
  



 



 

 

Nagyobb rugalmasság,          
több alkalmazási lehetőség. 
 

IX System – az üzleti célú felhasználások széles tárházát biztosítja, miközben más 

gyártók IP rendszereibe is integrálható, vagy hozzájuk csatlakoztatható. 

IP alapú Peer to Peer Video Interkom Rendszer 

Korlátlan számú kapu / mester készülék csatlakoztatható, távolsági korlátozások nélkül. 

Költséghatékony, mivel szerverre nincs szükség a rendszer kiépítéséhez. 

Integrálás más IP-alapú rendszerekbe 

A már meglévő IP infrastruktúra felhasználásával az IX Rendszer egyszerűen integrálható Video 

Felügyeleti Rendszerekbe, Beléptető Rendszerekbe és Hálózati Megfigyelő Kamera 

Rendszerekbe stb. A biztonságtechnikai komponensek használata jelentős időmegtakarítást 

jelenthet a rendszer beállítása és átadása során. Ezen felül az IX Rendszer integrálható IP-PBX 

rendszerekbe, vagyis a jelenleg használatos belső telefonrendszer részévé tehető. 

24/7 Felügyelet / Rögzítés 

A kapukészülékektől érkező videóképek más gyártó által készített VMS / NVR rendszerekkel 

rögzíthetők. A rendszer használatával bármely alkalmazás biztonsági szintje emelhető. 

Korábban telepített IX Rendszerek szolgáltatásainak bővítése 

A meglévő hálózati infrastruktúra használatával új, hatékonyabb szolgáltatások. 

 

 

  

Az Aiphone interkom rendszere ideális megoldás a már 

meglévő IP hálózat még hatékonyabb kihasználására. 
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Széleskörű szolgáltatások a hálózati kapcsolatok használatával. 

Teljes IP hálózati kompatibilitás, egyszerű telepítés, rugalmas rendszer kialakítás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendszerhez korlátlan számú 

IX egység csatlakoztatható 

A Peer-to-Peer kommunikációnak 

köszönhetően az eszközök 

helytakarékosak, gyorsabban 

telepíthetők és olcsóbbak 

Nincsenek vezetékhossz korlátozások PoE kialakítás 

Akár 9999* hívható cím regisztrálható az IX mester 

állomásokban. Rendkívül testre szabható – bármely 

méretű telepítés kialakítható. Egyszerűen csatlakoztassa az eszközöket egy PoE 

(Power over Ethernet) használatra alkalmas switchez. 

Nincs szükség dedikált szerverre, így a szerver 

hibájából eredő állásidőkkel sem kell számolni. 

A LAN és VPN csatlakozások használatával több 

összekapcsolt hálózaton át akár távoli helyeket is be 

lehet vonni a rendszerbe. Megvalósítható a nagyobb 

létesítmények, fiókirodák közötti ténylegesen zárt 

kommunikáció és bármely alkalmazás centralizált 

vezérlése.  

max. 9999 

cím 

Az eszközök tápellátását a LAN hálózat biztosítja. 

Virtuális Magán Hálózat 
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Az integráció képességének új szintje. 

Az integráció képessége növeli a biztonságot. 

 

 

 

 

 

Hálózati kamera IP-PBX 

Segélyhívás Kártyaolvasó 

VMS / NVR Beléptetés 

Átjelzés 

Kompatibilitás más rendszerekkel 

Az IX rendszer kompatibilis az ONVIF S Profil hálózati kamerákra 

interfészeire vonatkozó előírásaival. Ennek köszönhetően az 

interkom felhasználható más gyártók által készített 

kamerarendszerekben, lehetővé téve az integrált IP rendszerek 

átjárhatóságát. A nyílt API használatával az IP rendszer még 

nagyobb rugalmassággal konfigurálható. 

ONVIF kompatibilis 

VMS/NVR rendszer 

Beléptető rendszer 

*csak IX-MV7-HB, IX-

MV7-HW, IX-MV7-B és 

IX-MV7-W használatakor 

Használat Video Menedzsment Szoftverekkel és Beléptető rendszerekkel 

Az ONVIF S Profil hálózati kamerák interfészeire vonatkozó 

előírásokkal való kompatibilitásnak köszönhetően a 

kapuegységek videókamerái mellett az ONVIF kompatibilis 

biztonsági kamerák képei is egyidejűleg megjeleníthetők a 

monitoron, lehetővé téve a belépő személyek arcfelismerését és 

a képek folyamatos (24/7) rögzítését. A beléptető rendszerekbe 

történő integrálás szintén lehetséges. 

A belépő személyek egyértelműen azonosíthatók a biztonsági 

és az interkom rendszer kameráival is. 

Az IP kamerák képének 

beillesztésével az IX 

rendszer egyszerre két 

mester állomás képét képes 

megjeleníteni*, vagyis a 

hívó és a hívott fél képe is 

megjeleníthető egyszerre a 

monitoron, növelve a 

biztonsági szintet és   

segítve a helyes 

helyzetfelismerést. 

IP-PBX integráció 
Az IP-PBX integráció lehetővé teszi az IX rendszer és a belső telefonhálózat 

összekapcsolását. Hívás fogadás és kezdeményezés, látogatók hívásainak fogadása és 

ajtónyitás vezérlés szintén elérhető. 

