הגדרת לחצני יציאה לכל ממסר– Intercom Input
לחצן יציאה Input A

MEGA 220 SIP

 .1בחר  Enabledבחלונית Input Service
 .2בחר  Lowבחלונית (Trigger Optionהפעלת לחצן בקצר)

פנל  IP SIPעם מצלמה משולב קורא קירבה

 .3הגדרת זמן ממסר ללחצן יציאה בחלונית Action Delay
 .4בחירת ממסר שיפעל ע"י לחצן יציאה  Aבחלונית Open relay

 .5לחץ על  Submitלאישור
במידה וקיים יש לחזור על הפעולות ללחצן Input B
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מפרט טכני

הגדרות ממסרים לפתיחת דלת – Intercom Relay

• פנל מתכתי מואר עמיד לתנאי חוץ

 Relay Type .1היפוך מצב ממסר מ NO-ל NC-לכל ממסר בנפרד ()Default state

• מצלמה רחבה 120°

 Relay Delay .2הגדרת זמן פעולת ממסרים ( )A,B,Cלפתיחת דלת

• מאפשר חיבור  POEללא צורך שנאי.

 DTMF Option .3הגדרת מספר ספרות לפתיחת דלת מהטלפונים

• מאפשר דיבור חופשי דו כיווני ()echo cancel

 DTMF .4גדרת סיפרה לפתיחת דלת (כאשר מגדירים סיפרה אחת)

• עובד בפרוטוקול  SIPמתחבר לכל מרכזיית SIP

 Multiple DTMF .5הגדרת ספרות לפתיחת דלת (כאשר מוגדר יותר מספרה אחת)

• ממשק ONVIF

 .6לחץ על  Submitלאישור

תכונות
• מצלמה  3Mפיקסל עם חיישן לתאורת אינפרה
• תומך בפרוטוקול  WIEGANDבחיבור לבקרות מנוהלות
•

שני ממסרים שונים עבור פתיחת דלת

• מתח עבודה 12V DC
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• עמיד לתנאי חוץ IP 65
• מידות145 X 90 X 36 mm :
• )SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261
• תומך בפרוטוקול IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SMMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP :

שים לב לפני התקנה

יש להעביר את
הכבילה דרך
המכסה האחורי

סדר הגידים
המומלץ להתקנה.
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גובה מצלמה
מומלץ  150ס"מ.

 150ס"מ

פנל חיצוני
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הגדרת חשבון חיבור לרשת – Account-Basic

קבלת כתובת IP
 .1הקש על לחצן הפעמון כ  10שניות.
 .2להפסקת הקראת הכתובת לחץ שוב על לחצן הפעמון.
 .3העתק את כתובת ה IP-של הפנל (הכתובת הוגדרה ע"י הראוטר ב) DHCP

 .1בחר  Enabledבחלונית Account Active
 .2הכנס מספר שלוחה בחלונית Register Name

 .3הכנס את שם הפנל ( )Doorבחלונית User Name

כניסה לתכנות לפנל באמצעות רשת

 .4הכנס את הסיסמה של השלוחה

 .1פתח ממשק דפדפן במחשב ורשום את כתובת ה IP -של הפנל.
 .2הכנס שם משתמש ( )adminוסיסמא ()admin
 .3ולחץ על  Loginכניסה להגדרות

 .5רשום את שם המרכזייה בחלונית Server IP
 .6לחץ על  Submitלאישור
 .7שים לב שהסטטוס משתנה לRegistered -
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הגדרת שלוחות מצלצלות – Intercom Basic

תרשים חיבורים

 .1בחר  Enabledבחלונית ( No Answer Callביטול נעילת לחצן קריאה)
 .2גדרת מספרי השלוחות לחיוג (בלחיצה על פעמון) בחלונית Speed Dial

( )200 ; 201 ; 202השתמש בסימן ; בין השלוחות
 .3הגדרת משך זמן שיחה עם הפנל

חיבור שלוחת IP

 .4הגדרת משך זמן צלצול בקריאה מהפנל
 .5הגדרת משך הזמן למענה בחיוג מהשלוחות לפנל

 .6לחץ על  Submitלאישור
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 מתח הזנה12V/DC +
לחצן יציאה A
לחצן יציאה B

