuniker med
dem derhjemme

Klokken ca. 4 skat
Hvornår vil du
være tilbage mor

Hvordan bruges smartphone App'en

1

Installer App'en

Fri Download

2

Simplet ＆ let instruktioner til brugere.

3

Skan QR kode

Kontroller funktionen
Konfigurationen er fuldført,
hvis du kan kommunikere
med besøgende.

App®
AIPHONE IXG
For både iOS og Android

Scan QR-koden, der er distribueret fra
administrator, eller QR-koden, der vises på
svarstationen.

* Der vises ingen video fra
dørstationer uden kameraer.
* Ringetonen og andre
indstillinger kan ændres via
enhedens Indstillinger.

* Android er et varemærke tilhørende Google LLC.
* IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende
Cisco i USA samt andre lande og bruges under licens.

Optagning

BEMÆRK

Du kan gennemgå historiske opkald på din mobile enhed.

En gateway-adapter forbundet
til internettet er nødvendig for
at foretage opkald til mobil
enheder med installeret App,
også med forbindelse til
internettet evt. gennem
3G/4G eller WiFi.
PoE Switch

PoE Switch

App Gateway adapter (IXGW-GW)

Router

Internet

Se video og aflyt samtalen

App®
AIPHONE IXG

* Afhængigt af netværksforbindelsen eller andre faktorer, kan lyd eller video, funktionsfejl
ske og tab af korrekt funktion kan forekomme.
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Video Dørstationen

IXG-DM7

08

1

Ca.. 170° Vidvinkel kamera visning

2

LED lys tænder når nødvendigt i mørke

3

7" LCD Touchskærm

4

Bevægelsesføler

: Når besøgende står foran dørstationen tænder displayet.

Video Dørstationen

IXG-DM7

Opkaldsmetoder
Der er tre opkaldsmetoder. De kan vælges
mellem ikoner øverst på skærmen. Vælg
en vilkårlig mulighed for at kalde op.

1

2

1

Opkald via
bolignummer.

1

Opkald via
opkaldstryk.

3

Opkald via søgning

3

Betjeningsskærm

* Op til 100 opkaldstryk

Audio og video optagelser
Video og audio kan optages på et
micro SD kort via video dørstationen.

Integration med NVR/VMS
IXG-DM7 er kompatibel med ONVIF Profil S.
Dette gør det muligt at benytte dørstationen med en NVR / VMS.
1.2 M pixel

ONVIF

micro

Integreres med NVR/VMS
og benyttes som et CCTV.

SD

NVR/VMS

Video dørstation

12 sprogvalg muligt

Dør åbning via Adgangskode

Besøgende kan vælge ønskede sprog.

En El-dørlås kan aktiveres via kodetasteturet.

Changing language button
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Service / Vagt Stationen

IXG-MK

7" TFT farve LCD skærm

• Let betjening med 7" skærm.
• Video monitorering af dørstationer.

Vidvinkel / Zoom & Pan/Tilt

• Se 170 grader° vidvinkel video fra dørstationer.
• Brug zoom og pan/tilt funktion for et detaljeret
overblik.

Opkaldsforløb
Bolig

Parkering

Opkald / Tale

Opkald / Tale
Service/Vagt Station

IXG-2C7

IX-MV7-HB

Dørstation
Opkald / Tale

Sekundær indgang

IXG-MK

Døråbning
IXG-DM7
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Opkald / Tale
IX-DVF

Service/Vagt Station

IXG-MK

Audio og video optagelse
• Automatisk optagelse af lyd og video:
Når du modtager et indgående opkald, kan video og lyd
optages automatisk.
Gem optagelsesoptagelsen på et microSD-kort.
• Manuel optagelse af lyd og video:

micro

SD

Video og lyd kan optages manuelt.
Gem optagelsesoptagelsen på et microSD-kort.
• Afspilning af lyd og video:
Afspil lyd- og videooptagelser, der er gemt pået microSDkort kan afspilles fra vagtstationen eller andet medie.

Viderstilling
Manuel viderestilling

Daglig viderestilling

Ikke tilstede viderestilling

Planlagt viderestilling

Opkald kan placeres på hold og
overføres til en anden station
manuelt af operatøren.