*Az integrálási funkció megvalósítása jelenleg csak CISCO rendszerekkel lehetséges.  

  A részletekért érdeklődjön az IX rendszerek helyi forgalmazójánál. 
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Egyedi beállítási lehetőségek minden felhasználási célra. 

 

 Unicast / Multicast 
A hálózati infrastuktúrától függően választhat az Unicast vagy Multicast adattovábbítási módszer mellett. A rendszerben rendelkezésre álló 

minden állomásra egyszerre történő átjelzés során a Multicast rendszert használjuk. Az Unicast módszerrel akár 50 állomásra is küldhető 

átjelzéssel üzenet. 

Hívás sorbaállítás 

Átjelzés minden állomásnak vagy egyes csoportoknak 

Egyéni hangfájlok saját üzenetekkel 

Hívási és kommunikációs állapot értesítések 

A mester állomások akár 20 egyidejű beérkező hívás fogadására is 

képesek. A hívó féllel kapcsolatos információkat a hívólista 

tartalmazza, lehetővé téve a fontossági sorrendben történő 

hívásfogadást. 

Az ábra illusztráció. 

Átjelzés minden állomásra vagy állomások kijelölt 

csoportjaira.  

A mester állomáson bevitt üzenet továbbítható manuálisan, 

vagy előre megadott ütemterv szerint automatikusan.  

Átjelző erősítők és külső hangforrások a jobb lefedettség 

biztosítása érdekében  

külön is csatlakoztathatók. 

Üzenet adat 

Csoport 

No.1 

Csoport 

No.2 

Csoport 

No.49 

Csoport 

No.50 *1 

vagy 99 *2 
*1 Standard üzemmód 

*2 Bővített üzemmód 

PA erősítő Hangszóró 

Az ajtó nyitva 
Hívás a vásárlói 

bejárattól 

Segélyhívás 

a 2A területről 

Egyéni hangfájlok készítésével és importálásával saját üzeneteket állíthat össze. 

Az ajtókészüléknél bejelentkező látogatók számára hangüzeneteket készíthet, 

tájékoztatva őket a belépési lehetőségekről. 

Speciális üzenetek összeállításával a csengőhangok használata helyett 

szöveges tájékoztatást adhat saját magának a hívás helyét és fontosságát 

illetően. 

A mester állomást kezelő biztonsági őrök / recepciósok munkáját egyedi 

hangüzenetek támogathatják, melyek segítenek a bejövő hívás kezelésében és 

a pontos helyzetfelismerésben. 

Visszajelző fények és hangok vagy szöveges üzenetek 

segítenek a kommunikációs állapot áttekintésében és a 

biztonság növelésében. 

Hívás folyamatban 

Kommunikáció folyamatban 

Ajtó nyitás 

A hívásjelző zölden villog. 

A kommunikáció visszajelző narancsra vált. 

Az ajtó visszajelző zölden villog. 
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 E-mail jelentések küldése 

A mester állomások hívásakor az IX rendszer e-mail üzenet küldésére is 

képes, akár 4* előre beállított e-mail címre, az üzenethez mellékelve a 

látogató fényképét. Hibajelzések és életjel jelentések szintén küldhetők e-

mailen. 

*1 adminisztrátor, 3 további felhasználó 

 

 

 Széles körű hívástovábbítási lehetőségek 
A rendszer számos hívástovábbítási lehetőséget kínál, melyek a felhasználó kívánsága szerint alakíthatók. 

 

Manuális továbbítás 

Késleltetett továbbítás 

Távoléti továbbítás 

Ütemezett továbbítás 

A hívásokat a felhasználó 

manuálisan tartásba 

kapcsolja, majd továbbítja 

egy másik mester 

állomásnak. 

 Kommunikáció  Továbbítás 

 Kommunikáció 

Továbbítás Továbbítás 

Ha a beállított időn belül a 

hívás fogadása nem történik 

meg, a hívásokat a rendszer 

automatikusan továbbítja a 

beállított mester állomásnak. 

A bejövő hívásokat a 

rendszer azonnal 

automatikusan továbbítja a 

beállított mester 

állomásoknak. 

A bejövő hívásokat a megadott 

időszakokban, például a normál 

munkaidőn kívül, automatikusan 

továbbítja a beállított mester 

állomásnak. 

Továbbítás Továbbítás 

1. továbbítás 2. továbbítás 

1. továbbítás 2. továbbítás 

Hívás továbbítás akár 10 

állomásra egyszerre          
*Csak az első továbbításnál 

Hívás továbbítás újra, egy másik 

állomásra  *Csak egy állomásra 

Nincs válasz a 

beállított időn belül 

Munkaidőben Munkaidőn kívül 

Továbbítás 

Felügyeleti 

Szolgálat 
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 Alkalmazástól függő egyéni és párhuzamos hívások több eszközre 
A többféle hívási mód használatával a legkülönbözőbb alkalmazások igényei is kiszolgálhatók. A lehetséges felhasználási 

lehetőségeknek csak a felhasználók fantáziája szab határt. 

 

 Hangosan és tisztán érthető hang minden helyzetben 
• A beszélgetés tisztán hallható még olyan esetekben is, amikor a háttérzaj szintje magas. 

• A rendszer integrálható PA meglévő PA rendszerekbe a rugalmasság és teljesítmény 

növelése érdekében. 

