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Witamy 

 
 
 
 

 Domofon Slim VoIP  i EntryGuard VoIP to następcy domofonu EntryGuard 
sprzedawanego z wielkim sukcesem. 
Domofony VoIP pracuja w oparciu o rozwiązanie VoIP (Voice over IP) i mogą pracować 
zarówno w sieci Ethernet jak też podłączone do central VoIP (IPBX) lub bezpośrednio z 
serwerem SIP. 
Domofon SLIM VoIP występuje w czterech wersjach: 
IPDP 01 
IPDP 02 
IPDP 01C 
IPDP 02C 
Domofon EntryGuard VoIP występuje w dwóch podstawowych wersjach 
IPDP 00 
IPDP 00C 
Do których dołączane są w zależności od potrzeb moduły dodatkowe 
IPNC 01 
IPNC 02 
IPNC 04 
NC    04 
NM   04 
 
Moduły podstawowe mogą być zasilane bezpośrednio napięciem 12V AC/DC lub poprzez 
PoE (Power over Ethernet). 
Konfiguracja odbywa się poprzez standarową przeglądarę www. 
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1 Opis ogólny 

1.1 Cechy 

 
 

� Wersja SLIM to zintegrowane rozwiązanie bez lub z kolorową kamerą i 

maksymalnie dwoma przyciskami wywołania. 

� Wersja EntryGuard umożliwa rozbudowę do 64 przycisków, a także dołączenie 

klawiatury 

� Dwa 25-znakowe numery (adresy IP) dla każdego przycisku  

� Tryb dzień/noc  

� Możliwość przełużenia rozmowy za pomocą znaku * lub #  

� Możliwość podłączenia dwóch niezależnych zamków elektrycznych 

� Do 5 trybów pracy (np. kamera, światło, stopniowe otwieranie) 

� Dwa kody dla rozłączenia połączenia 

� Dwa kody dla otwarcia zamka z telefonu 

� Sześć kodów otwarcia zamka z przycisków dodmofonu 

� Zintegrowany obwód grzejny w wcelu eliminacji kondensacji pary wodnej i 

umożliwienia pracy w niskich temperaturach. 

� Zasialnie 12V AC/DC, 500mA max lub PoE  

� Biały LED dla oświetlenia obiektów przed kamerą  

� Stałe oświetlenie okienek wizytowych 

� Kamera kolorowa z autofocusem  

� Ethernet – 10/100Mb  standard 10BaseT i 100BaseTx 

� Web serwer dla zdalnej konfiguracji – BOA 

� System operacyjny – Linux 2.6 

� USB dla podłączenia wewnętrznej kamery – USB guest 1.1, software GSPCA, 

software dla transmisji video do przeglądarki w PC – W3CAM(J-PEG, RTSP 

Streem) i stream H.263 

� Współpraca SIP, P2P lub IPBX  

� Wymiana firmware via WEB 
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1.2 Terminologia 

• Ethernet to technologia, w której zawarte są standardy wykorzystywane w budowie 
głównie lokalnych sieci komputerowych (LAN). Obejmuje ona specyfikację przewodów 
oraz przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje również format ramek i protokoły z 
dwóch najniższych warstw Modelu OSI. Jego specyfikacja została podana w 
standardzie IEEE 802. 

• Local area network (LAN) to siec komputerowa obejmująca niewielki obszar taki jak 
dom, biuro, szkoła, port lotniczy, stacja kolejowa, itp. 

• 10BASE-T transmisja o szybkości 10 Mbit/s po czterech żyłach kabla kategorii 3 lub  
kategorii 5  

• 100BASE-TX transmisja o szybkości 100 Mbit/s po czterech żyłach kabla kategorii 5 
(tzw. FastEthernet) 

• Twisted pair – tzw. skrętka, w których żyły pary nadawczej i odbiorczej są między sobą 
skręcone w celu eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych z zewnętrznych źródeł. 

• UTP - skrętka nieekranowana. Kabel nie jest otoczony żadnym ekranem. 
• STP – skrętka ekranowana. Kabel jest otoczony ekranem w celu ochrony przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi. 