Hvis der ikke opnåes svar inden for

De indgående opkald sendes

Opkald overføres automatisk til

et bestemt interval, overføres

automatisk til en anden station,

en anden station på planlagte

opkald automatisk til en anden

når "ikke tilstede" overførsel er

tider, f.eks. Efter normal

forudbestemt IXG-MK svarstation.

aktiveret.

åbningstid.

Alle eller Gruppekald

Opkalds historik

• Talekald: Kald alle eller en gruppe direkte med tale.

• Op til 100 indgående / udgående opkald gemmes

• Besked kald: Kald alle eller en gruppe med forudoptaget beked.

i log lokalt på IXG-MK stationen.

Automatisk systemstatusovervågning
Brug IXG-MK stationen eller din pc til at finde problemer hurtigt og præcist for at give den største kommunikationssikkerhed.
Netværksovervågning

Netværks
forbindelses
statuskontrol

Alarmbesked
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Andre funktioner
Adapter for
elevatorkontrol
Installation af en elevator kontrolenhed der giver
mulighed for at styre elevatorer fra boligstationen.

Kald &
Kommunikation
Ett tryk for
Video Bolig Svarstation

Døråbning
▲

Video DørStation

Adapter for elevatorkontrol (IXGW-LC)

10
↑

Signal
Elevator

Video / Audio dørstation for egen bolig indgang
Man kan tilslutte dørstation eller dørklokke til hver enkel boligs svarstation.
Max.2 dørstationer
Opkald/Tale

Opkald

eller
IXG-2C7

IX-SS-2G

IX-DVF

Dørklokke

System programmering
Programmering kan udføres ved hjælp af en pc via sofwaren IXG Support Tool. Du kan downloade IXG Support Tool fra
WWW.AIPHONE:NET. Sørg for, at din computers opfylder følgende betingelser.
OS

Microsoft Windows 7 Professional (SP1) / Microsoft Windows 7 Enterprise (SP1) / Microsoft Windows 7 Ultimate (SP1) / Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8 Pro / Microsoft Windows 8 Enterprise / Microsoft Windows 8.1 / Microsoft Windows 8.1 Pro / Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Microsoft Windows 10 Home / Microsoft Windows 10 Pro / Microsoft Windows 10 Enterprise

CPU

32 bit (x86) processor eller 64 bit (x64) processor på 1 GHz eller højere

Hukommelse

4GB RAM eller højere

Skærm opløsning

1280×768 eller større

Plan for opsætning
CAT5e/6

PC

PoE Switch

CAT5e/6

・ Vi anbefaler ikke at bruge en trådløs kommunikation såsom trådløst LAN som muligvis ikke vil
fungerer korrekt på grund af sikkerhedsproblemer eller forsinkelser i kommunikations hastighed.
・ For IPv4-adresse med DHCP, på grund af IXG-systemets arkitektur, anbefales DHCPkonfiguration kun til netværksmiljøer, der bruger administreret (statisk) IP-adresse.
・ For IPv6-adresse må du ikke ændre enhedens præfiks, så den ikke kan transmitter router
(RA).
・ For IPv6-adresse med DHCP, på grund af IXG-systemets arkitektur, anbefales DHCPkonfiguration kun til netværksmiljøer, der bruger administreret (statisk) IP-adresse. Enhedens
DUID: 00030001 + MAC-adresse
・ Afhængigt af netværksmiljøet og computeren, forudgående indstillinger og installation kan
det væere nødvendigt at involvere netværksadministratoren.
・ Afhængigt af netværksmiljøet kan der forekomme driftsforsinkelser.
・ Afhængigt af netværksmiljøet eller andre faktorer, frafald af lyd eller video,forsinkelser, lavere
billedhastigheder eller andet tab af korrekt funktion kan forekomme.
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CAT5e/6