Egyéni hívások 

Csoportos hívások 

(mester állomás) 

Csoportos hívások 

(kapu állomás 

 / alállomás) 

Hívás Hívás Hívás 

Hívás 

Hívás 

NAPPAL ÉJJEL 
Nincs 

válasz 

Hívás átirányítás váltás 

A mester állomás az 

egyes állomásokat 

egyénileg hívhatja. 

Egyszerre akár 50 állomás is 

hívható.  

(Akár 50*1 vagy 99*2 csoport is 

regisztrálható) 

 
*1 Standard üzemmód 

*2 Bővített üzemmód 

A képernyőn válassza ki a 

hívandó csoportot. 
Akár 50 állomás 

1 csoportban 

A hívási csoport tartalmazhat 

kapu és alállomásokat is. 

A hívási csoport tartalmazhat 

kapu és alállomásokat is. 

Akár 20 állomás 

1 csoportban 

Fő mester Backup  mester 

Egyszerre akár 20 állomás is 

hívható.  

(Akár 10 csoport regisztrálható) 

 
Előre beállított csoportok hívása. 

A csoportok előre beállított 

ütemterv szerint válthatók. 
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 Hang és kép rögzítése 
A más gyártók által készített rögzítő rendszerekbe történő integrálhatóság mellett a képi és hanganyag mikro SD kártyára történő rögzítése is 

lehetséges az IX mester állomásokon és kapuállomásokon. 

 

 

 

 A többcélú adapter használata (IXW-MA) 

 

  

Kizárólagos IX rendszer tartozék 

•  4 kontaktus bemenet •  10 Relé kimenet 
 

•  Külső eszközök kétirányú vezérlése 
•  Mosdó segélyhívók integrálása 
•  Beléptetés vezérlés 
•  Segélyhívók integrálása 
•  Érzékelők integrálása 
•  Vészjelző fények / Visszajelzők integrálása 

 

•  API használata a célszerűség érdekében* 
    

*Bővebb tájékoztatásért forduljon a forgalmazóhoz. 

 

Segélyhívás 

Beléptetés 

Mosdó segélyhívó Érzékelők 

Vészjelző fények 

Visszajelző modulok 

Mester állomás 

Kapu állomás 

Más gyártó által készített NVR / VMS 

Videó kapu állomás 

ONVIF kompatibilis hálózati kamera 

Videó rögzítés 

Videó rögzítés / két 

utas hangrögzítés 

beszéd közben 

7” monitor mester 

állomás* 

mikro SD kártya 

SDHC (32GB 

vagy kevesebb)  

SDXC (128GB 

vagy kevesebb) 

A rögzített képi és 

hanganyag lejátszható 

a mester állomásokon, 

számítógépen és más 

eszközökön. 

Az IX rendszer képes 

a beszélgetés hang és 

kép anyagának 

rögzítésére. Ez 

rendkívüli fontosságú 

a felhasználói élmény 

szempontjából.  

* Az IX-MV, IX-RS-B és IX-RS-W készülékek nem 

  tartalmaznak mikro SD kártya foglalatot. 

Videó rögzítés / két utas 

hangrögzítés beszéd közben 
 

* Folyamatos rögzítési mód lehetséges 

mikro SD kártya 

SDHC (32GB 

vagy kevesebb) 

A felvételek hozzáférése 

a hálózaton keresztül 

történik. Lejátszás 

számítógépen, stb. 

A kapuállomások önálló 

megfigyelő kameraként 

is használhatók.  

A rögzített adatok a 

készüléken is 

menthetők, akkor is, ha a 

hálózati kommunikáció 

megszakadt. 

Kép & hangrögzítés 
 

* Folyamatos rögzítési mód lehetséges 

Videó 

kapuállomás* 

Videó 

kapuállomás 
ONVIF NVR / VMS 

Lejátszás NVR / VMS-ről 

Az NVR / VMS rögzítő 

rendszerek integrálása 

és egy CCTV kamera 

használata 

helyettesítheti vagy 

kiegészítheti meglévő 

megfigyelő rendszerét. 
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 Két irányú videó hívás 
Az új IX mester állomások beépített kamerát tartalmaznak a kétirányú videó kommunikáció céljára. * 

 

 Recepció üzemmód 
Az új IX mester állomások recepciós üzemmódot is tartalmaznak a recepció munkájának helyettesítésére.  

Az érkező látogatók közvetlenül kétirányú videókommunikációt folytathatnak a bérlőkkel. * 

 

  

  

A iroda B iroda 

Beépített kamera 

A képek illusztrációk. 

Két irányú videó kommunikáció 

Magánszféra védő 

fedél (tartozék) 

Külső kép Külső kép 

Helyi kép Beépített kamera Helyi kép 

*kizárólag csak IX-MV7-HB, IX-MV7-HW, IX-MV7-B és IX-MV7-W készülékekhez 

A képek illusztrációk. 

