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Szó Meghatározás

IP-cím IT-hálózathoz Internet-protokollon keresztül csatlakozó minden egyes géphez hozzárendelt azonosítószám.

A keretszekrény vagy IT-szekrény egy olyan szekrény, amelyben több keretbe szerelhető komponens helyezhető el a hálózati IT-működéshez feltétlenül szükséges valamennyi 
csatlakozással.

Indukciós hurok
Az indukciós hurok egy hurokba kötött elektromos vezeték egy nagy felületű terület körül. EZ a rendszer segíti a hallókészüléket használó hallássérült személyt. 
Befogadja a hangforrás (pl. egy hangszóró) által kibocsátott hangot, majd közvetlenül a hallókészülékhez továbbítja. A hallókészüléket T pozícióba kell kapcsolni, 
ami kizárja a környezeti zajokat, és csak a hangszóró hangját észleli.

CCTV Closed-Circuit (zárt áramkör) TeleVízió, videovédelem, kamerarendszer, amely a megfigyelni kívánt nyilvános vagy privát helyiségben van elhelyezve.

Teljes IP Arra a gépre vonatkozik, amely más felület nélkül, közvetlenül kapcsolódik egy helyi hálózathoz.

IP Internet-Protokoll: alapvető kommunikációs protokoll

LAN Local Area Network (helyi hálózat), amely egy meghatározott földrajzi területen található IT-hálózatot jelöl meg

Megfigyelés (emberi, pénzügyi, elektromos, valamely szervezet stb. által kifejtett) tevékenység eszköze. Esetünkben a megfigyelés a belső telefonos rendszer CCTV részét 
jelenti, amely egy park ellenőrzésének a részét alkotja.

PoE Power Over Ethernet, ami lehetővé teszi egy gép hálózati kábelen keresztül történő áramellátását.

Főállomás Főállomás, amely lehetővé teszi a kommunikációt más szobaállomásokkal, potenciálisan a beléptetés szabályozására több féle funkció aktiválásához. Alkalmazása 
bármely ipari telepítésben kötelező.

Alállomás Szobai telefonos állomás, amelyet egy főállomás hív fel. Csak ritkán lehet képes beléptetés ellenőrzésére, kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a főállomás. 
Telepítése opcionális.

Keret A keret egy szerkezet, gyakran fémből készült, amely fiókokkal és csúszó panelekkel rendelkezik elektronikus vagy IT-eszközök számára, és normál mérete 19". 
Az informatikában a kereteket gyakran használják eszközök egymás fölé szereléséhez.

Útválasztó Az útválasztó egy közbenső eszköz az IT-hálózatban, amely az információ áramlását biztosítja. Szerepe a „csomagok” továbbítása egyik hálózatról egy másikra, 
mégpedig az útválasztási táblázatban szereplő szabálykészlet alapján.

VPN Virtual Private Network (virtuális magánhálózat). Az üzemi helyi hálózat bővítéseként tartható számon, amely fenntartja egy helyi hálózat biztonságát.

WAN Wide Area Network egy nagy földrajzi területet, rendszerint egy országot, kontinenst, vagy akár az egész bolygót lefedő IT-hálózat. A legnagyobb WAN az Internet.

ip terminológia
A szótár segítség igénybe vételéhez keressen egy IP terminológiát az alábbi fontos meghatározásokkal.
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JK színes videóhoz
JKW-ip

ip-adapter

•	 IP-adapter	a	JK	rendszerek	segítségével	a	PC*-ről	bejövő	jelek	menedzselésére
•		Kapunyitó
•		Film	rögzítése	a	beszélgetés	ideje	alatt	(videó	+	audió)
•		Figyelmeztető	üzenetek	megtekintése	e-mailen	(fénykép	és	szöveg),	max.	10	

e-mail	cím
•  Max. 10 GB adat tárolása a számítógépen*
•		Max.	10	PC*	egy	IP-adapterhez.	20	JKW-IP-adapter	egymáshoz	csatlakoztatva.
•  4 külső érzékelőbemenet (gáz, tűz stb.)
•		1	kiegészítő	szárazérintkező	kimenet
•		Forgatható/billenthető	üzemmód,	nagy	látószög	és	a	kamera	méretváltozta-

tása	a	monitoron
•		Megfigyelés	hanggal	a	monitoron	található	parancsgomb	segítségével
•		Beépített	képmemória:	látogató	automatikus	rögzítése