CAT5e/6
Video Dørstation

NETWORK RESTRICTION

CAT5e/6

Video Bolig
Station

Gateway adapter

Service/Vagt Station

・ De protokoller, der bruges af dette system, skal understøttes.
・ Den netværksbåndbredde, der kræves af hver enhed ved kommunikation, er som følger G. 711 ： 64
kbps x 2 (i kommunikation) H.264 ： 32 kbps op til 2048 kbps
・ Pv4 og IPv6 kan ikke blandes i det samme system.
・ Hvis internetforbindelsens uplink-hastighed er langsom, vises video muligvis ikke korrekt. (Vi
anbefaler en uplink-hastighed på 16 Mbps eller mere.)
・ App kan blive utilgængelig i et bestemt tidsrum på grund af vedligeholdelse på claud serveren.
・ Hvis claud serveren afslutter tjenesten, kan du ikke bruge appen.
・ Appen vil ikke være tilgængelig, mens Gateway Adapter-firmware opdateres.
・ På grund af de funktioner og tjenester, der leveres gennem Gateway-adapteren og AIPHONE IXGappen, kan fremtidige nødvendige ændringer af enhedsfunktionalitet, netværkskommunikation,
sikkerhed osv. Muligvis kræve firmware opdateringer, der ikke er umiddelbart tilgængelige for Gatewayadapteren. I denne situation vil Gateway-adapteren.udskiftes på bekostning af den ansvarlige part.

Eksempel på et standardsystem

Boligens enheder

Fællesområder
PoE Switch

Wi-Fi,
3G/4G

IX-DVF

Mobil enhed

IXG-2C7

Mobile device

IX-MV7-HB

IX-DVF

IX-MV7-HB

PoE Switch

Wi-Fi,
3G/4G

IX-DVF

IX-DVF

IXG-2C7

Butik/Kontor

PoE Switch

Fælles udeområde

Wi-Fi,
3G/4G

IX-DVF

IX-MV7-HB

Mobil enhed

Indgangs dørstation

Service / Vagt station
PoE Switch

PoE Switch

IXGW-LC
IXGW-LC

Elevator adapter
IXG-DM7

IXGW-GW

Router

IXG-MK

IP kamera
Internet

Stor Kapassitet
Højst 9.999 af følgende stationer og adaptere kan tilsluttes:
Det grundlæggende system består af IXG-enheder, men du kan også bruge IX 2-systemenhederne nedenfor.
• IXG SYSTEM : IXG-2C7, IXG-DM7, IXG-MK, IXGW-LC, IXGW-GW
• IX 2 -SYSTEM : IX-MV7, IX-RS-, dørstation IX-EA, IX-DA, IX-BA, IX-DV, IX-DVF, IX-SS-2G, IX-SSA

Bolig enheder

IXG-2C7 eller IX-RS (max.8 stk. pr bolig), mobil enheder (max.8 stk. pr bolig), dørstationer (max.2 stk.)

Kommercialle enheder

IX-MV7 eller IX-RS (max.8 stk. pr kontor), mobil enheder (max.8 stk. pr kontor), dørstation (max.2 stk.)

Fælleområder inde

IXG-MK, IX-MV7 eller IX-RS (max.8 stk. pr område), dørstationer (max.2 stk. per område)

Fælleområder ude

Dørstationer (max.10 pr oråde)

Service/Vagt station

IXG-MK or IX-RS (max.8 stk. pr funktion), mobil enheder (max.8 stk. pr funktion), dørstationer (max.2 stk.)

Dørstationer indgange

IXG-DM7 (max.10 stk. pr område)

Andet

IXGW-LC (max.16 stk. pr bygning), IXGW-GW (max.1 stk. pr system)
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Eksempel på et komplekst system
Installations eksempel
Bolig område

IXG-DM7×2 ( Indgange ) IXGMK×1 ( Service )
IXG-2C7×100 ( Bolig

Parkerings område

IX-DVF-2RA×8
( Parkering ) IX-MV7-HB×1
( Tilsyn )

Kontor område

IX-MV7-HB×1 ( Reception )
IX RS-B×10 ( ansatte )

Service/Vagt center
IXG-MK×1

Stationer )