• World Wide Web (w skrócie "Web" or www) - hipertekstowy, multimedialny, sieciowy 
(TCP/IP) system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach 

• Hypertext Transfer Protocol (HTTP) protokół przesyłania dokumentów 
hipertekstowych. 

• Universal Serial Bus (USB) jest standardem szyny szergeowej umożliwiającym 
podłączenie urządzeń do głównego komputera. 

• Kodek wideo jest urządzeniem lub oprogramowaniem, które umożliwia kompresję 
wideo i / lub dekompresję dla cyfrowego wideo. H.264 jest standardem kompresji wideo 
oraz jest równoznaczne z MPEG-4 AVC. H.263 to kodek wideo pierwotnie 
zaprojektowany dla skompresowanego formatu do wideokonferencji o niskim bitrate. 
MPEG-4 jest zdefiniowanym zbiorem metod kompresji audio i wideo (AV) danych 
cyfrowych. 

• JPEG - jest powszechnie stosowaną metodą kompresji obrazów. 
• Voice over Internet Protocol (VoIP) jest ogólnym terminem rodziny technologii 
transmisji komunikacji głosowej w sieciach IP, takich jak Internet. 

• TCP/IP to zestaw protokołów komunikacyjnych używanych w internecie. 
• Adres IP jest  numeryczną identyfikacją i logicznym adresem urządzenia w sieci 
komputerowej używającej Internet Protocol do łączności między węzłami. 

• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) jest to protokół aplikacji sieciowych 
używany przez urządzenia (klient DHCP), aby uzyskać informację o konfiguracji do 
pracy w sieci Internet Protocol. 

• Internet jest globalnym system połączonych sieci komputerowych, które używają 
standardowego protokołu TCP / IP. 

• Intranet jest prywatna siecia komputerową używającą technologii internetowych. 
• Power over Ethernet lub PoE to technologia umożliwiająca zasilanie zdalnych 
urządzęń za pomocą standardowego kabla (skrętki) w sieci komputerowej.  

• Network Time Protocol (NTP), oznacza synchronizację zegara poprzez sieć 
komputerową. 
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1.3 Moduły główne 

SLIM 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

    IPDP 01               IPDP 02                   IPDP 01C                IPDP 02C  
Moduły z wbudowaną 
kamerą kolorową 

 

EntryGuard 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IPDP 01                        IPDP 01C    
Moduł z wbudowaną 
kamerą kolorową 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      IPNC1                     IPNC2                   IPNC4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       NC4               NM4                  Klawiatura 
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1.4    Cechy modułów 

1.4.1 IPDP SLIM moduł podstawowy 

 IPDP zawiera moduł IP, PoE, kamerę (dla wersji oznaczonej literką C) i płytę główną 
. Poszczególne elementy pokazane są na rysunku 1. 
Do zasilania modułu IPDP może być zastosowane PoE ze switcha lub zasilanie 
podłączone do zacisków „12V” - AC min. 11Vst - max. 15Vst lub DC min. 12Vss - max. 
18Vss. Wydajność zastosowanego źródła zależy od ilości podłączonych modułów oraz od 
wykorzystania go do zasilania zamka elektrycznego. W praktyce zastosowanie zasilacza 
12V/1A jest wystarczające.  

 
   

 

Rysunek 1   Moduł główny SLIM 
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1.4.2 IPDP EntryGuard moduł podstawowy 
 

 
 

Rysunek 1.a. Moduł główny EntryGuard 
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1.4.3   IPDP SLIM podłączenie 

Podłączenie przekaźników pokazane jest na rysunku 2. “NO” oznacza stan 
‘normalnie otwarty’, “COM” oznacza pin wspólny, “NC” oznacza stan ‘normalnie 
zamknięty’. Przekaźniki są galwaniczne izolowane pomiędzy sobą i pomiędzy innym 
obowodami urządzenia. Warianty połączeń pokazane są na rysunku 3. 
 