*kizárólag csak IX-MV7-HB, IX-MV7-HW, IX-MV7-B és IX-MV7-W készülékekhez 

Személyzet nélküli recepció Bérlő irodája 

[ Recepciós képernyő ] 

Testre szabható Videó az irodából Videó a recepcióról 

A hívást fogadó fél képe A látogató képe 

Két irányú videó kommunikáció 

10 



 

 11 

 IP kamera integráció 
Csatolja meglévő IP kameráit az IX mester állomáshoz. Ezzel egyidejűleg két videókép megjelenítésére nyílik lehetőség, mely a kizárólag audió 

kapuállomásokat videókép megjelenítésével bővítheti, vagy a meglévő kamerák funkcióját interkom lehetőséggel bővíti. * 

 

 

 Automatikus rendszer állapot felügyelet 
A rendszer felügyeletének két lehetséges módja – a hálózati csatlakozás meglétének, illetve a készülék működőképességének ellenőrzése. Az IX 

mester állomás vagy egy számítógép használatával a problémákat gyorsan és pontosan be lehet határolni a lehető legmegbízhatóbb kommunikáció 

érdekében.* 

 

 

  

Video IX egység + IP kamera Audió IX egység + IP kamera 

*kizárólag csak IX-MV7-HB, IX-MV7-HW, IX-MV7-B és IX-MV7-W készülékekhez 

LINK 

hívás hívás 

LINK 

A látogató képe 

Látogató 

Járókelők 

Áttekintő kép 

IX Mester állomás IX Mester állomás 

IX Videó kapuállomás IX Videó kapuállomás 
ONVIF 

IP kamera 
ONVIF 

IP kamera 

Hálózat felügyelet 

Működőképesség ellenőrzés 

Működő 

képesség 

ellenőrzése 

Probléma jelzése 

Hangszóró & mikrofon, hívó nyomógomb 

és kontaktus bemenet ellenőrzése. 

Hálózati 

kapcsolat 

meglétének 

ellenőrzése 

Probléma jelzése 

*kizárólag csak IX-MV7-HB, IX-MV7-HW, IX-MV7-B és IX-MV7-W készülékekhez 
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Alkalmazási példák 

 

Kereskedelmi létesítmények és irodák 
 

Egy rendszeren belül megoldható a belső kommunikáció és a segélyhívások kezelése. 

 
Az új IX rendszer integrált megoldást biztosít a kereskedelmi létesítmények és irodák közötti kommunikációban, miközben lehetővé teszi a 

segélykérési szolgáltatás megvalósítását a parkolókban, lépcsőházakban vagy mosdókban. Külső vonalak rendszerbe kapcsolása szintén 

lehetséges. 

 

 
 

 

 

  

Az irodák bejáratánál minden emeleten 

IX-DV IX-MV7-HB 

Az irodák recepciójánál minden emeleten Az irodákban 

IX-MV7-HB 

Bolt 

IX-RS-B 

Az információs pultban 

IX-PBX IX-MV7-HB 

Lépcsőházi / menekülési 

útvonalon elhelyezett  

segélyhívó 

IX-SSA-RA 

IX-DVF 

Külső telefonrendszerek 

integrálása 

IX-SS-2G IXW-MA 

Mosdó 

Biztonsági szolgálat 

IX-MV7-HB 

Parkolóhely 

Gazdasági bejárat 

IX-DVF-2RA 

12 



 

 13 

Vasutak 
 

Egy rendszeren belül megoldható a segélyhívó pontok kezelése, az egyes állomások közötti 

kommunikáció és a videó megfigyelés. 

 
Hívásfogadás a jegykiadó automatáktól, beléptető kapuktól és a peronokról videó megfigyeléssel kiegészítve. Az 

egyes távoli állomások közötti kommunikáció szintén megvalósítható. 

 

 
 

 

  

Biztonsági szolgálat Mosdó Segélyhívó pont Segélyhívó pont Állomásfőnöki iroda 

Segélyhívó pont 

Állomásfőnöki iroda Állomás iroda 

Segélyhívó pont 

Regionális vezérlőterem 

IX-MV7-HB 

IX-DV 

IX-MV7-HB VMS IX-MV7-HB 

IX-DV 

Virtuális Magán Hálózat 

IX-DVF IX-DVF IX-MV7-HB IX-MV7-HB 
IX-SS-2G IXW-MA 

B Állomás C Állomás 

A Állomás 
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Iskolák 
 

Egy rendszeren belül megoldható a beléptetés vezérlés, hívásátirányítás a tanítási időn kívüli 

időszakokban, a segélyhívási átjelzés és az iskolai kihangosító rendszer. 

 
A be és kiléptetési pontok kezelése a beléptető rendszer integrációjával megoldható. A rendszer alkalmas továbbá 

arra is, hogy biztosítsa a tanárok és más iskolai alkalmazottak egymás közötti kommunikációját. A tanítási időn 

kívüli időszakokban a körzetben található egyes iskolák egy központi felügyeleti központból felügyelhetők. Az IX 

rendszer használatával átjelzési és kihangosítási feladatok könnyen megoldhatók. 

 

 

 
 

 

 

  

IX-DVF 

Iskolai kapu 

Biztonsági kamera Biztonsági kamera Biztonsági kamera IX-SSA 

Osztályterem 

IX-RS-B 

Külső 

hangszóró 

Biztonsági szolgálat 

IX-MV7-HB 

IX-MV7-HB IP-PBX 

Külső hangforrás 

Tanári szoba 

Külső telefonrendszerek 

integrálása 

Virtuális Magán Hálózat 

B Iskola A Iskola C Iskola 
Központi vezérlő 

IX-MV7-HB VMS 
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Parkolási létesítmények 
 

Egy rendszeren belül megoldható a segélyhívások kezelése, a külső parkolók távvezérelt üzemeltetése 

és videó felügyelete. 

