IP-basert porttelefon for bolig og næringsbygg.

IXG BROSJYRE
NYHET

IXG-Systemet

IXG

Systemet

IXG Systemet er et IP-basert porttelefonsystem som egner seg
spesielt godt for store boligprosjekter, næringsbygg og større
bygningsmasse innen offentlig sektor.
Med App på smarttelefon kan du besvare anrop fra dine
besøkende uansett hvor du er.
IXG Systemet er spesielt godt egnet for leilighetsbygg i
kombinasjon med næringslokaler i de nederste etasjene.

FORDELEN MED IXG SYTEMET
> Enkel struktur:
Man kan benytte eksisterende nettverk (Cat6) i næringsbygg og større bygningsmasse innen
offentlig sektor. Systemet baseres kun på PoE-switching som gjør topologien enkel og
oversiktlig. Det er ikke behov for egen systemserver.
> App-styring fra mobil:
Overføring av anrop fra dørstasjon til smarttelefon.
> Integrasjon:
Via ONVIF-protokollen kan man streame videobilde til tredjeparts overvåkningssystemer.

DØRSTASJON IXG-DM7
Vidvinkel
kamera

• Vidvinkelkamera, 170° horisontalt og
100° vertikalt
• Strømforsyning via PoE
• Integrert teleslynge
• Innfellingboks leveres separat
• Opptak av lyd og bilde kan lagres på et
micro SD-kort (SD-kort er ikke inkludert)
• Kodetastatur kan benyttes som
adgangskontroll for døråpning.

LED
Nattbelysning

7’’ Touchskjerm

100°

170°

Bevegelsessensor for
aktivering av skjerm.
IXG-DM7
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SYSTEMKAPASITET

SYSTEMPROGRAMMERING

• Inntil 9999 enheter
• Inntil 99 bygninger
• Inntil 9999 smarttelefoner

• Programmering av systemet gjøres
med PC ved hjelp av medfølgende
IXG-programvare.

3 ANROPSMETODER
1/ Tast inn
leilighetsnummeret

2/ Velg fra navnelisten

3/ Søk etter navn

IXG SVARAPPARAT

> Video svarapparat IXG-2C7-L
IXG-2C7-L svarapparatet leveres med stor og oversiktlig 7’’ touchskjerm.
Utvid med intill 8 svarapparater og 8 smarttelefoner til hver leilighet.
Svarapparatet strømforsynes via PoE.

• Opptak :
Video samtaler med lyd kan lagres på micro SD-kort.
(SD-kort er ikke inkludert).
• Smarttelefon App :
Det kan enkelt registreres inntil 8 smarttelefoner for overføring av anrop fra dørstasjonen.
Sitt på hytta og slipp inn vareleveransen eller håndverkeren hjemme.
• Heisstyring :
Man kan også fjernstyre heisen opp til den etasjen man befinner seg i fra IXG-2C7-L.
Krever tilleggsmodul IXGW-LC heiskontroller.
• Overvåkning :
Du kan aktivere kameraet på dørstasjonen fra IXG-2C7-L for å observere aktivitet utenfor
inngangspartiet. (forutsetter at funksjonen er aktivert).

7’’ LCD
Touchskjem
Bildeminne
(Opptak av
lyd og bilde)
Heis anrop
knapp
Høyttalende samtale
Intercom mellom
svarapparater internt
i leiligheten

Døråpning
IXG-2C7-L
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> Vaktapparat IXG-MK
Vaktapparat med 7’’ touchskjerm som egner seg godt til bl.a. resepsjonsmiljøer for
hoteller, næringsbygg og institusjoner innen helse og offentlig sektor. Vaktapparatet har
intercom-funksjon for kommunikasjon med IXG-2C7-L svarapparat. Vaktapparatet kan også
viderekoble anrop fra dørstasjonen til alle andre audio/video svarapparater i IX/IXG-serien.
FORDELER
• 7’’ LCD Touchskjerm
• Lyd- / videoopptak på SD-kort (ikke inkludert)
• Ring opptil 8 smarttelefoner samtidig
• Samtaleoverføring :
Manuell overføring : Anrop kan besvares eller overføres
til et annet svarapparat manuelt.
Tidsbestemt overføring * : Hvis ikke anropet besvares innen en
bestemt tid overføres samtalen automatisk til en annen lokasjon.
Overføring ved fravær * : innkommende anrop blir
automatisk overført til en annen lokasjon ved fravær.
Man kan også forhåndsdefinere automatisk viderekobling
etter angitt klokkeslett/dato.