Megjegyzés: A JKW-IP felület egy alállomás helyét foglalja el, és 
figyelembe kell venni a rendszerkapacitásnál

JKW-IP
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RJ45
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FF

100 m

JK-DV

JK-DV

JK-1MD

JK-1MD

JKW-IP

JKW-IP

PS-1820D

230 V AC 
áramforráshoz

Elektromos 
kapunyitó

CAT6 kábel a hálózat 
vagy a PC* felé

* PC nincs mellékelve

JELLEMZŐK (lásd még: 21. oldal) MÉRETEK (mm)

135 45

5.5

20
917

3

98 25

29.5

18
5

135 27

20
0

153 36

JKW-IP

Bejáratok PC

20 10

JK-DV

Útválasztó

Elosztó
Útválasztó

Útválasztó

E-mail

Riasztások küldése

EL-12S

JK-1MD
vagy JK-1MED

JKW-IP

2 2

2 2

2

Internet

PS-18

Film rögzítése  
a beszélgetés ideje alatt  

(videó + audió)

Megfigyelés

Belső kommunikáció

Forgatható/billenthető  
és nagyítás

Filmlejátszás

Széles látószögű és nagyítási zóna

Kapunyitó

Háttérfény beállítása

PC-beállítás menü*

OFF/TALK (Ki/Beszéd)

SZOFTVER
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Működések
iS-rendszer

Több heLySzín beJáraTaiT KezeLi

A	rendszer	az	összes	bejáratot	kezeli.	A	hívások	átirányíthatók	az	egyik	főállomásról	
egy	másikra.	Az	átirányítást	elindíthatja	a	felhasználó,	ha	nincs	válasz,	illetve	lehet	
időzített.	A	videó	kapuállomás	panoráma	kamerával	van	felszerelve:	170°	vízszintes		
és	100°	függőleges	mozgathatóság	9	nagyítási	zónával.

	
Lényegében	most	megvédheti	a	személyzetet	azzal,	hogy	megengedi	a	látogatók	
személyazonosságának	ellenőrzését,	mielőtt	beengedné	őket	a	létesítményekbe,	és	
fokozza	a	kereskedelmi	vétel	hatékonyságát	azzal,	hogy	minden	bejárat	vezérlése	egy	
központi	helyről	történik.	

beLSő KommuniKáCió

Az	IP-n	keresztüli	IS	rendszer	lehetővé	teszi	a	kommunikációt	több	helyszín	vagy	több	
épület	között	akkor	is,	ha	az	állomások	különböző	városokban	vagy	országokban	
vannak.	Egyszerűen	kommunikálhat	minden	állomással!

Az	osztályteremben	a	rendszer	lehetővé	teszi,	hogy	üzenetet	küldjön	az	egész	iskola	
vagy	csak	egyetlen	osztály	számára.	Vállalkozásában	könnyedén	kommunikálhat	a	
világ	bármely	pontján	lévő	irodáival.

VéSzhíVáSi ponToK

Egy	alállomásról	vagy	egy	kapuállomásról	indított	hívás	sürgős	hívásként	is	
beprogramozható.	Ilyenkor	az	éppen	folyó	kommunikációk	megszakadnak,		
hogy	a	hívás	prioritást	élvezzen.	

minden bizTonSáGi rendSzerreL haSznáLhaTó

Az	IS-sorozat	a	hozzáférés-vezérlő	rendszerrel	kapcsolható	össze.	A	CCTV-rendszer	
hasonló	módon	integrálható	a	meglévő	telepítésbe	a	hívások	videorögzítésével	történő	
kiegészítéshez.	

SuGárzáSi beJeLenTéSeK

Vészhelyzetben	élő	szóban	(vagy	előre	felvett	üzenetben)	felhívást	intézhet	a	helyszín	
kiürítésére	vagy	a	személyzet	tájékozottságának	fenntartása	érdekében.	A	felhívások	
minden	főállomásról	és	mellékállomásról	és/vagy	külső	hangosbemondó	rendszer	
segítségével	elküldhetők.	Meghatározhatja	azokat	a	területeket	is,	ahová	a	sugárzás	
irányul.	

