cyfrowy świat w wideodomofonie

Wideodomofony IP FullHD
www.commax.pl

Przedstawiamy system wideodomofonowy IP COMMAX z monitorami 7 i 10", z
ekranem dotykowym, funkcją przeglądarki www, podglądem kamer CCTV IP, interkomem
oraz przekierowaniem na aplikację mobilną. Posiada kamery jedno i wieloabonentowe, z
funkcją wejścia przez bluetooth i przyciskami sprzyjającymi osobom niedowidzącym.
Dostępne są również akcesoria IP takie jak stacja portierska wideo, switche oraz
serwer systemowy.

monitory IP
Monitory IP COMMAX to główne "centrum dowodzenia" systemu
wideodomofonowego. Poza oczywitymi funkcjami komunikacji z panelami wejściowymi
posiadają udogodnienia ułatwiające integrację z systemem obserwacyjnym CCTV IP,
komunikację interkomową (dla monitora CIOT-1020M także wideointerkom), pamięć
zdarzeń z zapisem filmów z paneli wejściowych, funkcjonalne aplikacje: przeglądarkę
internetową, zegar, kalkulator, informacje pogodowe a także przekierowanie rozmów na
urządzenia mobilne. Instalacje ułatwia zasilanie monitorów ze standardowego switcha PoE.

CIOT-700ML











monitor 7", dotykowy ekran 1024 x 600px
nielimitowana ilość paneli wejściowych
interkom selektywny
wbudowana pamięć 8GB, dodatkowy czytnik
kart microSD
przeglądarka obsługująca YouTube, internet
radio
podgląd kamer CCTV - nielimitowana ilość
zasilanie PoE standard
współpraca ze stacją portierską
współpraca ze smartfonem (odbieranie
rozmów, otwieranie wejść)

CIOT-1020M

 monitor 10,2", dotykowy ekran 1280 x 800px
 nielimitowana ilość paneli wejściowych
 interkom selektywny z funkcją wideo

(wbudowana kamera)
 wbudowana pamięć 8GB, dodatkowy czytnik









kart microSD
przeglądarka obsługująca YouTube, internet
radio, widżet zakładek
podgląd kamer CCTV - nielimitowana ilość
zasilanie PoE standard
wbudowana karta WiFi
współpraca ze stacją portierską
współpraca ze smartfonem (odbieranie rozmów,
otwieranie wejść)
dodatkowe dotykowe przyciski obsługi
monitor przygotowany do obsługi urządzeń IoT

stacje bramowe IP
Stacje bramowe to panele jednoabonentowe oraz rozbudowane panele do
zastosowań wielorodzinnych. Rozdzielczość 2MPx /3MPx gwarantuje wysoką jakość obrazu
wyświetlanego na monitorach oraz urządzeniach mobilnych.

CIOT-D20M

CIOT-D21M

rozdzielczość 2MPx
doświetlenie optyki
sensoryczny przycisk wywołania
opcjonalny czytnik kart
montaż natynkowy, dedykowana
osłona OS-14B
 zasilanie PoE standard
 wyjście NO/NC, zasilanie 12VDC

rozdzielczość 2MPx
doświetlenie optyki
mechaniczny przycisk wywołania
opcjonalny czytnik kart
montaż natynkowy, dedykowana
osłona OS-14B
 zasilanie PoE standard
 wyjście NO/NC, zasilanie 12VDC







CIOT-L2TM / 24XM
 rozdzielczość 3MPx
 doświetlenie optyki
 otwarcie wejścia

kodem / kartą /
telefonem (BLE)
 wypukłe przyciski dla
osób niedowidzących
 wyświetlacz OLED komunikaty w języku polskim
 polskie komunikaty głosowe
 dwa przyciski bezpośreniego
wyboru (możliwe rozszerzenie)







CIOT-L7FM
 rozdzielczość 3MPx
 doświetlenie optyki
 otwarcie wejścia kodem / kartą /

telefonem (BLE)
 dotykowy wyświetlacz 7" LED -

komunikaty w języku polskim
 polskie komunikaty głosowe

moduły dodatkowe IP

CGW-1KM
 przekazywanie połączeń

pomiędzy elementami systemu
wieloabonentowego: panelami
wejściowymi, monitorami,
stacjami portierskimi
 zarządzanie przez przeglądarkę
internetową
 zasilanie PoE standard

CIOT-H4L2

CIOT-G700M
 stacja portierska
 dotykowy ekran 7"
 wbudowana kamera - dla

funkcji wideorozmowy z
lokatorami
 podgląd kamer CCTV
 odbieranie informacji
alarmowych

CIOT-H8L2

 switch PoE
 4 porty PoE + 1 port

 switch PoE
 8 portów PoE + 2 porty

Uplink
 sygnalizacja optyczna
każdego portu
 wbudowany zasilacz

Uplink
 sygnalizacja optyczna
każdego portu
 wbudowany zasilacz
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wyłączny dystrybutor:

GDE Polska
Włosań, ul. Świątnicka 88
32-031 Mogilany

12 256 50 25
12 256 50 35
697 777 519

www.gde.pl
biuro@gde.pl