Kompleks bygning
Bolig Station

Bolig område
IXG System

IXG-2C7

Call
Nødkald på trappe

Indgang Syd
Call

IX-SSA-RA
IXG-DM7

Nordlig Indgang
Nødkald

Parkering
IX System
IXG-DM7

Indkørsel

Medarbejder

IX-RS-B

IX-DVF-2RA

Tilsyn

Kontor
IX 2 System

Nødkald
Opkald

IX-MV7-HB

Opkald
Reception

Opkald

Bolig service

Central Vagt / Service
Opkald
IX-MV7-HB

Opkald
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IXG-MK
IXG-MK

Eksempel på kompleks systemkonfiguration

Bolig område
PoE Switch

PoE Switch

IX-SSA-RA

PoE Switch

PoE Switch

IX-SSA-RA

PoE Switch

PoE Switch

IX-SSA-RA

IXG-2C7

× Etager

IXG-2C7

Central
Vagt / Service

IXG-2C7

PoE Switch

PoE Switch

IXG-MK
IXG-DM7

IXG-DM7

PoE Switch
IXG-MK

Parkerings område

Kontor område
PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

IX-DVF-2RA

IX-DVF-2RA

IX-DVF-2RA

IX-DVF-2RA

IX-RS-B

PoE Switch
IX-RS-B

PoE Switch
IX-MV7-HB

× Etager

PoE Switch

× etager

PoE Switch
IX-MV7-HB
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Eksempel på System med Mange Bygninger
Beboelsesejendomme
Max 99 Bolig bygninger
PoE Switch

Bolig stationer

IXG-2C7

Boliger bygning 3

Opkald

PoE Switch

Servicecenter

Boliger bygning 1
Call
IXG-MK

PoE Switch

Indgang

PoE Switch

Boliger bygning 2
IXG-DM7

Opkald

PoE Switch

Vagt Centre

PoE Switch

Vagt og service Centr
Opkald
IX-SSA-RA

Opkald

IXG-MK

Opkald

Parkerings område
Indkørsel
IX-SS-2G

IP kamera

Maksimalt antal bygninger: 99
Højst 9.999 af følgende stationer og adaptere kan tilsluttes med et flerbygningssystem: IXG-2C7, IXG-DM7,
IXG-MK, IX-MV7, IXGW-LC, IXGW-GW, IX-RS, dørstationer (IX-DV, IX-DVF, IX-SS-2G1, IX-SSA, IX-EA1)
Højst 9.999 mobile enheder kan tilsluttes i et samlet flerbygningssystem.
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Eksempel på kun telefon basseret system

501

502
Wi-Fi, 3G/4G

Wi-Fi, 3G/4G

Mobil enhed

Wi-Fi, 3G/4G

Mobil enhed

× MAX.8

401

503

Mobil enhed

× MAX.8

× MAX.8

402
Wi-Fi, 3G/4G

Wi-Fi, 3G/4G

Mobil enhed

Wi-Fi, 3G/4G

Mobil enhed

× MAX.8

301

403

Mobil enhed

× MAX.8

× MAX.8

302
Wi-Fi, 3G/4G

Mobil enhed

× MAX.8

303
Wi-Fi, 3G/4G

Wi-Fi, 3G/4G

Mobil enhed

Mobil enhed

× MAX.8

× MAX.8

IXGW-GW

Opkald

Router

IXG-DM7

Internet

Indgang

Det er ikke nødvendigt at installere faste bolig svarstationer.
Du kan tale med besøgende via din mobile enhed, selvom du er væk hjemmefra.
Se side 6 for at lære om App'ens® grundlæggende funktioner.
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Systemkomponenter og Enheders Dimensioner
BOLIG SVARSTATIONEN
SPECIFIKATIONER

IXG-2C7

Strømforsyning

Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0)

Kommunikations type

Fuld-duplex tale (afhængigt af destinationsstationen)

Skærmen

7" TFT LCD skærm

Antal enheder i adressebogen

Max.9999 enheder (IX/IXG-stationer: Max.500 stationer+mobile applikationer: Max.9999)

Antal bygninger

Max.99

Antal enheder pr bolig

8 svarstationer 8 mobil enheder

Montering

Vægmontering med beslag (bordstander kan tilkøbes)

Materiale

Naturligt Selvslukkende ABS plast

FUNKTIONER
● Opkald til en anden station i boligen
● Overvågning af indgange
● Tale eller video optage funktion

INDBYGNINGS KIT FOR BOLIG STATIONEN

● Andet
• El-Lås aktivering mens du modtager et indgående opkald og er i kommunikation eller under monitorering.
• Op til de sidste 20 indgående / udgående opkald gemmes i log.
• Elevatorkontrol ved at trykke på elevator kontrol knappen på toutsh skærmen.

