2N® Indoor Compact
2N Odpovídací jednotky

2N® Indoor Compact
2N® Indoor Compact je vnitřní odpovídací jednotka
navržená speciálně pro rezidenční trh. Instalace
připojením jediného UTP kabelu a konfigurace přes
webové rozhraní zaručují rychlé a pohodlné zprovoznění
pro každého integrátora. Uživatele zaujme minimalistický
design, povrch z tvrzeného skla, barevný 4.3“ displej a
intuitivní ovládání. Jednoduše elegantní řešení video
komunikace.

Vilové domy
Rezidenční komplexy

Kondominia
Kancelářské komplexy

Intuitivní ovládání i pro nezkušené
uživatele

Přijetí hovoru, otevření dveří, zobrazení zmeškaných
volání či zapnutí tichého módu nebylo nikdy jednodušší.
Velká, barevně podsvícená tlačítka pomohou v rychlé
orientaci a snadném ovládání.

Designový povrch z tvrzeného skla

Svrchní 3 mm silné sklo je chemicky tvrzené při 420°C
v solné lázni, čímž je zajištěna maximální odolnost této
jednotky proti poškrábání i nárazu při každodenním
používání v domácnosti.

Konfigurace přes webové rozhraní

Vytvoření adresáře zařízení nebo upgrade firmwaru všech
nainstalovaných 2N® Indoor Compact jednotek může být
prováděn jak lokálně, tak i vzdáleně přes webové rozhraní
jednotky.

Zapojení jednotky v řádu sekund
Využití strukturované kabeláže typické pro dnešní domy
umožňuje 2N® Indoor Compact doslova zacvaknout do systému.
Napájení zařízení přes PoE i komunikace jsou tak rázem zajištěny.

Záloha nastavení odpovídací jednotky
Po úspěšném nastavení 2N® Indoor Compact si zálohujte
kompletní konfiguraci pro potřeby případného obnovení
nastavení nebo duplikace do nové odpovídací jednotky.

Zvuk v HD kvalitě s potlačením hluků
2N® Indoor Compact zprostředkuje dokonalý zážitek při
komunikaci s návštěvníky. Využívá HD audio kodek G.722,
unikátní výstup pro reproduktor a systém na potlačení okolních
hluků.

Zobrazení data a času v klidovém režimu
2N® Indoor Compact pomůže řídit čas v domácnosti. Podle
aktuálního data a času na 4.3“ barevném displeji si lze seřídit i
hodinky.

Přepínání videa z interní a externí kamery
Při vyzvednutí hovoru na 2N® Indoor Compact lze přepnout
z kamery interkomu na video z externí IP kamery u vchodu.
Ověřte si, že do domu vstupuje pouze vámi vpuštěná osoba.

Režim „Nerušit“
Aktivací služby „Nerušit“ zamezíte vyzvánění buď jednorázově,
nebo pro předvolené časové intervaly. Využijete ji, když
potřebujete mít naprostý klid.
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TECHNICKÉ PARAMETRY

2N® IP
VERSO

Napájení
Typ

Video
12VDC +/-10% adaptér nebo PoE
802.3af

Doporučené napájení 12 V/1 A
Ochrana proti
přepólování

ano

Uživatelské rozhraní
Ovládání

7 kapacitních tlačítek s RGB LED
podsvícením

Provoz

tlačítko RESET při dlouhém stisku
uvede jednotku do továrního
nastavení, 3 LED diody indikující
stav

4.3” displej,
rozlišení 480 x 272 pixelů

Kodeky

H.264, H.263, MJPEG

Rozhraní
LAN

10/100BaseT, RJ-45

Doporučená kabeláž

Cat5e nebo lepší

Vstup pro připojení dveřního zvonku
Typ vstupu

spínací kontakt (tlačítko/relé)

Typ kontaktu

normálně rozepnutý (NO)

Parametry kontaktů

až do 50 V / 5 mA, DC

Mechanické vlastnosti

Audio

HARDWARE &
SOFTWARE

Displej

Mikrofon

integrovaný

Rozměry (Š x V x H)

152 x 153 x 50 mm

Reproduktor

integrovaný, 2W

Váha

387 g

Provozní teplota

0 až 50 °C

Provozní relativní
vlhkost

10 až 90 % (nekondenzující)

Skladovací teplota

-20 až 70 °C

Doporučená
nadmořská výška

0 – 2000 m

Výstup indukční
smyčky

600 mV RMS

Kodeky

G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz

2N®
2N®
2N®
2N®
2N®
2N®

IP Verso – modulární bezpečnostní interkom pro náročné zákazníky
IP Force – nejodolnější IP interkom na světě
IP Solo – kompaktní IP interkom ideální pro Home Automation
IP Vario – variabilní interkom s reprezentativním designem
IP Base – kompaktní IP interkom s HD kamerou
Mobile Video – video vrátník na vašem chytrém telefonu
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