 
A hang kommunikáció és a videókép figyelemmel kísérése azonnali beavatkozást tesz lehetővé, amennyiben a 

helyzet ezt megkívánja. A bűnmegelőzési szolgáltatások tovább bővíthetők további hálózati kamerák telepítésével. 

 

 
 

 

 

 

Autópálya alagutak 
 

Segélyhívó pontok és integrált CCTV funkciókkal kiegészített menekülési útvonalak alakíthatók ki. 

 
Az IX rendszer használatával segélyhívó állomásokat alakíthat ki, és az így kiépített kommunikációs rendszerrel 

használatával hatékony segítséget nyújthat vészhelyzet esetén a lehetséges menekülési útvonalak feltárásával.  

Az IX rendszer rendkívül üzembiztos ezért alkotó elemeiből egy a külső hatásoknak jól ellenálló és minden 

helyzetben megbízható kommunikációs hálózat építhető ki. 

 

 

  

Biztonsági 

kamera 

IX-SSA-2RA 

Biztonsági 

kamera 

Biztonsági 

kamera 
Biztonsági 

kamera 

IX-SSA-2RA 

IX-SSA-2RA IX-SSA-2RA 

Központi vezérlő 

Biztonsági 

kamera 

Biztonsági 

kamera 
Segély 

hívó IX-DV 

IX-MV7-HB VMS 

Virtuális 

Magán 

Hálózat 

Biztonsági 

kamera 
Központi vezérlő 

IX-MV7-HB VMS 

Másodlagos vezérlő központ 

IX-MV7-HB VMS 

Segélyhívó pont 

IX-DVF-RA 
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Rugalmasan alakítható rendszer konfiguráció  

a kívánt alkalmazás igényeire méretezve 

 

Rendszer konfiguráció 
 

 
 

A címjegyzékben regisztrálható állomások száma 
 

 

  

Virtuális Magán Hálózat 

IP-PBX 

LAN rendszer 

CAT5e/6 

WAN rendszer 

CAT5e/6 
CAT5e/6 

CAT5e/6 
CAT5e/6 

CAT5e/6 

IX-MV7-HB IX-DV IX-SSA IX-DVF-P 

IX-RS-B 

Hálózati kamera Hálózati kamera 

Kontaktus 

bemenet 
Relé 

kimenet 
Relé 

kimenet 
Relé 

kimenet 

Kontaktus 

bemenet 
Kontaktus 

bemenet 

Hang 

kimenet 
Hang 

kimenet 

Kihangosító erősítő Kihangosító erősítő 

Hangszóró Hangszóró Elektromos 

ajtózár 

Elektromos 

ajtózár 
Elektromos 

ajtózár 

CAT5e/6 CAT5e/6 
CAT5e/6 

CAT5e/6 

ONVIF S Profil kompatibilis 

Hálózati Kamera ONVIF S Profil kompatibilis 

VMS / NVR rendszer 
Beléptető rendszer 

IXW-MA 

Vészjelző fények 

Kijelző panelek 

Segélyhívó nyomógomb 

stb. 

Típus azonosító Leírás A címjegyzékben regisztrálható állomások száma 

IX-MV7-HB, IX-MV7-HW, 

IX-MV7-B, IX-MV7-W, IX-MV*1 
Mester állomás 

Bővített módban 

9999 állomás 

Standard módban 

500 állomás 

IX-RS-B, IX-RS-W 

IX-DV, IX-DVF, IX-DVF-P 

IX-DVF-RA, IX-DVF-2RA, IX-DA*1 

IX-SS-2G, IX-SSA, IX-SSA-RA 

IX-SSA-2RA, IX-BA*1 

Kézibeszélős alállomás 

Videó kapuállomás 

Csak audió kapuállomás 

20 állomás*2 

20 állomás*2 

20 állomás*2 

*1 IX-MV, IX-DA és IX-BA nem használható bővített módban. 

*2 Mester állomások, alállomások és kapu állomások regisztrálhatók (Max. 20). IX-DA és IX-BA csak mester állomásokat regisztrálhat. 
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Szerver nélküli konfiguráció, melynek célja a szükséges hely és 

telepítési munka igény csökkentése, a költségek minimalizálása 
 

 
 

Fogalomtár 
 

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 
Az ONVIF által meghatározott interfész specifikációk lehetőséget adnak az élőkép és a hang szabványosított formátumban történő 

továbbítására, továbbá a megfigyelő kamerák és más hálózati eszközök távvezérlésére, eltérő gyártók termékeinek egy hálózatba kapcsolása 

esetén is. 

VMS (Video Management System) 
A VMS az IP hálózatot kezelő videó kezelői programot jelenti. Ehhez a szoftverhez bármely más gyártó szerverei és kamerái hozzárendelhetők, 

lehetővé téve a felhasználó igényeinek megfelelő konfiguráció kialakítását. 

NVR (Network Video Recorder) 
Az NVR (Hálózati Videó Rögzítő) annak a rögzítő eszköznek a neve, mely az IP hálózaton keresztül a hálózati kameráktól érkező képi és 

hanganyagot rögzíti. 

