
Intercom Input–הגדרת לחצני יציאה לכל ממסר

Input Serviceבחלונית Enabledבחר 1.

(הפעלת לחצן בקצר)Trigger Optionבחלונית Lowבחר 2.

Action Delayהגדרת זמן ממסר ללחצן יציאה בחלונית 3.

Open relayבחלונית Aי לחצן יציאה "בחירת ממסר שיפעל ע4.

לאישור Submitלחץ על 5.
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Intercom  Relay–הגדרות ממסרים לפתיחת דלת 

.1Relay Typeהיפוך מצב ממסר מ-NOל-NC לכל ממסר בנפרד(Default state)

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

.3DTMF Optionהגדרת מספר ספרות לפתיחת דלת מהטלפונים

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

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

לאישור Submitלחץ על 6.
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.#-קוד ו# לפתיחת דלת יש להקיש 

מפרט טכני

IP-65פנל מתכתי מואר עמיד לתנאי חוץ •

120°מצלמה רחבה •

.ללא צורך שנאיPOEמאפשר חיבור •

(echo cancel)מאפשר דיבור חופשי דו כיווני •

SIPמתחבר לכל מרכזיית SIPעובד בפרוטוקול •

ONVIFממשק •

תכונות

פיקסל עם חיישן לתאורת אינפרה3Mמצלמה •

בחיבור לבקרות מנוהלותWIEGANDתומך בפרוטוקול •

שלושה ממסרים שונים עבור פתיחת דלת•

12V DCמתח עבודה •

X 128 X 68.5 mm 280: מידות•

•SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261)

 IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SMMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP: תומך בפרוטוקול •

פנל חיצוני
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יש להעביר את 

הכבילה דרך  

המכסה האחורי

שים לב לפני התקנה
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_______________מספר שלוחה של הפנל

_______________הסיסמה של השלוחה  

___________________כתובת המרכזייה 



MACוכתובת IPקבלת כתובת 

כניסה למצב תכנות-2396#*הקש על הפנל . 1

וגרסת מערכת, MACכתובת , IPלקבלת כתובת –1הקש . 2

(DHCPבהראוטרי "הכתובת הוגדרה ע)של הפנל IP-העתק את כתובת ה. 3

ליציאהCלחץ על . 4

כניסה לתכנות לפנל באמצעות רשת

.של הפנלIP-פתח ממשק דפדפן במחשב ורשום את כתובת ה1.

(admin)וסיסמא ( admin)הכנס שם משתמש 2.

כניסה להגדרות  Loginולחץ על 3.

Account-Basic–הגדרת חשבון חיבור לרשת 
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Account Activeבחלונית Enabledבחר 1.

Register Nameבחלונית מספר שלוחה הכנס 2.

User Nameבחלונית ( Door)שם הפנל הכנס את 3.

הכנס את הסיסמה של השלוחה4.

Server IPבחלונית שם המרכזייה רשום את 5.

לאישורSubmitלחץ על 6.

Registered-שים לב שהסטטוס משתנה ל7.
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Intercom Basic–הגדרת שלוחות מצלצלות וקוד לפתיחת דלת 

(ביטול נעילת מקשים)Key Switchבחלונית Enabledבחר 1.

(ביטול נעילת לחצן קריאה)Send Keyבחלונית Enabledבחר 2.

Key Valueבחלונית ( ספרות3-8)הכנס קוד לפתיחת דלת 3.

Speed Dialבחלונית ( בלחיצה על פעמון)גדרת מספרי השלוחות לחיוג 4.

הגדרת משך זמן שיחה עם הפנל5.

הגדרת משך זמן צלצול בקריאה מהפנל6.

הגדרת משך הזמן למענה בחיוג מהשלוחות לפנל 7.

לאישור Submitלחץ על 8.
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