 
 
Rysunek 2. Połączenia SLIM IPDP 
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1.4.4 EntryGuard podłączenie modułów dodatkowych IPNCx, NC4 i NM4 

 Do modułu bazowego IPDP 00 (lub 00C) może być podłączony tylko któryś z 
modułów IPNCx. Moduł ten występuje w trzech wersjach IPNC01, IPNC02, IPNC04. 
Moduł NC4 może być podłączony do IPNCx lub do wcześniejszego NC4. Moduł ten jaki i 
IPNCx podłączany jest za pomocą kabla płaskiego. NM4 podłączany jest do IPNCx lub 
NC4 jednak w tym przpadku należy samemu wykonać połączenia kablowe.  
 
 

 
 

 

Rysunek 3   Podłączenie modułów dodatkowych  
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Rysunek 4   Moduł IPNC4 

1.4.5 IPDP EntryGuard - klawiatura 

Klawiatura tak jak i moduł NC4 podłączany jest kablem płaskim. Jedyna róznica jest taka 
że klawiatura jest ostatnia w szeregu (za nią nie może być już żaden moduł).  
 
Uwaga podczas programowania pozycja klawiatury musi być wpisana prawidłowo.  
 
 
Za pomocą klawiatury możemy 
wybrać bezpośrednio numer 
docelowy lub numer z pamięci. 
Jeżeli chcemy wprowadzić haslo 
najpierw musimy nacisnąć symbol 
klucza. 
W przypadku trybu P2P symbol 
klucza oznacza „kropkę”. 
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1.4.6       Przekaźniki 

 

Rysunek 5  Przykład podłączeń przekaźników 

 

1.4.7 Regulacja 

Ustawienia komunikacji głosowej pozycje 
regulatorów ustawione przez producenta są w 
większości przypadków wystarczające. Jeżeli 
jednak zachodzi konieczność dodatkowej regulacji 
można to wykonac korzystając z rysunku 6.  
 
‚Level of echo canceler‘ reguluje ciszę w mikrofonie w 
celu elimnacji sprzężenia akustycznego i usunięcia echa. 
Regulacja „sensitivity of sensor ambient lighting“ 
detreminuje przy jakim poziomie oświetlenia 
diody LED włączą sie autoamatycznie. Funkcja 
ta jest aktywna tylko podczas aktywacji IPDP 
(rozmowy). 

Rysunek 6a  SLIM ustawienia 
regulatorów 

Rysunek 6b  EntryGuard ustawienia 
regulatorów 
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DIP switch umożliwia ustawieni podstawowych 
wartości pracy. Szczegóły na rysunku 7. 
Stan „DIP switch“ jest odczytywany podczas 
uruchomienia  IPDP np. po restarcie. Po starcie 
systemu i wykonaniu konfiguracji należy 
przełącznik 3 i 4 ustawić w pozycję ON, 
ponieważ każdy restart / rebbot systemu bedzie 
powodaował zastapienie ustawień 
indywidualnych ustawieniami domyśłnymi. 
 
 

Rysunek 7   Ustawienie DIP switch 
 
 
 
 
 

1.5   Instalacja IPDP 

SLIM 

Otwieranie i zamykanie pokrywy IPDP 
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Dostęp do wizytownika 

 

 

Montaż do ściany 

Montaż odbywa się poprzez przymocowaniem śrubami do ściany poprzez otwory w 
obudowie. 

 
 

Zamknięcie wizytownika po montazu na ścianie 
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Wymiana wizytownika 

 
Każdy z wizytowników ochraniany jest plastikową osłoną. Papierowy wizytownik 

można wydrukować za pomocą programu Excel znajdującego się na dołączonym CD.  
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EntryGuard  
 
wymiana wizytownika 
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2 Działanie 

2.1 Opis sygnalizacji 
  
IPDP sygnalizuje akustycznie stany pracy mogące wystąpić podczas pracy. Stany te są 
też sygnalziowane za pomocą diody LED. 
 

