
IPההבטחה הגבוהה המתקבלת במערכת בקרת כניסה משולבת אינטרקום 

המאפשר צפיה ודיבור מכל מקום ושליטה ובקרה מלאה על כל מי שנכנס 

למבנה כולל הרשאות לפני כניסות ולפי זמנים

mega210בקרה וניהול בענן לכל מי שהגיע למבנה והנפקת  , מאפשרת מעקב

רישומים של מי שפתח את הדלת ומי שלחץ על לחצן הקריאה לאינטרקום כולל  

.זמנים ותמונה של המבקר

116º (H) , 60º (V):   מצלמה בזווית מפתח⚫

  POE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet)תומך במתח ⚫

( Echo Cancel)עם מערכת ביטול אקו IPתקשורת שמע דו כיוונית על רשתות ⚫

IPלאינטגרציה קלה בכל מרכזיות  SIPעומד בתקן ⚫

סטנדרטי לשילוב פשוט בכל מערכת ONVIFעומד בתקן ⚫

RJ45, 10/100Mbps adaptive: מחבר אינטרנט⚫

POE :802.3af Power-over-Ethernetתומך ⚫

12V DC( POE-עם אין שימוש ב)מתח עבודה ⚫

התקנה חיצונית על הקיר⚫

145x85x27.5mm: מידות⚫

90%~10: עבודה בלחות⚫

20°C ~ +65°C-: הבורה בטמפרטורה⚫

40°C ~ +70°C-: טמפרטורת אחסון⚫

תכונות בסיסיות

ובקרת דלתות IPהפתרון המושלם לאינטרקום 

לצפייה ודיבור מכל  IPההבטחה הגבוהה המתקבלת במערכת בקרת כניסה משולבת אינטרקום 

שליטה ובקרה מלאה על כל מי שנכנס למבנה כולל הרשאות לפני כניסות ולפי זמנים, מקום

MEGA 280בקרה וניהול בענן לכל מי שהגיע למבנה והנפקת רישומים של מי  , מאפשרת מעקב

.שפתח את הדלת ומי שלחץ על לחצן הקריאה לאינטרקום כולל זמנים ותמונה של המבקר

תכונות בסיסיות
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116º (H) , 60º (V):   מצלמה בזווית מפתח⚫

  POE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet)תומך במתח ⚫

(  Echo Cancel)עם מערכת ביטול אקו IPתקשורת שמע דו כיוונית על רשתות ⚫

IPלאינטגרציה קלה בכל מרכזיות  SIPעומד בתקן ⚫

סטנדרטי לשילוב פשוט בכל מערכת ONVIFעומד בתקן ⚫
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מפרט טכני

RJ45, 10/100Mbps adaptive: מחבר אינטרנט⚫

POE :802.3af Power-over-Ethernetתומך ⚫

12V DC( POE-אם אין שימוש ב)מתח עבודה ⚫

התקנה חיצונית על הקיר או שקוע⚫

280x130x38mm: מידות⚫

324x130x68mmמידות שיקוע בקיר ⚫

90%~10: עבודה בלחות⚫

40°C ~ +55°C-: הבורה בטמפרטורה⚫

40°C ~ +70°C-: טמפרטורת אחסון⚫

⚫IP65 (מים ואבק)עמיד לתנאי חוץ

אלומיניוםעשויקידמיפנל⚫

צבעLCD"4.3מסך⚫

2M:מצלמה⚫ pixelsלילהראייתחיישןעם

רדאינפרהמצלמהתאורת⚫

לדייריםחיוגאולפתיחהקודלעבורקודן⚫

דייריםלחיפושדפדוףלחצני⚫

RS485בפרוטוקולתומך⚫

wiegandבפרוטוקולתומך⚫

13.56MHz:בתדרכרטיסיםקורא⚫ & 125kHz

יציאהללחצניכניסות3-ו,יציאהממסרי3⚫

40dB-:מיקרופון⚫

8Ω:רמקול⚫ / 2W

Audio-קול 

⚫SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)

Narrowband : G.711a, G.711μ, G.729: רוחב פס צר⚫

Broadband audio codec: G.722: רוחב פס רחב⚫

⚫DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info

Echo Cancellation: מערכת ביטול אקו⚫

זיהוי פקודות קוליות⚫

סינון רעש רקע ⚫

תכונות לאינטרקום דלת

DTMFי פקודת "ממסר דלת נשלט ע⚫

מצלמה פועלת קבוע⚫

מצב לילה אוטומטי עם תאורת לד⚫

אוטומטי(  (White balanceתאורה⚫

0.1LUX :: תאורה מינימלית⚫



Video-תמונה 

CMOS ,”7.½: חיישן⚫

1080p,CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p: פיקסלים⚫

⚫Video codec: H.264, H,265

up to 1920x1080p: רזולוציה⚫

– 1080p: שעור העברת תמונה מקסימלי⚫ 30fps

64°(V) / (H)120°: זווית צפיה⚫

בעוצמה גבוהה עם חיישן אור פנימי ללילה IRתאורת⚫

NVRכגון , מותאם לעבודה עם מערכות וידאו אחרות⚫

ניהול מערכת

ממשק ניהול בענן⚫

שיחזור נתונים/ מאפשר גיבוי ⚫

מאפשר יצוא נתונים⚫

יצוא ויבוא טבלאות נתונים⚫

עדכון גרסאות⚫

מערכת ניהול וקבלת לוגים מכל דלת⚫
IPאינטרקום דלת למשרד מתחבר לכל מרכזיית ⚫

שליטה מרחוק באמצעות האינטרנט⚫

יישומים אפשריים
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רשת ופרוטוקולים נתמכים

 ,IPv4, HTTP, HTTPS:תומך בפרוטוקול⚫

FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, 

TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP


