2N® IP Base
2N IP interkomy

2N® IP Base
2N® IP Base je kompaktní IP interkom, který se dá velmi
snadno a rychle instalovat. Je vybaven jedním nebo
dvěma tlačítky a nabízí vysokou kvalitu audia
i videa. Jedná se o interkom určený především
pro menší instalace.

Malé kanceláře
Rodinné domy
Domácí automatizace

Školy a kampusy
Veřejné budovy státní správy
Logistika a doprava

Jednoduchý IP interkom s kamerou
Stylový IP interkom s vysokou kvalitou audia a videa.

Velmi snadná instalace

Mechanická i softwarová instalace interkomu
2N® IP Base je intuitivní a rychlá. Ušetříte nejen čas,
ale i náklady s ní spojené.

Odolný hliníkový rám

Vysokou odolnost garantuje úroveň krytí dle normy IP65
a certifikát IK7.

VLASTNOSTI

2N® IP Base
Velmi kvalitní audio a video
Díky integrované HD kameře a pokročilému zpracování zvuku
s potlačením echa nabídne interkom ostrý obraz a výbornou
slyšitelnost za všech podmínek.
Pouze povrchová instalace
Díky instalaci pouze na povrch ušetříte náklady a čas za stavební
úpravy.

SCHÉMA

Ochranný spínač
Interkom s integrovaným ochranným spínačem, který detekuje
neoprávněné vniknutí do zařízení.

Příprava připojení dalšího vybavení
Interkom disponuje vstupy a výstupy připravenými pro připojení
elektrického zámku a dalšího vybavení.
Jedno nebo dvě tlačítka
Můžete si vybrat, zda používat jedno nebo dvě tlačítka, obě
varianty jsou součástí balení.
2N® Remote Configuration
Šetřete čas a peníze za výjezdy díky naší bezplatné službě.
Získejte vzdálený přístup ke všem zařízením skrze bezpečné
připojení přes cloud. Nejrychlejší pomoc vašim zákazníkům.
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TECHNICKÉ PARAMETRY

MOBILE PHONE

Signalizační protokol



SIP 2.0 (RFC - 3261)



PoE

PoE 802.3af LAN konektor

Konektor pro rozšiřující modul (RFID čtečka karet)
Tlačítka



Ochranný spínač proti vniknutí

Provedení tlačítek

transparentní plastová, podsvícená

Počet tlačítek

1 nebo 2 (balení obsahuje plastové
tlačítka pro obě možnosti 1 nebo 2
tlačítka)

Audio



Mikrofon

integrovaný mikrofon

Reproduktor

2W

Audio stream



Kodeky
Kamera

OFF = open contact nebo UIN > 1.5 V
ON = closed contact nebo UIN < 1.5 V
Aktivní výstup spínače 8 až 12 V DC podle napájení (PoE:
10 V; adaptér: napětí zdroje minus 2 V), max 400 mA
Vstup pro externí zdroj 12V/2A DC
RFID čtečka karet



13.56MHz ae 125kHz
G 711, G 722
Mechanické vlastnosti



Rozlišení HD kamery 1280 x 960
Zorný úhel

135° na šířku, 109° na výšku

Noční vidění

ne

Video stream



Kodeky H.263+, H.263, H.264 pouze pro VoIP volání
MJPEG pro http streaming

2N®
2N®
2N®
2N®

IN1 vstupní terminal pasivní/aktivní mód (-30 V to +30 V
DC)

Releový výstup 30V/1A AC/DC NO/NC výstup

Akustický tlak pro
1kHz ve vzdálenosti 1m 78dB

SOFTWARE

Rozhraní



Hmotnost

max. 1000 g

Provozní teplota

-40°C – 55°C

Skladovací teplota

-40°C – 70°C

Provozní relativní
vlhkost

10% - 95% (nekondenzující)

Rozměry

229x109x31 mm

Úroveň krytí

IP65, IK7

Mobile Video – služba, která vám poví, kdo stojí za dveřmi, i když nejste doma
Access Commander – software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek
IP Eye – aplikace, která obohatí váš pevný telefon o video z kamery interkomu
Network Scanner – aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti
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