API (Application Programming Interface) 
Az API alatt egy olyan programozási interfészt, programozási felületet és annak részletes dokumentációját értjük, amelynek segítségével egy 

rendszer egy másik programhoz (esetleg rendszerprogramhoz) csatlakozhat. Ennek révén az interkom rendszert más felhasználói 

programokkal is vezérelni lehet, miközben más felhasználói programok is információkat nyerhetnek az interkom rendszerből. 

  

Internet 

Táp 

Router 

Táp 

Táp 

Táp 
Vezérlő egység 

Bővítő egység Bővítő egység 

Szerver 

IX Rendszer 

Az IX rendszer szerver nélküli működése kizárja a 

szerver meghibásodására visszavezethető leállások 

kialakulását.  

Az IX rendszer kapu állomásai alkalmasak 

IP kamerák csatlakoztatására is. 

IX-DV 

IX-MV7-B 

IP-PBX 

Router 

PoE 

switch 

VPN csatlakozás 

ONVIF kompatibilis 

hálózati kamera 
ONVIF kompatibilis 

hálózati kamera 

ONVIF kompatibilis 

hálózati kamera 
IX-DVF 

IX-RS-B 

IX-SSA-2RA 

*1 A PoE tápellátási funkció használatához az IX egységet egy IEEE 802.3at kompatibilis PoE switchez vagy hubhoz. 

Egy szokásos felépítésű rendszer „saját szervert” 

igényel, melyet telepíteni kell, majd folyamatosan 

karban kell tartani, miközben a rendszer 

adminisztrációjához szükséges feladatokat is el kell 

látni. Ráadásul a szerver működéséhez 

folyamatos szünetmentes 

tápellátás szükséges 

Szokásos felépítésű rendszer 

17 



 

 

A rendszer alkotó elemei 
 

 
 

Mester állomás 

IX-MV7-HB 
IP Audio és 

Videó Mester állomás 

(Fekete) 

IX-MV7-HW 
(Fehér) 

Kézibeszélővel 

Kézibeszélő nélkül 

Főbb jellemzők 
• Közvetlenül csatlakoztatható az IP hálózathoz 

• 7” érintő képernyő az egyszerű használat és videó felügyelet céljára 

• Kamera magánélet védelmi maszkkal 

• Különböző megjelenítési módok az eltérő alkalmazásokhoz 

• Kihangosított, nyomógombos vagy kézibeszélős kommunikáció 

• Közvetlen átjelzés a mester állomástól egy másik állomásra 

• Video képjavító funkciók 

• A hang és képanyag SD kártyára rögzítése a hívás kezdetétől 

      (SD kártya nem tartozék) 

• A kártyán rögzített hang és képanyag lejátszása egy számítógépen 

• Hívás vagy beszélgetés átirányítása egy másik mester állomásra 

• Átjelzés adott csoportnak vagy minden állomásra 

• Üzenetek és értesítések sugárzása a rendszer használatával 

• Üzenet küldése kontaktus bemenet aktiválásakor 

• Más állomások felügyelete 

IX-MV7-B 
IP Audio és 

Videó Mester állomás 

(Fekete) 

IX-MV7-W 
(Fehér) 

Főbb jellemzők 
• Közvetlenül csatlakoztatható az IP hálózathoz 

• 7” érintő képernyő az egyszerű használat és videó felügyelet céljára 

• Kamera magánélet védelmi maszkkal 

• Különböző megjelenítési módok az eltérő alkalmazásokhoz 

• Kihangosított, nyomógombos vagy kézibeszélős kommunikáció 

• Közvetlen átjelzés a mester állomástól egy másik állomásra 

• Video képjavító funkciók 

• A hang és képanyag SD kártyára rögzítése a hívás kezdetétől 

      (SD kártya nem tartozék) 

• A kártyán rögzített hang és képanyag lejátszása egy számítógépen 

• Hívás vagy beszélgetés átirányítása egy másik mester állomásra 

• Átjelzés adott csoportnak vagy minden állomásra 

• Üzenetek és értesítések sugárzása a rendszer használatával 

• Üzenet küldése kontaktus bemenet aktiválásakor 

• Más állomások felügyelete 

Kézibeszélős alállomás 

IX-RS-B 
IP Audio alállomás 

(Fekete) 

IX-RS-W 

(Fehér) 

Főbb jellemzők 

• Közvetlenül csatlakoztatható az IP hálózathoz 

• 3,5” képernyő a használat megkönnyítésére és a  

      videó felügyelet céljára 

• Kihangosított, nyomógombos vagy  

       kézibeszélős hang kommunikáció 

• Közvetlen hanghívás a mester állomásról egy másik állomásra 

• Video képjavító funkciók 

• Hívás vagy beszélgetés átirányítása egy másik mester állomásra 

• Átjelzés adott csoportnak vagy minden állomásra 

• Más állomások felügyelete 

Főbb jellemzők 

• Közvetlenül csatlakoztatható az IP hálózathoz 

• Hívás    Csoport hívás: Kimenő hívás kezdeményezése  

                                            a csoporthoz tartozó valamennyi állomásra. 

•               Kontaktus bemenet hívás: Kimenő hívás  

                                            kezdeményezése a kiválasztott kontaktus 

                                            bemenethez rendelt csoporthoz tartozó 

                                            valamennyi állomásra. 