SPECIFIKATIONER
IXG-2C7 enheden med IXG-FMK-2C7

Montering

Planmonteret vægmontering

Material

Panel: Naturligt Selvslukkende ABS plast
Ramme & bagboks: Naturligt Selvslukkende ABS plast

Bemærk

Benyttes kun med: IXG-2C7

DIMENSIONER

IXG-2C7

IXG-FMK-2C7
25.3

30

290

22 10

199

148

227

154.6

IXG-FMK-2C7

Ramme
Panel

VIDEO DØRSTATIONEN
SPECIFIKATIONS

FUNKTIONER

Strømforsyning

Power-over-Ethernet
(IEEE 802.3af Class 0)

Kommunikations type

Fuld-duplex tale (afhængigt af
destinationsstationen)

Skærmen

7" TFT LCD skærm

Kameraet

1/3" farve CMOS

● Opkald
• Opkald til Bolig svarstationer og mobil enheder i en
beboelse
• Svarstationer og mobil enheder i en kommerciel
afdeling.
• Opkald til Service/Vagt-stationer og mobile enheder
• Svarstationer i fælles områder.

Minimum belysning

5 Lux

Antal enheder i
adressebogen

Max.9999 enheder (IX/IXG-stationer: Max.500
Bolig svarstationer+mobile enheder:
Max.9999)

Antal bygninger

Max.99

Montering

Standard for indbygning (påbygning muligt)

Materiale

: Rustfri stål,
lodret børstet / slebet
Main unit - Case Selvslukkende ABS plast
LCD display Glas
Selvslukkende ABS plast
Chassis

IP klasse

IP65

IK klasse

IK08

Front ramme

BAGBOKS FOR DØRSTATIONEN

SPECIFIKATIONER
Montering

For planmontering

Materiale

SPCC t1.6

DIMENSIONER

IXG-DM7

12.5

IXG-DM7-BOX

18

182

IXG-DM7-BOX

38.1

347

Bemærkning For : IXG-DM7

156

317

IXG-DM7

● Bessvar et opkald og kommunikationen
• Auto svar: Besvar et opkal fra anden station
automatisk.
● Tale eller video optagerfunktion
● Andet
• Hvidt LED-lys tændes automatisk, når du kalder op
eller monitorer i situationer med svagt lys.
• Skift sprog midlertidigt. Lydmeddelelse under et opkald
og ved starten af samtale, oplåsning af låsen
beskeden, ændres også midlertidigt ved et sprogskift.
• E-mails kan sendes til en e-mail-adresser, når der en
utilsigtet hændelse med installationen. (SD-kortfejl,
hukommelse fuld, sabotage osv.
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Service/Vagt STATION
SPECIFIKATIONER

IXG-MK

DIMENSIONER

Strømforsyning

Power-over-Ethernet
(IEEE 802.3af Class 0)

Type
kommunikation

Hånd-fri som stemme styret Tryk og
Tal funktion
Med Telefonrøret: Fuld-duplex

Skærm

7" TFT farve LCD

Antal stationer
i addressdogen

Max.9999 stationer totalt
(IX/IXG stations: Max.9998
svarstationer + mobil : Max 9.999

55.5
280

172
204

75.5

31.5

Borstander medfølger, ellers for
vægmontering på beslag

Mounting

Naturligt Selvslukkende ABS plast

Materiale
Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel.