IXG-MK

• Samtalehistorikk
De siste 100 samtalene er til enhver tid lagret i vaktapparatet.

APP’en ER TILGJENGELIG OVERALT !

IXG
App

IXG-applikasjonen gjør det mulig å overføre samtaler fra
dørstasjonen direkte til smarttelefonen. Inntil 8 smarttelefoner
kan registreres pr. leilighet.
Fra smarttelefonen kan man under samtale også åpne døren for
vedkommende som anroper fra dørstasjonen.
Funksjonen forutsetter at IXG-Gateway er installert i systemet.

FORDELER
•
•
•
•
•
•
•

Ekstern audio -og videokommunikasjon
Fjernåpning av dør
Bildeminne
Samtalehistorikk
Inntil 8 smarttelefoner
Kompatibel med iOS og Android
Overvåkning av dørstasjonen
(Hvis funksjonene er aktivert)

* opptil 10 svarapparat eller 9 svarapparat + 1 enkeltrom som inneholder 1 til 8 AIPHONE IXG-applikasjoner
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> Innspilling
Lyd og video av samtaler blir automatisk
lagret i skyen for å unngå lagring på
smarttelefonens minne.
Samtaler kan spilles inn manuelt og lagres
på smarttelefonen.

> Smarttelefon App
Svar på anrop fra dørstasjonen når som helst, hvor som helst.

Situasjon 01 : Svar besøkende hjemme,
eller på reise.

Situasjon 02 : Åpne døren for varelevering når
du ikke er hjemme.

Situasjon 03 : Om barna er alene hjemme så kan
de kommunisere med deg via svarapparatet.

Bruk av smarttelefoner :
Det er mulig å benytte bare smarttelefoner uten svarapparater. Samtalene vil da bli mottatt
direkte på smarttelefonen via IXG-applikasjonen.

> Gateway for overføring av anrop til mobiltelefon
For å kunne bruke IXG-app`en må en IP-gateway være installert.
Gatewayen må være tilkoblet en 4G ruter/LAN.
AIPHONE® tilbyr brukertilpassede pakker med gateway + lisenser.
SAMMENSETNING AV LISENSER
IP-Gateway for IXG systemet
• Viderekobler anrop for inntil 9.999 smarttelefoner
• Intill 8 smarttelefoner kan motta samtidig oppkall
• Strømforsyning via PoE
IP-gateway for
IXG smarttelefonapplikasjon

+ X lisenser for IXG smarttelefon App
1 lisens lar deg bruke inntil 8 smarttelefoner
for samme anropsmottaker (Leilighet/leietager)

Referanse
Lisens

Lisensen har en engangskostnad
uten månedlige kostnader

Beskrivelse

IXGW-GW-25

Smartphone gateway. 25 Lisenser kombinert med svarapparat

IXGW-GW-50

Smartphone gateway. 50 Lisenser kombinert med svarapparat

IXGW-GW-75

Smartphone gateway. 75 Lisenser kombinert med svarapparat

IXGW-GW-100

Smartphone gateway. 100 Lisenser kombinert med svarapparat
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PRODUKTOVERSIKT

IXG

System

> Dørstasjon IXG-DM7

EGENSKAPER
• 170° vidvinkelkamera
• LED nattbelysning
• 7’’ touchskjerm
• Bevegelsesdetektor som aktiverer skjermen når
en besøkende nærmer seg dørstasjonen
• PoE strømforsyning
• IP65 og IK07
• Releutgang for styring av sluttstykke
• 4 innganger og 2 reléutganger
• Teleslynge for hørselshemmede