• Akár 20, előre beállított állomás egyidejű hívása. 

• Átjelzési üzenetek fogadása. 

• Egyebek    Ajtónyitás:  Elektromos zár nyitása a beszélgetés közben. 

                        E-mail küldése: E-mail üzenet automatikus küldése 

                                           előre megadott e-mail címekre, amikor 

                                           a kijelölt kiváltó esemény bekövetkezik 
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IX-MV 
IP Audio és 

Videó Mester állomás 
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Műszaki adatok 

Tápfeszültség .....................Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0) 
Kommunikáció típusa ....    Kihangosított / Nyomógombos 

                                               Kézibeszélő: Full-duplex / Nyomógombos 

Kijelző...................................7” színes TFT LCD monitor 

Használati helyzet............... Asztali (asztali tartóval) vagy falra szerelhető 

Készülék anyaga..................Tűzálló műgyanta 

Bemenetek / Kimenetek .....Kontaktus bemenet x4 
                                               Relé kimenet x2 
                                               Külső hangszóró kimenet x1 
                                               (8Ω 0.5w vagy kevesebb) 
                                               Átjelző hangforrás bemenet x1 
                                               Hang bemenet / kimenet x1 
                                               (3.5mm sztereo csatlakozó) 

   A készülék méretei 

 

Műszaki adatok 

Tápfeszültség .....................Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0) 
Kommunikáció típusa …....Kihangosított / Nyomógombos 

                                               Kézibeszélő: Full-duplex / Nyomógombos 

Kijelző...................................7” színes TFT LCD monitor 

Használati helyzet............... Asztali (asztali tartóval) vagy falra szerelhető 

Készülék anyaga..................Tűzálló műgyanta 

Bemenetek / Kimenetek .....Kontaktus bemenet x4 
                                               Relé kimenet x2 
                                               Külső hangszóró kimenet x1 
                                               (8Ω 0.5w vagy kevesebb) 
                                               Átjelző hangforrás bemenet x1 
                                               Hang bemenet / kimenet x1 
                                               (3.5mm sztereo csatlakozó) 

   A készülék méretei 

 

Műszaki adatok 

Tápfeszültség .....................Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0) 

Kommunikáció típusa …....Kihangosított / Nyomógombos 

                                               Kézibeszélő: Full-duplex / Nyomógombos 

Kijelző...................................3,5” színes TFT LCD monitor 

Használati helyzet............... Asztali (asztali tartóval) vagy falra szerelhető 

Készülék anyaga..................Tűzálló műgyanta 

Bemenetek / Kimenetek .....Kontaktus bemenet x1 

                                               Relé kimenet x1 

   A készülék méretei   

 

Műszaki adatok 

Tápfeszültség .....................Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0) 

Kommunikáció típusa…….Kihangosított: Automatikus hang átkapcsolásos 

                                               Kézibeszélő: Full-duplex 

Használati helyzet................Falra szerelhető  

Készülék anyaga..................Tűzálló műgyanta 

Input / Output .......................Kontaktus bemenet x1 

                                                Relé kimenet x1 

                                                Külső hangszóró kimenet x1 
                                                (8Ω 2w vagy kevesebb)  

   A készülék méretei   
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      Por és vízhatlan         Vandálbiztos          Rozsdamentes acél 

 

Videó kapuállomás 

Videó kapuállomás (Segélyhívó gombbal és braille jelöléssel ellátott modellek) 

IX-DV 
• Aluminium 

• PoE IEEE802.3af / at 

• Falra szerelhető 

IX-DVF-P 
• Rozsdamentes acél 

• PoE IEEE802.3af / at 

• Falra szerelhető 

• Szerelődoboz tartozék 

• Kompatibilis az érintés nélküli olvasókkal (HID multi CLASS) 

* Az érintés nélküli olvasó nem tartozék 

IX-DVF-P 
• Rozsdamentes acél 

• PoE IEEE802.3af / at 

• Falra szerelhető 

• Szerelődoboz tartozék 

IX-DVF-RA 
• Rozsdamentes acél 

• PoE IEEE802.3af / at 

• Falra szerelhető 

• Szerelődoboz tartozék 

• Segélyhívó nyomógombbal  

és braille jelzéssel (Angol braille) 

IX-DVF-2RA 
• Rozsdamentes acél 

• PoE IEEE802.3af / at 

• Falra szerelhető 

• Szerelődoboz tartozék 

• Hívó nyomógombbal  

és braille jelzéssel (Angol braille) 

• Segélyhívó nyomógombbal  

és braille jelzéssel (Angol braille) 

Audió kapuállomás 

IX-SSA 
• Rozsdamentes acél 

• PoE IEEE802.3af / at 

• Falra szerelhető 

• Szerelődoboz tartozék 

IX-SS-2G 
• Rozsdamentes acél 

• PoE IEEE802.3af 

• Falra szerelhető 

Audió kapuállomás (Segélyhívó gombbal és braille jelöléssel ellátott modellek) 

IX-SSA-RA 
• Rozsdamentes acél 

• PoE IEEE802.3af / at 

• Falra szerelhető 

• Szerelődoboz tartozék 

• Segélyhívó nyomógombbal  

és braille jelzéssel (Angol braille) 

IX-SSA-2RA 
• Rozsdamentes acél 

• PoE IEEE802.3af / at 

• Falra szerelhető 

• Szerelődoboz tartozék 

• Hívó nyomógombbal  

és braille jelzéssel (Angol braille) 

• Segélyhívó nyomógombbal  

és braille jelzéssel (Angol braille) 

•  
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Főbb jellemzők 
• Közvetlenül csatlakoztatható az IP hálózathoz 

• Ajtónyitó kimenet 

• Állapotjelzés híváskor, beszéd közben és ajtó nyitáshoz. 