Stan Ton Częstotliwość LED 

Aktywacja linii  –▄–■–▀– 425-850-1275 Świeci 
Rozłączenie linii –▀–■–▄ 1275-850-425 Ciemny 
Informacja po 
wywołaniu –▄–■–▀– 425-850-1275 Świeci 

Informacja o końcu 
rozmowy –■–■–■– 1275 Świeci 

Potwierdzenie 
parametru ––█––   

Przełączenie (reset) –■–▄–■– 1275-850-1275 Mrugnięci
e 

Błąd –■–■–■–■–
■–■– 425….  

Pusta pamięć (brak 
numeru) 

–█–▄–■–▄–
■–▄– 850-1275-1700…  

Oczekiwanie na 
rozmowę - - Mruga 

    
Rozmowa - - Świeci  

2.2 Gość przy drzwiach 

 
    Funkcje IPDP zależą od ustawionych parametrów. 
Przyciski domofonu poprzez zamieszczone obok wizytówki dostarczają informacji o 
osobach, działach itp. wewnątrz obiektu. Osoba odwiedzająca poprzez naciśnięcie 
przycisku wywołuje połączenie z osobą, działem itp korespondującą z danym przyciskiem. 
Sposób realizacji połączenia zależny jest od ustawienia parametrów IPDP. Należy 
pamiętać, że to jaki numer będzie wybrany zależy również od trybu pracy domofonu: 

Tryb dzień/noc - dla trybu dzień domofon wybiera zawsze numer ustawiony dla 
parametru 1. Dla trybu noc wybierany jest zawsze numer ustawiony dla parametru 2.  
Tryb grupy dzwonienia - pierwsze naciśnięcie przycisku powoduje wybranie numeru 
ustawionego dla parametru 1. Poprzez ponowne wybranie tego samego przycisku lub 
wykrycie tonu zajętości, wybierany jest numer zapisany dla drugiej grupy (parametr 
2). Następne naciśnięcie tego samego przycisku spowoduje wybranie numeru z 
pierwszej grupy (parametr 1) itd.   

 
IPDP umożliwa otwarcie zamka elektrycznego za pomocą kodu wybieranego poprzez 
naciśnięcie przycisków w odpowiedniej kombinacji. Kod taki może być wprowadzany tylko 
z pierwszych dwóch (SLIM) lub dziesięciu (EntryGuard) przycisków dla trybu pracy 
przekaźników m=1 i m=5.     
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2.3 Osoba wewnątrz budynku 

 Osoba wenątrz budynku to taka która jest w telefonicznym kontakcie z IPDP. 

2.3.1 Rozmowa wychodząca 

Rozomowa wychodząca to rozmowa z domofonu zainicjowana przez gościa. Po wybraniu 
przycisku na domofonie wykonywane jest połączenie z numerem wewnętrznym, a po 
odebraniu go przez osobę wewnątrz budynku możliwe jest przeprowadzenie rozmowy. 
Osoba odbierająca połączenie poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu może 
otworzyć zamek elektryczny lub rozłączyć połączenie. Ponieważ rozmowa przez domofon 
jest limitowana czasowo, na 10 sekund przed zakończeniem połączenia domofon 
informuje o tym specjalnym tonem. Odbierający połączenie może zdecydować o 
przedłużeniu rozmowy poprzez wybranie * lub # (w zależności od wcześniejszego 
ustawienia). Odłożenie słuchawki powoduje  rozłączenie połączenia, centrala wysyła ton 
zajętości do domofonu, który po odebraniu go rozłącza się.  

Sa dwie możliwości transmisji informacji po nacisnięciu przycisku (komeny otwarcia 
drzwi, przełączenia trybu dzień/noc, przedłużenia rozmowy, komendy dla rozłączenia) – 
albo w kanale „RTP“ lub „SIP info“. Wariant „inband DTMF“ nie jest dekodowany przez 
IPDP. 
 