KezeLéS SzámíTóGéppeL

Fő	állomásként	használhatja	a	számítógépét	is	az	IS	szoftver	telepítése	után,		
és	bárhol,	bármikor	válaszolhat	IP-n	keresztül.
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iS-rendSzer 
bármilyen távolságban, bármely épületben, 
központosított biztonságkezelés, ip

ISIPMVLA főállomás
Teljes IP-címes főállomás videóval IS-rendszerhez,  
a kézibeszélőn indukciós hurokkal.

IP
- t e c h n o l ó g i a

ISIPMVLA

5. 6. 7.
Kapunyitó TALK (Beszéd) gomb, 

kihangosítás
KI gomb

az      aiphone

1.2.

3.

4.

Tárcsázógombok Színes monitor

Megfigyelés 
gomb

indukciós  
hurok
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IP-kapacitás
péLda: ipar

iS-rendszer

Ipari helyszínen a biztonsági kérdések 
kezelése kötelező. Függetlenül 
attól, hogy vállalkozása milyen 
létesítményeket használ, illetve hogy 
hány épületről van szó,  
az IS-rendszer megfelelő megoldást 
kínál a hatékony, távolságkorlátozások 
nélküli biztonsághoz.

•	 Épületenként	vagy	az	egész	létesítményre	vonatkozóan	kezeli		
a	bejáratokat

•	 Vészhívás	különböző	épületekből	egy	esemény	bekövetkeztekor
•	 Belső	kommunikáció	az	épületek	és	a	központi	iroda	között
•	 Hívásátirányítás	a	biztonsági	PC-hez,	munkaidőn	túl

IP
- t e c h n o l ó g i a

MűKÖDÉSEK

ISIPDVFAL
Beléptető 

kapuállomás 
videóval, süllyesztett 

kivitel

IS-IPDVF
Kapuállomás nagy 

látószögű kamerával, 
rozsdamentes acél, 
süllyesztett kivitel

IS-SOFT
PC-szoftver

IS-IPDV
IP kapuállomás 
nagy látószögű 

kamerával, 
felületszerelt kivitel

IS-IPMV
IP főállomás 

videóval

IS-IPMV
IP főállomás 

videóval
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IP-kapacitás
LeGfeLJebb 32 ip-Cím

iS-rendszer

Az IS-rendszer IP-hálózatának  
kapacitása 32 cím.  
Maximális kiépítettség esetén: 

•  vagy 32 teljes IP termék,

•  vagy 8 IP-vezérlőegység + 24 teljes IP-termék 
(24+8 = 32).

IS-IPDV
IP kapuállomás 
nagy látószögű 
kamerával, 
felületszerelt 
kivitel

Az IS-IPC vezérlőegység lehetővé teszi, hogy egy 
teljes IP-telepítés összekapcsolódjon egy IS analóg 
telepítéssel (lásd: 106. oldal). Az ISTLI telefonos 
interfész telepítéséhez szükséges.  
Lásd még: 148. oldal.

IS-SOFT
PC-szoftver

IS-IPDV
IP kapuállomás 
nagy látószögű 
kamerával, 
felületszerelt 
kivitel

IS-IPDV

IS-IPDV
IS-IPC

ISIPDVFAL

ISIPDVFAL IS-SOFT

IS-SOFT

Teljes IP (max. 24 termék) IP-vezérlőegységekkel (max. 8 vezérlőegység) 

Teljes IP-termékek, 32 termék max.: főállomások, szoftver és kapuállomás videorendszerrel
1. sz. doboz

2. sz. doboz (vegyes) 

paCKipdVmV 

paCKipdVST

IS-IPMV

Commercial & Security
IP Video Intercom System

PC application  

IS Series

IS -SOFT

IS Series
IS -SO

FT

System requirements

Product Disclaimer

http://www.aiphone.net/  

TS 53246No.514426 A 0611

Windows XP Home/Professional (SP3)(32bit) 
Windows Vista Ultimate/Home/Business/Enterprise (SP2)(32/64bit)
Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (32/64bit)

OS

PC system 
requirements

Protocol

Processor: 2 GHz or higher 
System memory (RAM): 1 GB RAM or higher  
Hard disk: 10 MB or more (additional space is needed for recording) 
Sound card: 8bit full duplex, Direct Sound compatible 
Display: 800 x 600 or higher (x 1)
             1024 x 768 or higher (x 2)
             1920 x 1200 or higher (x 3)
Run-time: Microsoft®.NET Framework 4.0 or later
Network: 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet

Broadcasting, publicizing, or renting this DVD without the authorization of the rights holder is 
banned by law. All rights reserved. Reproduction or copying of any contents, including the 
packaging, manual, etc. is prohibited.
AIPHONE assumes no responsibility whatsoever for any direct or indirect damage or loss 
caused by the use of this DVD’s contents.

