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C5-IP-BUNDLE-2 zostava
videovrátnika ViDiLine,
panel a 2 x monitor
Ref. 4576

O systéme
C5-IP je moderná video vstupná stanica (stanica pre recepciu, SBS) v technológii VidiLine IP s
vstavaným systémom: ovládanie prístupu, alarm a SOS upozornenia.
Funkcie, ktoré oceníte sú: žiadne obmedzenia vzdialenosti (pri inštalácií), všestrannosť aplikácií,
rýchla implementácia a schopnosť integrácie s IP CCTV systémom.
Základný videotelefónový systém pozostáva z niekoľkých prvkov: externého IP panelu,
dotykového IP monitora, spínača a napájania. Tieto zariadenia stačia na to, aby ste vytvorili
systém video interkomu. Dodatočné prvky, ako je napríklad bezpečnostná konzola (recepcia,
SBS) alebo brána CCTV, sa používajú na zvýšenie vašej bezpečnosti a vďaka tomu bude Vaša
video vstupná stanica bezpečnou investíciou.
Mini externý panel IP
Funkcia - obmedzenie pohybu ľudí. Používa sa ako prídavný panel na vstupných dverách do
priestorov. Panel je vyrobený z jedného hliníkového bloku. Panel je vybavený reléovým vstupom,
ktorý v kombinácii s jazýčkovým spínačom umožňuje kontrolu polohy dverí. Zariadenie má tiež
snímač poškodenia. Alarmy alebo vandalizmus s otvorenými dverami sa odošlú na konzolu a
počítačový program. Vyrobený z jedného bloku hliníka, nastaviteľná farebná kamera s LED
diódami, spojenie s recepciou. Odolný voči poveternostným podmienkam

-

Manipulácia s kartami a čipmi
Funkcia kontroly stavu dverí
Tlačidlo výstupu pre otvorenie dverí
Nastavenie času otvárania dverí
NO / NC relé pre zámok dverí
Zabudovaný alarm tamperu
Komunikačný protokol TCP / IP

Monitor
Monitor C5-IP je kombináciou jednoduchého dizajnu a pokročilých technológií. Dotyková
obrazovka zaisťuje intuitívnu prevádzku systému. Vstavaná pamäť umožňuje uložiť až 100
fotografií a informácií o udalostiach. Funkcia interkomu umožňuje používateľom systému
navzájom komunikovať (hlas).
Dotyková obrazovka 7“ s menu v slovenskom jazyku
- Schopnosť prijímať správy
- SOS alarm s upozornením na vrátnika
- Funkcia alarmového systému s 8 vstupmi
- Náhľad obrazu z kamier IP (funguje iba s C5-IP-GW)
- Nastavenie hlasitosti a jasu
- Interkom medzi používateľmi
- Nastavenie zvuk hovoru a zvonenia
- Spolupráca s výťahmi - volanie výťahu
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- História udalostí
- Funkcia zvončeka dverí
Hlavné výhody systému: Rýchla implementácia
Spustenie systému sa znižuje pripojením zariadenia a prideľovaním čísla bytu monitorom. Znalosť
protokolu IP nie je potrebná, pretože IP adresy vo videotelefonu sa nastavia automaticky. Náš
systém je založený iba na jednom sieťovom kábli. Obraz, zvuk, ovládanie a napájanie PoE (Power
over Ethernet) sa prenášajú pomocou jedného kábla UTP kat. 5. Toto riešenie zaručuje rýchlu
implementáciu, zjednodušuje inštaláciu a eliminuje ďalšie zdroje energie pre celý systém.
Integrácia s IP kamerami
Radi sa cítime pohodlne a bezpečne. Všadeprítomné kamery sa stávajú štandardnými. Náš video
vstupný telefón umožňuje integráciu s monitorovacím systémom IP, ktorý funguje podľa ONVIF
protokolu. Stačí, aby ste pripojili C5-IP CCTV bránu k monitorovaciemu systému, aby ste mohli
sledovať kamery z monitora.
Nenecháme Vás v tom
Z vlastnej skúsenosti vieme, že viacstranové inštrukcie nie sú dokonalým riešením. Preto sme
vytvorili video návody, ktoré vám umožnia oboznámiť sa s našimi produktmi a ich konfiguráciou
jednoduchým a priateľským spôsobom. Ak potrebujete nejakú pomoc, naši zamestnanci vám
pomôžu počas celého procesu implementácie systému, od výberu vybavenia, cez inštaláciu až po
uvedenie do prevádzky. Nikdy nebudete ponechaní bez pomoci.
PC softvér
CZN (Property Management Center) sa používa na správu systému C5-IP. Program ponúka veľmi
širokú škálu funkcií: od inštalácie a spustenia systému, cez správu užívateľov až po núdzové
situácie. Je možné delegovať oprávnenia pre ľudí, pretože nie každý by mal mať prístup k
bezpečnostným možnostiam, ako je pridanie kariet na otvorenie dverí alebo vymazanie histórie
udalostí.
Špecifikácia

Monitor
Rozlíšenie
Prevádzková
teplota
Vlhkosť
Napájanie
Rozmery [mm]

LCD 7"
800 x 480 pikseli

Kamera
Uhol pohľadu
Prevádzková
teplota
Vlhkosť
Napájanie
Rozmery [mm]

CMOS VGA
95°

0°C ÷ +55°C
5% ÷ 70%
12-24V DC
224 x 140 x 25

-20°C ÷ +70°C
5% ÷ 95%
12-24V DC / PoE
120 x 194 x 47