2.3.2 Rozmowa przychodząca 

 Rozmowa przychodząca to rozmowa zainicjowana przez osobę wewnątrz obiektu w 
stronę domofonu. Po zaprogramowanej liczbie dzwonków domofon odbiera połączenie i 
możliwa jest rozmowa.  
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3 Programowanie parametrów 

3.1 Podstawowe ustawienia VoIP 

3.1.1 Wybór trybu i logowanie 

Ważne jest żeby najpierw wybrać tryb 
pracy IPDP. IPDP może pracować w 
konfiguracji „PeerToPeer“ lub „SIP server 
mode“. Tryb jest wybierany poprzez 
ustawienie odpowiedniego przełącznika 
(patrz rysunek 8). Dla „SIP server mode“ 
możliwe jest ustawienie SIP serwera 
(zewnętrznego). Może to być zrobione 
podczas konfiguracji. 

 Powrót do ustawień fabrycznych należy 
wykonać za pomocą przełącznika 3 (pozycja 
off) a następnie zrobić reboot IPDP. Po 
reboot należy przełacznik ustawić w pozycji 
ON. 

Domyślny adres IP to  192.168.1.250 
ustawiany poprzez przełącznik 4 na OFF. Po 
zmianie adresu na własny należy ustawić go 
w pozycji ON i zrobić reboot. 

Reboot można wykonać na dwa 
sposoby, wyłączyć/ włączyć zasilanie lub 
nacinąć „Restart" na stronie WEB. 

Fabryczny adres IP ustawiony jest tak 
jak domyślny czyli na 192.168.1.250. Jeśli 
twoja sieć ma adres nie zaczynający się od 
192.168.1.xxx wówczas należy we 
właściwościach protokołu ustawić adres np. 
192.168.1.245 wykonać konfigurację, przełącznik 4 ustawić na ON i wykonać reboot.  

 
Uwaga: przełącznik 3 i 4 muszą być na pozycji "ON", inaczej IPDP zacznie prace od 
adresu domyślnego 192.168.1.250. 

  

Rysunek 8   ustawienia DIP switch 
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Jeśli w przeglądarce wpiszesz 192.168.1.250 przejdziesz do strony domyślnej obrazu 
z kamery  

 
 

Rysunek 9   Strona startowa – obraz z kamery  

Wprowadź nazwę uzytkownika i hasło. Nazwa użytkownika to „admin“, domyślne 
hasło „1234“. Zobacz rysunek 8. 

 

Rysunek  10  Logowanie  
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3.1.2 Język programu 

Wyboru języka można dokonać w oknie wyboru. 

 
 

3.1.3 Ustawienia sieci 

W ustawieniach sieci możliwe jest ustawienie DHCP lub stałego adresu sieci jak również 
pozstałych ustawień dla prawidłowej pracy IPDP w sieci LAN.  
 

 
Po wykonaniu zmiań należy zapisać ustawienia i zrestartować urządzenie (save and 
restart). 
1. Hostname – nazwa IPDP dla łatwiejszego rozpoznania w sieci. 
2. Aktywowanie DHCP 
3. Ustawienie adresu IP, maski oraz pozostałych parametrów sieciowych. 
4. Aktualny stan IPDP – dzień/noc (day / night) 
5. Powrót do obrazu z kamery. 
6. short help for quick assistance in setting the parameters1 –  
7. Powrót do ustawień domyślnych. Należy następnie nacisnąć „save and restart button“. 
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Konfiguracja DHCP: 

 
Po wykonaniu zmian należy nacisnąć „save and restart“. 
1. Hostname – nazwa IPDP dla łatwiejszego rozpoznania w sieci 
2. DHCP aktywne 
3. I klienta DHCP 
4. Wyświetla adres IP oraz pozostałe parametry przypisane przez DHCP. 
5. Default value -powrót do ustawień domyślnych. Zapisanie wprowadzonych zmian „save 
and restart button“. 

3.1.4 Połączenie Peer to Peer lub  SIP server  

IPDP może być ustawione jako peer to peer (P2P) lub SIP server. W trybie P2P, IPDP 
wybiera numery z pamięci.  
Jeśli zostanie wybrany tryb „SIP server“ należy dodać w menu SIP pozostałe parametry. 