IXG-DM7

IXG-DM7BOX

Dørtasjon med touchskjerm

Innfellingsboks for IXG-DM7

> Svarapparater

EGENSKAPER
• 7’’ LCD-touchskjerm
• Slank og diskret utforming
• PoE-strømforsyning
• Bildeminne på SD-kort (ikke inkludert)
• Overvåkning av dørstasjon (hvis funksjonen er
aktivert) og eksternt kamera (ONVIF-profil S)
• Døråpnings funksjon
• 1 inngang og 2 reléutganger
• Heisstyring (krever IXGW-LC)
• Inntil 8 smarttelefoner (krever IXGW-GW)
• Teleslynge for hørselshemmede

IXG-2C7L
IP Svarapparat med
touchskjerm

EGENSKAPER
• 7’’ LCD-touchskjerm
• 170° vidvinkelkamera
• 9-soners zoom
• Samtalehistorikk
• Lyd- / videoopptak
• Døråpnings funksjon
• Automatisk viderekobling av anrop, eller ved
forhåndsdefinert dato/klokkeslett
• Overvåkning av dørstasjon (hvis funksjonen er
aktivert) og eksternt kamera (ONVIF-profil S)
• PoE-strømforsyning
• Inntil 8 smarttelefoner (krever IXGW-GW)

IXG-MK
IP Vaktapparat audio/video
med touchskjerm
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> Heiskontroller IXG-LC

EGENSKAPER

Kan programmeres til flere scenarier i henhold til
dine behov.

• 20 reléutganger
• Utvidbart med opptil 16 stk. IXGW-LC
• Aktiver heisknappen
-Fra IXG-2C7L under samtale
-Ved å angi adgangskode
-Ved å trykke på døråpningsknappen
på IXG-MK
• PoE-strømforsyning

IXGW-LC
Heiskontroller

Eksempler på scenarioer :
• Hovedinngang :
IXG-2C7
IXG-2C7

2

IXG-FMK-2C7
IXG-FMK-2C7

Sender heisen automatisk til besøkende i første etasje enten ved å anrope
leiligheten fra IXG-DM7
25.3
25.3 dørstasjonen, eller ved å angi adgangskoden på dørstasjonen.

30
30

290
290

154.6
154.6

199
199

25.3 25.3

30

290 290

30

199
154.6

199

148

148

148
148

227 227

• Gå ut av bygningen :
Heisen kan også sendes til beboerens etasje for henting når man skal forlate leiligheten ved å trykke
på heisknappen på IXG-2C7-L svarapparatet.

154.6

227
227

• Ankomst etasje :
IXG-2C7
IXG-2C7
IXG-FMK-2C7
Man kan aktivere beboerens etasjeknapp i heisen
for
besøkende ved å trykke påIXG-FMK-2C7
døråpningsknappen
på IXG-2C7-L under en samtale fra IXG-DM7 dørstasjonen.

DIMENSJONER (mm)
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IXG-2C7
IXG-DM7-BOX
IXG-DM7-BOX
IXG-2C7-L
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156 156
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25.3
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317
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IXG-DM7
IXG-DM7
IXG-DM7

182 182

182
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IXG-MK

IXG-DM7

55.5

IXGW-GW
IXGW-GW

IXG IP-GATEWAY

280

IXGW-LC

12.5

38.1

108.5
108.5

61

61

210 210

12 modul DIN

61
61

210
210
7

108.5

108.5

204
210 210

347

108.5
108.5

108.5

IXGW-LC
IXGW-LC
204

IXGW-GW
IXGW-GW

210
210

IXGW-LC
IXGW-LC

108.5

280

55.5

12 modul DIN

61
61

182

61

61

For
mer info
Les...

TA KONTAKT FOR MER
INFORMASJON

AIPHONE GT

AIPHONE IX

VI LEVERER FLERE LØSNINGER TILPASSET DINE BEHOV
•
•
•
•

Porttelefon for villa, leilighetsbygg og næringsbygg
Intercomsystemer
Adgangskontroll, Online og Offline
Digitale postkasser

For mer info se
http://www.qualitronic.no

Ny E
ID
NETTS

Bilder og beskrivelser er ikke kontraktlige - november 2020 - v01

NY NETTSIDE

