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EntryGuard IP Domofon IP00

Producent Alphatech

Obsługiwane kodeki

• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps

• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps

• H.263 - kodek video

• H.264 - kodek video

Obsługiwane protokoły • SIP - Session Initiation Protocol

Zarządzanie przez • WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

Moduł bazowy domofonu EntryGuard IP. Modułowa budowa,  praca SIP lubP2P, zasilanie 12V lub PoE. Dwa przekaźniki.

Wymagany dodatkowo co najmniej IPNC1+ obudowa.

Domofon EntryGuard IP to najnowocześniejsze na rynku rozwiązanie domofonowe oparte na technologii VoIP. Modułowa budowa,

obsługa głosu, obrazu oraz opcjonalnej klawiatury czyni z niego praktyczne i wygodne rozwiązanie przeznaczone dla biur, mieszkań

oraz domów jedno i wielorodzinnych.

Nowość!

Wideofon można obsługiwać za pomocą dedykowanej aplikacji na systemy iOS oraz Android.

Instrukcja oprogramowania znajduje się w zakładce "Pliki produktu"

Oprogramowanie można pobrać z: iTunes, Google Play

Podstawowe cechy:

● Zwarta jednobryłowa obudowa

● Wersja jedno lub dwu przyciskowa

● Każda z wersji może być dodatkowa wyposażona w kolorowa kamerę.

● Dla wersji z kamera domofon posiada białe LED oświetlające osoby przed wejściem

● Dwa 25 cyfrowe numery (adresy IP) dla każdego przycisku

● Sterowanie dwoma zamkami

● Dwucyfrowy kod otwarcia zamka z telefonu

● Do 6 kodów otwierających zamki z przycisków domofonu

● Zintegrowane elementy grzewcze umożliwiające prace w niskich temperaturach i zapobiegające kondensacji pary wodnej

● Sygnalizacja SIP P2P lub IP PBX

● Tryb dzień/noc z tygodniowym programem

● Podłączenie poprzez Ethernet (10/100 Mb)

● Konfiguracja poprzez WEB

● Uaktualnianie firmware poprzez WEB

● Zasilanie zewnętrzne 12V lub PoE

● Aplikacja PopUp dla obrazu video

● Przetestowany na wielu centralach IPBX (Cisco Call Manger, Alactel Omni PCX, Asterisk, Nexspan, Panasonic, ...)
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Podstawowe dane techniczne:

Komunikacja:

● LAN: 10baseT/100BaseTx

VoIP: 

● Sygnalizacja: SIP v.2

● Kodeki: G711μ, G.711a, G.726, H.263, H.264

● Zarządzanie: WEB

● Konfiguracja: WEB

Zasilanie:

● Zasilacz zewnętrzny: 12 V AC/DC

● Zasilanie przez Ethernet: PoE - IEEE802,3af

Parametry pracy:

● Temp. pracy: od -20°C do +70°C

● Wilgotnosc 10% do 80% przy +30°C  

Gwarancja 24 miesiące

 

 

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/EntryGuard-IP-Domofon-IP00_364_2.html
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