 
Po wykonaniu zmian naciśnij save changes.  
1. SIP proxy server adres IP lub nazwa serwera SIP  i numer portu (zazwyczaj 5060 lub 
5061) 

2. Rejestracja do SIP proxy server (nie jest obowiązkowe) 
3. Czas wysłania żądania ponownej rejestracji do „SIP server“ 
4. Default value -powrót do ustawień domyślnych. Zapisanie wprowadzonych zmian „save 
changes“. 
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3.1.5 Ustawienia kodeków audio 

 
Po wykonaniu zmian naciśnij save changes  
1. Wybór tylko priorytetu użytego kodeka; użyty kodek jest ustawiany automatycznie dla 
protokołu SIP. 

2. Default value -powrót do ustawień domyślnych. Zapisanie wprowadzonych zmian „save 
changes“. 

3.1.6 Ustawienia wideo 

 
Po wykonaniu zmian naciśnij save changes. 
1. Rozdzielczość obrazu wideo 
2. Ilość brazów na sekundę 
3. Ustawienia pozostych parametrów obrazu 
4. Default value -powrót do ustawień domyślnych. Zapisanie wprowadzonych zmian „save 
changes“. 
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3.1.7 Ustawienia serwisowe 

 
1. Status aktualnej wersji firmware modułu VoIP oraz modułu IPDP. Przycisk tworzenia 
logu zdarzeń. 

2. Synchronizacja czasu ze wskazanym serwerem 
3. Syslog server to adres IP komputera który tworzy logi zdarzeń dla sieci.  
4. Aktualzacja firmware modułu VoIP lub modułu IPDP 
5. Dodanie nowego języka do menu 
6. Zmiana hasła, domyślne to „1234“ 
7. Reboot modułu VoIP. 

 
 

3.1.8 Podgląd obrazu wideo  (program PopUp) 

Obraz w IPDP jest przechwytywany przez USB WEB kamera. Obrazy są przesyłane 
jako obrazki JPEG do przeglądarki. Druga metoda to strumięń wideo kodowany jako 
H.263, a w przyszości jako H.264. Ten strumień danych można oglądać np. na telefonie 
Grandstream series GXV3000, który ma duży wyświetlacz LCD 
Kolejnym interesującym rozwiązaniem jest program PopUp UDVGUARD dla Windows.  
- przy rozpoczeciu połaczenia program maksymaluzje się autoamtycznie a po 
zakończeniu minimalizuje. (funkcja PopUp) 

- możliwość otwarcia obu przekaźników – otwarcie drzwi 
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- możliwość akustycznego połączenia z IPDP – jeśli IPDP zadzwoni na adres PC 
z zainstalowanym i uruchomionym programem to możliwy jest odbiór konwersacji 
poprzez kartę dźwiękową. Wybranie przycisku DoorPhone powoduje nawiązanie 
połączenia IPDP. 

- program mozna zainstalować max. na 100 komputerach w sieci. W przypadku 
rozpoczęcia połączenia na wszystkich komputerach program się zmaksymalizuje i 
pokaże obraz z IPDP. 

3.2 Ustawienie parametrów 

3.2.1 Parametry podstawowe 

 
Po wykonaniu zmian naciśnij save changes. 
1. Tryb pracy Dzień/Noc [Day/Night] lub dwie grupy numerów.  
2. Przedłużenie rozmowy * lub # (10 sekund przed końcem połączenia IPDP wysyła 
informację dźwiękową.  

3. Kod rozłączenia połączenia [2 cyfry]. Jeżeli będzie taki sam jak kod aktywacji 
przekaźników to jego wprowadzenie spowoduje rozłączenie połączenia i jednoczesną 
aktywację przekaźników.  

4. Komenda aktywacji trybu Dzień/Noc [DAY / NIGHT]  
Uwaga: Przełączenie trybu jest zapamiętane w IPDP także po odłączeniu zasilania. 

5. Wybór numeru z pamięci lub z klawiatury [tylko dla EntryGuard] 
6. Pozycja kalawiatury [tylko dla EntryGuard] 
     =0 tylko moduł NC jest podłączony  
=1 klawiatura na pierwszej pozycji (za IPNCx)  
=2 klawiatura na drugiej pozycji (za pierwszym NC4)  

     =3 klawiatura na trzeciej pozycji (za drugim NC4). 
7. Default value -powrót do ustawień domyślnych. Zapisanie wprowadzonych zmian „save 
changes“. 