FUNKTIONER
● Opkald
・ Kald til en enkelt dørstation.
・Kald vagtstationer og mobil enheder.
・Individuel station eller grupper kan kaldes.
・ Kald til alle svarstationer og mobil enheder i en bolig.
・ Kald til stationer i fælles områder.
● Monitorering
・ Overvågning af video og lyd fra en dørstation / station i et fælles område /
Dørstation ved bolig/ se netværkskameraer i et fælles område.
・ Overvåg video og lyd fra forvalgte stationer og netværkskameraer med faste
tidsintervaller.
● Med lyd og video optager funktion
・ Når du modtager et indgående opkald, kan video og lyd optages automatisk.
・Gemmer optagelser på et microSD-kort.
・ Video og lyd kan optages manuelt. Gem denne post på et microSD-kort.
・ Afspil lyd- og videooptagelser, der gemmes på et microSD-kort på service/vagt
stationen eller på en pc'er.

● Viderstilling af opkald
・ Viderestil opkald under kommunikation: Overfør et besvaret opkald til en anden station.
・ Fraværsoverførsel: Når ikke tilstede overførsel er aktiveret, sendes de indgående
opkald automatisk til en anden station eller mobil enhed.
・ Forsinket overførsel: Indgående opkald kan automatisk overføres til en anden station
eller mobil enhed, når opkald ikke besvares inden for et bestemt tidsrum.
・ Viderestil efter en tidsplan: Opkald kan overføres automatisk i henhold til en
forudindstillet tidsplan.
● Kald
・Besked kald: Kald alle stationer eller grupper for besked.
・Besked kald: Afgiv talt besked eller forudoptaget beskedfil til alle eller udgalgt gruppe.
● Hurtigopkald
Følgende funktioner kan tildeles de otte hurtigopkalds tryk.
・ Opkald: Foretag et direkte stations opkald.
・ Personsidering: Aktivr beskedkald eller personsøgning med besked.
・ Overvågning: Overvåg video og lyd fra en indgangs dørstation / bolig
dørstation / en station i et fælles område / netværkskamera i et fælles område.
・ Relæaktivering: Aktiver en relæudgange fra egen eller andre stationer.
● Andet
・Opkalds historik kan vises
・Billede-i-billede skærm funktion
・Sprogvalg i menuer er også en mulighed for operatøren

ADAPTER
GATEWAY ADAPTER

SPECIFIKATIONER

SMARTPHONE APP FUNKTIONER

Strømforsyning

Power-over-Ethernet
(IEEE 802.3af Class 0)

● Besvar opkald og kommuniker
・Besvar opkald fra alle stationer og tal samt i nogle tilfælde se
video afhængig af modparten.

Montering

Væg eller skabsmonteret på DIN skinne

Materiale

Selvslukkende ABS plast

● Monitorering
・Monitorer video og audio fra en Dørstation.
・Monitorer video og audio fra vagt/service stationer.
● Audio og video optagelses funktion
・Automatisk optagelse of audio og video
・Manuel optagelse af audio og video er også en mulighed
● Andet
・ Lås en dør op: Lås en elektrisk lås op, mens du afvikler et
indgående opkald og er i kommunikation eller under monitorering.
・ Historiske opkald: Op til 20 indgående opkald gemmes og kan
gennemses i App'en.

IXGW-GW
FUNKTIONER
Gateway-adapteren er en enhed, der kan foretage opkald til
mobil App'en ved at oprette forbindelse gennem internettet.
● Fungerer med App på mobilenheder (Android/iOS)
● Andet

・Der kan registreres op til 8 mobil enheder på hver oprettelse (bolig svarstation / Svarstation på et kontor / en svarstation i service//vagt centeret)

IXGW-LC

Strømforsyning

DIMENSIONER

Power-over-Ethernet
(IEEE 802.3af Class 0)

Montering

Væg eller skabsmonteret på DIN skinne

Materiale

Selvslukkende ABS plast

IXGW-GW

IXGW-LC
108.5

SPECIFIKATIONER

108.5

ELEVATOR ADAPTER

210

61

210

61
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Et NYT produkt fra:

Kaj Larsen Communication A/S
Risbøge 6, 6640 Lunderskov
tlf.: 5687 9200
mail: kajlarsen@kajlarsen.dk