320 k to 8 MbpsNetwork bandwidth

TCP/IPv4, UDP/IPv4, SIP, Others

7 90143 01898 6

UPC

4 968249 018988

EAN

Made in Japan

ISIPMVLA

IS-IPMV
IP főállomás 
videóval

IS CSOMAg
1 telepítés

=
1 SINGLE

áttekintés

a csomag tartalma:
•  1 kapuállomás videóval, 170°-os, nagy 

látószögű, felületszerelt IS-IPDV
•  1 főállomás IS-IPMV vagy 1 IS-SOFT 

számítógépes szoftver

ip-rendszer ip-csomagjaihoz 
kapcsolható!
•  Az egyszeres referencia lehetővé teszi, 

hogy telepítéseiben időt takarítson meg.
•  Ideális megoldás postahivatalok, 

gyógyszertárak stb. számára.
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Kapuállomás • Vezérlőegység • Főállomás
ip-rendszer

• Színes kamera

•  Széles látószög 
(170° vízszin-
tesen és 100° 
függőlegesen)

•  Éjjellátó világítás

• IP-kapcsolat

• PoE

• Egyszerű kábelezés

• N/O – N/C érintkező

• Időmegtakarítás

• Egyszerűbb kábelezés

• Védett csatlakozások

• Támogatott kábelek

• Jobb vízállóság
IS-IPDV

IP-címezhető kapuállomás 
nagy látószögű kamerával, 
fröccsöntött, felületszerelt 

kivitel

IS-IPC
IP vezérlőegység: egy IS-CCU vagy egy 
IS-RCU kezelésére képes (max. 8 IS-IPC 

hálózatonként)

IS-IPDVF 
IP-címezhető 
kapuállomás 

nagy látószögű 
kamerával, 

rozsdamentes 
acél, süllyesztett 

kivitel 

KISF
Süllyesztett 

kivitelű 
rozsdamentes 

panel 
billentyűzettel 

IS-IPDVF 
kapuállomáshoz 

IS-IPMV
IP-címezhető főállomás 
videóval

ISIPMVLA 
„IP-címezhető” főállomás 
videóval, a kézibeszélőn 
indukciós hurokkal

ISIPDVFAL 
IP-címezhető 

kapuállomás, video-
beléptetőrendszer, 

süllyesztett

ISIPDVAL 
IP-címezhető 
kapuállomás, 

video-
beléptetőrendszer, 

felületszerelt

KAPuáLLOMáSOK 

VEZÉRLŐEGySÉG FŐáLLOMáSOK

SZOFTVER

• Nagyítás, 9 zóna
• Teljes képernyős üzemmód

ISTLI
Analóg telefonos felület IS-IPC 

vezérlőegységhez
Lásd a 148. oldalt

iS-ipdV • iS-ipmV 

A Power over Ethernet (PoE vagy szabványos IEEE 
802.3af) kapcsolat 48 V-os (akár 12 W vagy még nagyobb 
teljesítményű) feszültséget is biztosíthat az adatok 100 Mbits/s 
sebességgel történő áramoltatása mellett. 

Az UTP- vagy STP-kábel 4 vezetékpárja közül egy nem 
használt párt használ az eszközök, pl. IP-telefonok, hálózati 
merevlemez-meghajtók, nyomtatók, webkamerák és 
Wi-Fi hozzáférési pontok Ethernet-hálózaton keresztüli 
áramellátásához.

EZ azt jelenti, hogy az eszközök olyan helyen is 
telepíthetők, ahol nincsenek elektromos aljzatok. Mivel az 
adatok és az elektromos áram ugyanazon az Ethernet-kábelen 
érkezik, csak egy kábel telepítése szükséges perifériánként. 
Nincs szükség több adapter kezelésére, és az elektromos 
redundancia is egyszerűbb (a gépteremben rendszerint 
rengeteg felszerelés található, pl. kettős tápkapcsolók és 
inverterek, stb.). Ha az áramellátás megszűnik, a PoE eszközök 
tovább működnek.