UWAGA! Te parametry wpływają na wszystkie funkcje IPDP. 
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3.2.2 Wszystko o przekaźnikach 

 
Po wykonaniu zmian naciśnij save changes. 
1. Tryb przekaźnika: 
=1  tryb przełączania – aktywuje przekaźnik na czas  t1/2 (używany do sterowania 

zamkami elektrycznymi, bramami, furtkami itp.) 
=2  tryb kamery – aktywuje przekaźnik przy rozpoczęciu połączenia i deaktywuje na 

koniec połączenia. 
=3  tryb oświetlenia – aktywuje przekaźnik przy rozpoczęciu połączenia i deaktywuje po 

czasie t1/2 od końca połączenia.  
=4 tryb dzwonka – aktywuje przekaźnik po naciśnięciu dzwonka i deaktywuje po czasie 
t1/2 (używany dla podłączenia zewnętrznej sygnalizacji akustycznej tj. dzwonek, 
syrena). 

=5 tryb stopniowego otwarcia – w trybie tym przekaźnik pierwszy musi być ustawiony 
na 1 a przekaźnik drugi na 5. Przekaźnika 1 jest aktywowany na czas t1, następnie 
następuje cza zwłoki t3 po którym aktywowany jest przekaźnik 2 na czas t2.   

 Uwaga: Tylko przekaźnik 1 musi być aktywowany żeby cała sekwencja wystartowała. 
Niezależnie od tego przekaźnik drugi może być otwarty oddzielnie za pomocą hasła. 

2. Hasło aktywacji przekaźnika [2 do 6 cyfr] z przycisków lub klawiatury [tylko EntryGuard]. 
Max. może być  6 haseł, które kontrolują w trybie Dzień/Noc [Day/Night]. Kombinacja ta 
jest wprowadzana przez pierwsze dwa przyciski [SLIM] lub pierwsze 10 [EntryGuard] 
lub klawiaturę [EntryGuard].W przypadku ustawienia trybu dwie grupy numerów, IPDP 
jest w trybie Dzień [Day] .  

3. Komenda z telefonu do aktywacji przekaźnika [2 cyfry]. Ta sama komenda może być 
ustawiona dla obu przekaźników. Uwaga: ta sama komenda może być tez ustawiona 
dla rozłaczenia połączenia.  

4. Czas aktywacji przekaźnika [2 cyfry 01-99]  
5. Umożliwienie kontroli przekaźników dla połączeń przychodzących do IPDP 
6. Czas pomiędzy deaktywacją  przekaźnika 1 a aktywacją przekaźnika 2 w trybie 5 dla 
przekaźnika 2 [2 cyfry 01-99]  

7. Default value -powrót do ustawień domyślnych. Zapisanie wprowadzonych zmian „save 
changes“. 
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3.2.3 Parametry czasowe 

 
Po wykonaniu zmian naciśnij save changes. 
1. max. czas rozmowy; czas ten może być przedłużony znakiem * lub # wybranym w 
telefonie. 

2. Ilość dzwonków po których IPDP odbierze połącznie [od 1 do 9]. 
3. max. czas [sek] pomiędzy naciśnięciami przycisku [zakres 1-9] 
przełączanie – jeśli czas pomiędzy naciśnięciami jest dłuższy niż w to kod nie będzie 
uznany za prawidłowy.  
wybieranie – jeśli przycisk , który naciśniemy, jest pierwszą cyfra hasła to wybór 
zostanie opóźniony o czas w. 

4. Czas rozłączenia przed wybraniem zaprogramowanego numeru [zakres 1-5] 
5. Czas po którym nastąpi kolejne wybranie numeru. Tylko w przypadku ustawienia trybu 
dwie grupy numerów. 

6. Sygnalizacja dźwiękowa staus połączenia i rozłączenia.  
7. Sygnalizacja dźwiękowa innych stanów IPDP.  
8. Default value -powrót do ustawień domyślnych. Zapisanie wprowadzonych zmian „save 
changes“. 

