
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⚫

מפרט טכני

תכונות בסיסיות

פלסטיקעשויקידמיפנל•

4Ω /2W: רמקול•

אדפטיבי2xRJ45 ,10 /100Mbps: יציאות אתרנט•

•af :POE802.3Power-over-Ethernet

(PoEאם לא )DC12Vהזנהמתחבר למתח •

שולחני/ שקוע / על קיר : התקנה•

X 132.2 X 200.2 27.2:מידות•

90%~ 10: בלחותעבודה •

C ~ + 45 °C° 10-: טמפרטורת עבודה•

C ~ + 70 °C° 20-: טמפרטורת אחסון•

מ"פאל ווינטק מערכות בע

פתח תקוה20המגשימים 
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עם מצב חיסכון באנרגיה'אינץ7מסך מגע קיבולי בגודל •

תקשורת שמע דו כיוונית עם בתקשורת עם פנל או מסך נוסף•

SIPלשילוב קל בכל מרכזיות בעלות יכולת  SIPעומד בתקן •

או מקור חיצוני PoEמתח הזנה על ידי •

גוויסמתאים להתקנה עם קופסאות חשמל •

RAM / ROM64 /128MB:זיכרון•

TFT LCD'אינץ7: תצוגה•

‘אינץ7מסך מגע קיבולי : מסך•

•WIFI :IEEE 802.11b/g/n,@GHz2.4

RS485תמיכה ביציאת •

1ממסר יציעה •

1פעמון כניסה •

כניסת ממסרים להפעלות8•

58dB-: מיקרופון•

T313 אינץ7הוא מוניטור אינטרקום דירתי בגודל'  .

. ממדיו הדקים מאפשרים  התקנה למרחב מוגבל ומציע מגוון רחב מאוד של תכונות

.מראה אופנתי משמש בדרך כלל לדירות בבניינים

קומפקטי אך חכם ועוצמתי IPמסך אינטרקום 



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⚫

סינון רעש רקע ⚫

Video-תמונה 

⚫Video codec: H.264

ותחזוקהעידכונים

רשת ופרוטוקולים נתמכים

יישומים אפשריים
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משדר, לבן בדרך כלל: מצב תצוגה•

(אלכסוני)'אינץ LCD: 7גודל •

X 480 800: רזולוציה•

1: 500: יחס ניגודיות•

220cd / m2: בהירות•

תחתון° 50, עליון° 40, ימין° 50, שמאל° 50: זווית צפייה•

קיבולי: מסך מגע•

 ,IPv4, HTTP: תמיכה בפרוטוקול•

HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, 

RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

עדכוני גרסה אוטומטית•

פורטל ניהול אינטרנטי•

⚫Web-based packet dump

שיחזור נתונים/ מאפשר גיבוי ⚫

קושחהשדרוג •

מערכת ניהול וקבלת לוגים מכל דלת⚫

יישומים•

וילות•

מתחמי דירות•

מערכות אוטומציה ביתית•

חללי פנים מודרניים•

Monitor-מסך 
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