Power oVer ethernet

Új

IS-PuS
Tápegység IS vezérlőegységekhez IS-RACK

Keret 3 IS-PUS számára

IS-SOFT
Szoftver egy PC 
fő állomássá 
alakításához
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PC-szoftver
iS-SofT

iS-rendszer

IS-SOFT
Telepítőszoftver „IP-címezhető” állomásokhoz

•	 Beszédhangos	+	videobeszélgetés	a	látogatóval
•		Ajtó	nyitva
•		Vészjelzés	vagy	általános	jelzése
•		Hívásátirányítás
•		Belső	kommunikáció
•		Film	rögzítése	a	beszélgetés	ideje	alatt	(videó	+	audió)
•		Max.	500	GB	információ	tárolása	a	számítógépen*
•		Forgatható/billenthető	(PanTilt)	üzemmód,	nagy	látószög	és	

méretváltoztatás	a	kamerán
•		Vizuális	megfigyelés	hanggal	a	monitoron	található	parancsgomb	

segítségével
•		Beépített	képmemória:	látogatók	automatikus	rögzítése
•		Protokoll:	TCP/IPv4,	UDP/IPv4,	SIP,	egyéb
•		Hálózat	sávszélessége:	320	Kbps	–	8	Mbps	(IP-egységenként)

FuNKCIóK

•	 Operációs	rendszer:	Windows®	XP	(SP3	32-bites),	Windows®	Vista	
(SP1),	vagy	Windows®	7	(32/64-bites)

•	 Processzor:	2	GHz	vagy	nagyobb
•		Rendszermemória	(RAM):	1	GB	RAM	vagy	több
•		Merevlemez-meghajtó:	10	MB	vagy	több	(a	felvételkészítéshez	

több	hely	szükséges)
•		Hangkártya:	8-bites	teljes	duplex,	Direct	Sound-kompatibilis
•		Képernyőfelbontás:	800	x	600	(nagyítás	x1),	1024	x	768	(x2)	vagy	

1920	x	1200	(x3)
•		Futtatható	állomány:	Microsoft(R)	.NET	Framework	4.0	vagy	

későbbi	változat
•		Hálózat:	10BASE-T/100BASE-TX	Ethernet	

* PC nincs mellékelve

SZáMíTóGÉP-KONFIGuRáCIó*

Az IS-SOFT szoftver lehetővé teszi egy PC főállomásként 
történő használatát.

MÉRETEK (mm)

18
9

21
5

26
5

16
2

250

105

150

28

59

38

ISIPMV, ISIPMVLA

ISIPDV ISIPDVF

115 53

33
5

ISIPDVAL

ISIPDVFAL

85
28

0

425

480

ISIPC

83
26

5

25
0

130

ISPUS

150

37
9

Süllyesztett kivitel: 
350 x 120 x 45

Süllyesztett kivitel: 
235 x 120 x 45

Méretek: 2U, 19”
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huzalozási koncepció
ip-rendszer

 1. Sz. heLySzín – max. 32 IP-cím

 2. Sz. heLySzín – max. 32 IP-cím  3. Sz. heLySzín – max. 32 IP-cím

IS-IPDV

IS-IPDVISIPDVFAL

CAT-5e kábelek használata RJ45 csatlakozóval

Mindezen eszközök áramellátása biztosítható PoE módszerrel vagy PS-2420D típusú külső áramforrással  
(kivétel: ISIPDVFAL).

230 V AC 
áramforráshoz

PS-2420D*
Beléptető modul 

tápegység

HELYI HÁLÓZAT (LAN)

Útválasztó

IS-IPDV

IS-SOFT*

WEBÚtválasztó Útválasztó

INTERNET (WAN)

CAT-5e CAT-5e CAT-5e

CAT-5eCAT-5e

CAT-5e CAT-5e

CAT-5eCAT-5e

* 1 x PS-2420D egy 8 beléptető rendszeres állomásból álló csoporthoz

* Nem használható egydül 1 helyszínen

IS-IPMV ISIPMVLA

IS-IPMV