3.2.4 Bezpośrednie wybieranie z pamięci 

 
Po wykonaniu zmian naciśnij save changes. 
1. numer telefoniczny o długości do 16 znaków. Numery piwerwszej grupy lub trybu dzień. 
Dla trybu P2P w pamięci zapisuje sie adres sieciowy np.. 192*168*1*250, gdzie „*“ 
oznacza „.“ ; jeżeli używamy SIP proxy server do pamięci zapisujemy numer np. 117. 

2. numer telefoniczny o długości do 16 znaków. Numery drugiej grupy lub trybu dzień. Dla 
trybu P2P w pamięci zapisuje się adres sieciowy np.. 192*168*1*250, gdzie „*“ oznacza 
„.“ ; jeżeli używamy SIP proxy server do pamięci zapisujemy numer np. 117. 
Uwaga: Przełączenie trybu jest zapamiętane w IPDP także po odłączeniu zasilania. 

3. Default value -powrót do ustawień domyślnych. Zapisanie wprowadzonych zmian „save 
changes“. 
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4 Parametry techniczne 

4.1 Parametry elektryczne 

Parametr Wartość Warunki 
Interfejs komunikacyjny Ethernet 10BaseT, 100BaseTx 
VoIP protokół SIP 
Wideo serie JPEG, stream H.263 (H.264) 
Szerokość pasma 300Hz – 3400 Hz 
Zasilanie - adapter 12Vss ± 2V , 12Vst ± 1V 

   - PoE IEEE802,3af    Altern. A+B 
Max. pobór prądu  300mA 12Vss 
Max. napięcie przekaźnika 48V at I < 1A 
Max. prąd przekaźnika  2A at U < 30 V 
Temperatura pracy  - 20 to + 70°C 

4.2 Wymiary  
SLIM 

Model wymiary  WxSZxG [mm] 
IPDP - 01 185 x 99 x 40 
IPDP - 02 185 x 99 x 40 
IPDP - 01C 185 x 99 x 40 
IPDP - 02C 185 x 99 x 40 
 
EntryGuard 

wymiary  WxSxG [mm] 
Typ 

2 moduły 3 moduły 4 moduły 
Obudowa podtynkowa 204x118x45 294x118x45 384x118x45 

Obudowa natynkowa 241x157x79-59 331x157x79-59 421x157x79-59 

Ramka płaska 238151x2,5 328x151x2,5 418x151x2,5 

Ramka płaska z daszkiem 241x151x47-22 331x151x47-22 421x151x47-22 

Ramka frontowa 209x125x12,6 299x125x12,6 389x125x12,6 

4.3 Parametry wideo 

Video dla WEB: 
InternetExplorer - (serie obrazów JPEG)  - ADDRESS/video.jpg  
Mozilla, Opera, Firefox … i program PopUp (UDVguard) - (MJPEG stream) - 
ADDRESS/video.mjpg (czasami konieczne jest przeładowanie strony). MJPEG stream 
powoduje mniejsze obciążenie sieci. 
Stream video dla telefonów IP: 
H.263 IPDP komunikuje się z wideotelefonem poprzez SIP/SDP protokół na 
standardowych portach a następnie uruchamia protokół RTP do rozmów.
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Warunki gwarancji: 

 
Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją. W przypadku uszkodzenia należy 

odesłać produkt do autoryzowanego serwisu w celu określenia przyczyny 

uszkodzenia załączając opis usterki oraz kartę gwarancyjną. 

Gwarancją nie są objęte: 

• mechaniczne, termiczne, chemiczne i inne uszkodzenia wynikające z 

użytkowania produktu  

• uszkodzenia wynikłe na skutek naturalnych zjawisk atmosferycznych lub 

klęsk żywiołowych 

• uszkodzenia wynikłe z nieautoryzowanych napraw lub ingerencji w urządzenie 

• całkowite zniszczenie produktu 

• nieprawidłowe użycie, inne niż zalecane lub niezgodne z instrukcją 

• uszkodzenia wynikłe podczas transportu do klienta 

 

Deklaracja zgodności 

 


