IX Systeem
• Langeafstandsbeheer van afgelegen sites via VPN
• Gecentraliseerd beheer op een bepaalde plek
• Toegangscontrole op afstand van sites zonder personeel
• Lagere installatiekosten
• De IX maakt gebruik van het ONVIF-protocol en de installaties
zijn volledig gebaseerd op IP

ONVIF-PROTOCOL

IP-intercom

is de oplossing voor:

OPEN NETWORK VIDEO INTERFACE FORUM
ONVIF is een open industrieel forum voor het
ontwikkelen van een wereldwijde standaard voor
productinterfaces voor IP-beveiliging.

beschikbaar, waardoor systeemintegrators en eindgebruikers
gemakkelijk IP-videosystemen kunnen opzetten die zijn
uitgerust met randapparatuur van verschillende merken.

Het forum werd in 2008 opgericht door Axis, Bosch en
Sony en telt vandaag het merendeel van de wereldleiders
op de markt van IP-bewakingscamera’s onder zijn leden.
De ONVIF-specificatie certificeert dat IP-beveiligingsproducten van om het even welk merk samenwerken.
Er is een breed scala van ONVIF-conforme producten

De 3 basisprincipes van de organisatie zijn:
• Standaardisering van de communicatie tussen IPgebaseerde fysieke beveiligingsproducten
• Interoperabiliteit
tussen
IP-gebaseerde
fysieke
beveiligingsproducten, ongeacht de fabrikant
• Open voor alle bedrijven en organisaties

VOORBEELD

PRIVATE AUTOPARKEERRUIMTE MET
EEN AFGELEGEN BEWAKERSPOST
IXMVLA
IP
videohoofdpost

IXMV
Videohoofdpost

IXDVF
IP-deurpost
met camera

ATTENTION
IMAGE

IXBAF
IP-deurpost

IXDVF
IP-deurpost
met camera

ATTENTION
IMAGE
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ATTENTION
IMAGE

IXBAF

IXBAF

IP-deurpost

IP-deurpost
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HET AIPHONE
IX SYSTEEM
Voor een verbeterde efficiëntie op het vlak van beveiliging
en ontvangstservice

IP-intercom

Voorbeeld waarin wordt getoond hoe ONVIF-compatibele
patibele
netwerkcamera’s en netwerkvideorecorders kunnen
en worden
geïntegreerd
Video
IXDVF
Videodeurpost

ONVIFnetwerkcamera

Videocontrolesoftware

ONTGRENDELEN
Toegangscontrole van ingangsen uitgangssystemen (IP)

IXMVLA
Hoofdpost

Videobeelden van ONVIF-compatibele camera’s kunnen op de IXMVLA worden bekeken.
De videobeelden van een IX-videodeurpost met een (ONVIF-compatibele) camera kunnen
naar een videoverwerkingssysteem worden verzonden.

IXDVF-DEURPOST
Kleurenvideodeurpost voor inbouw
met spraaktechnologie en pictogramindicatoren

ONVIFkleurencamera
Indicator met
spraaktechnologie
(oranje indicator: bellen,
groene indicator:
verbonden,
beide aan: deur open)

Beldrukknop
met indicator

Luidspreker
met duidelijk
verstaanbare
audiokwaliteit
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DEURPOST
Hoofdpost

IX-reeks

500
adressen

> IXDVF • IXMV
KENMERKEN

IP-intercom

Deurposten
• Ultra robuust en vandalismebestendig
• Roestvrijstalen frontpaneel
• Kan met de CIX-doos in opbouw worden
gemonteerd
• RJ45-bedrading met CAT5e- of CAT6kabel
• Deurpost volledig IP 1 adres
• Kleurencamera met nachtzichtverlichting
• Beldrukknop verlicht door een led
• Gevoed door POE (Power Over Ethernet)
802.3 AF
• Configuratie en inbedrijfstelling via
computersoftware
• Normaal open/normaal gesloten contact
op deurpost

Posten
• IP-installatie gevoed door POE
• Handenvrije communicatie of via de hoorn
• Toegangscontrolemenu
• Bezoekers zien
• 6 directe oproeptoetsen
• Toetsenbord voor het oproepen van
andere hoofdposten
• Automatisch of handmatig doorverbinden
of doorschakelen
• Uitzenden van een live of vooraf
opgenomen boodschap (auido-oproep)
• Maken van een aankondiging voor een
gebied of een andere post in het systeem
• Privacyknop
• Monitorknop (monitoring)

• Verstelbare helderheid
• Verstelbaar belsignaal en geluidsvolume
• Verstelbaar contrast
• Systeemstatusindicatoren: noodoproep,
privacy ingeschakeld, bezet, aankondiging
bezig, enz.
• Wandbevestiging (steun meegeleverd)
of desktop (bureausteun meegeleverd)
• Configuratie door computersoftware

+
IXBAF
Audiodeurpost,
roestvrij staal,
inbouw

Deurpost
voor inbouw

=

=

+
Deurpost
voor inbouw

IXDVF
Videodeurpost met
toegangscontrole,
roestvrij staal, inbouw
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Omzetting naar
deurpost voor
opbouw

CIX
Opbouwdoos
met kap
voor audio- of
videodeurpost

CIX
Opbouwdoos
met kap
voor audio- of
videodeurpost

Omzetting naar
deurpost voor
opbouw

IXMV

IXMVLA

Videohoofdpost

Videohoofdpost met
inductieve lus

DEURPOST
Hoofdpost

IX-reeks

500
adressen

> IXDVF • IXMV
AFMETINGEN (mm)

IXDVF, IXBAF

IXMV, IXMVLA

CIX

170

IP-intercom

189
162

58,5

175
38

250
59

144

48,5

149

Inbouwdoos: 146 x 124 x 45 mm

IXMV

IXMVLA
IXBAF + CIX

CAT5e

CAT5e

CAT5e

LOCAL AREA NETWORK (LAN))
CAT5e

IXDVF

Gebruik CAT5e of CAT6
met RJ45-aansluiting

CAT5e

IXDVF

CAT5e

CAT5e

A
CAMERA
VIFMET ONVIFOL
PROTOCOL
PC (NIET
MEEGELEVERD)
VOOR
CONFIGURATIE

De IX werkt via LAN, VLAN en VPN.
Directe WAN-installatie is niet toegestaan
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