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PREDSTAVITEV

Integracija sodobnih sistemov za večjo varnost

Zanesljivi in varni IP domofoni
..IP tehnologija je že nekaj let v porastu in trendi kažejo, da bo v prihodnosti rasla še hitreje.
Omogoča neomejene možnosti povezljivosti in širitve sistemov..

• zaščito pred vdori v mrežo in nepooblaščenim
vstopom stavbo,
• podporo video nadzornemu in alarmnemu
sistemu ter
• integracijo z ostalimi IP sistemi.

IP domofoni 2N – najvarnejši na trgu
IP domofoni 2N so domofoni najvišje kva
litete. Omogočajo integracijo z vsemi sodob
nimi sistemi in so popoln SIP sistem. Prinašajo
številne prednosti uporabe, kot samostojen
sistem, del pametnih inštalacij, IP telefonije ali
videonadzora.

S hitro rastjo trga IP izdelkov, raste tudi število
ponudnikov, zato je pomembno, da poznamo
lastnosti, ki naj bi jih oprema imela, da bo
omogočala najvišjo funkcionalnost ter popolno
integracijo. S takšno opremo bomo zadovoljni
tudi na dolgi rok.

Lastnosti domofonov za večjo varnost
Dober IP domofonski sistem danes omogoča mo
bilnost, prilagodljivost, zanesljivost in najvišjo
stopnjo varnosti. Zagotavljati mora:
• kvalitetno sliko dogajanja pred vrati, v vseh
razmerah,
• upravljanje preko spleta,
• aplikacije za pametni telefon (iOS ali Android),
• upravljanje in nadzor s HTTP ukazi,
• možnost dodajanja funkcionalnosti po zahte
vah uporabnika (avtomatizacija),
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Zagotavljajo največjo varnost stavbe, in sicer
zaradi lastnosti, kot so:
• vzdržljivo in odporno kovinsko ohišje,
• certifikat odpornosti do IP69K in IK10,
• vgrajena HD kamera z nočnim vidom, kot do
135° in sliko v realnem času (30 slik/sek),
• vgrajena tehnologija detekcije gibanja in hrupa
(nastavljivo),
• prenos slike v spletni brskalnik (MJPEG), NVR vid
eo snemalnik (RTSP) ali pametni telefon,
• visoka kvaliteta zvoka (HD avdio kodek G.722),
• časovni profili tudi za omejitev dostopa preko
kode, RFID kartice ali BlueTooth modula,
• varnost na mreži: SIPs, HTTPs, 802.1x,
• možnost integracije z obstoječo aplikacijo ali
razvoj posebne rešitve (HTTP API)
• varnostni rele in tamper stikalo.
IP domofoni 2N so bili testirani s številnimi sistemi,
za kar imajo pridobljene certifikate skladnosti.

Integracija IP domofonov
2N v video nadzorni sistem
Za večjo varnost stavbe je najpogostejša integraci
ja IP domofonov z video nadzornimi sistemi. IP
domofoni 2N se lahko vključijo v kateri koli video
nadzorni sistem, ki podpira ONVIF S ali generično
IP kamero. Integracija lahko poteka v dve smeri.
Zunanja IP kamera
kot dodatna kamera domofona
Obiskovalca lahko pogledamo iz dveh zornih ko
tov: iz kamere skrite v domofonu, nameščene v
višini obraza, in iz dodatne, zunanje kamere. Ka
mera, ki podpira video kodek MJPEG in ločljivost
VGA (640x480) svojo sliko ob klicu iz domofona
preko RTP podatkovnega toka pošlje neposredno
na IP telefonski aparat ali pametni telefon.
IP kamera iz domofona
vključena v video nadzorni sistem
Povezava z IP video snemalnikom zagotavlja do
datno kamero v sistemu, ki dogajanje snema v
višini obraza, iz zornega kota, ki ga ostale kamere
običajno ne pokrijejo.
Integracija med sistemoma je enostavna in zaneslji
va. Da dosežemo največjo kvaliteto in zanesljivost,
je poleg kvalitetnega IP domofona priporočljivo iz
brati tudi kvaliteten video nadzorni sistem. Kot re
zultat integracije dobimo enoten sistem, ki je var
nejši, enostavnejši za uporabo in vzdrževanje. (P. R.)
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