• Éjszakai LED megvilágítás 

• Akár 20 előre beállított állomás egyidejű hívása 

• Hívás  Csoport hívás: Kimenő hívás kezdeményezése  

                                          a csoporthoz tartozó valamennyi állomásra. 

                  Kontaktus bemenet hívás: Kimenő hívás  

                                          kezdeményezése a kiválasztott kontaktus bemenethez 

                                          rendelt csoporthoz tartozó valamennyi állomásra. 

• Automatikus hívásfogadási funkció (kivéve az IX-DVF-RA) 

• A hang és képanyag SD kártyára rögzítése a hívás kezdetétől 

      (SD kártya nem tartozék) 

• Átjelzés fogadása 

• Egyebek    E-mail küldése , Videókép küldése ONVIF-en keresztül 

                        Ütemezett üzenetek 

• Tápellátás PoE vagy külső tápegység használatával 

A készülék méretei 

Műszaki adatok 
Tápfeszültség .................Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af / at Class 0) 

                                          vagy PS-2420 / 2420S / UL / BF tápegységről 

Kommunikáció típusa ....Kihangosított 

Kamera ............................1/3” színes CMOS érzékelő 

Minimális megvilágítás...5 Lux 

Használati helyzet...........IX-DV: Fali telepítés 

                                          IX-DVF, IX-DVF-P, IX-DVF-RA,  

                                          IX-DVF-2RA: Süllyesztett fali szerelésű 

Készülék anyaga.............Előlap: IX-DV: Öntött alumínium 

                                          IX-DVF, IX-DVF-P, IX-DVF-RA, 

                                          IX-DVF-2RA: Rozsdamentes acél 

Bemenetek / Kimenetek (IX-DV,IX-DVF,IX-DVF-P): 

                                          Kontaktus bemenet x6, Relé kimenet x2 

                                          Hang kimenet x1 

Bemenetek / Kimenetek (IX-DVF-RA,IX-DVF-2RA) 

                                          Kontaktus bemenet x5,  Relé kimenet x2 

•                                    Hang kimenet x1 

Főbb jellemzők 
• Közvetlenül csatlakoztatható az IP hálózathoz 

• Akár 20 előre beállított állomás egyidejű hívása 

• Hívás  Csoport hívás: Kimenő hívás kezdeményezése  

                                          a csoporthoz tartozó valamennyi állomásra. 

                   Kontaktus bemenet hívás: Kimenő hívás  

                                          kezdeményezése a kiválasztott kontaktus bemenethez 

                                          rendelt csoporthoz tartozó valamennyi állomásra. 

• Automatikus hívásfogadási funkció (kivéve az IX-SSA-RA) 

• A hanganyag SD kártyára rögzítése a hívás kezdetétől 

      (kivéve az IX-SS-2G készüléket, SD kártya nem tartozék) 

• Átjelzés fogadása 

• Egyebek    E-mail küldése / Ütemezett üzenetek 

• Tápellátás PoE vagy külső tápegység használatával (kivéve az IX-SS-2G) 

Műszaki adatok 
Tápfeszültség .................Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af / at Class 0) 

                            vagy PS-2420 / 2420S / UL / BF tápegységről (kivéve az IX-SS-2G) 

Kommunikáció típusa ..........Kihangosított 

Használati helyzet.................Süllyesztett fali telepítés 

Készülék anyaga...................Előlap: Rozsdamentes acél 

Bemenetek / Kimenetek (IX-SSA): 
                                                Kontaktus bemenet x6,  
                                                Relé kimenet x2 
                                                Hang kimenet x1 
Bemenetek / Kimenetek (IX-SS-2G): 
                                                Kontaktus bemenet x1,  
                                                Relé kimenet x1 
Bemenetek / Kimenetek (IX-SSA-RA,IX-SSA-2RA): 
                                                Kontaktus bemenet x5, Relé kimenet x5 
                                                Hang kimenet x1 

A készülék méretei 

A készülék méretei 

A készülék méretei 
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      Por és vízhatlan         Vandálbiztos          Rozsdamentes acél 

 

Videó kapuállomás 

IX-DA 
IP Audió és 

Videó kapuállomás 
• PoE IEEE802.3af  

• Falra szerelhető 

Főbb jellemzők 
• Közvetlenül csatlakoztatható az IP hálózathoz 

• Ajtónyitó kimenet 

• Éjszakai LED megvilágítás 

• Akár 20 előre meghatározott mester állomás 

      egyidejű hívása 

• Tápellátás PoE-n keresztül 

Audió kapuállomás 

IX-BA 
IP Audió kapuállomás 
• PoE IEEE802.3af  

• Falra szerelhető 

Főbb jellemzők 
• Közvetlenül csatlakoztatható az IP hálózathoz 

• Ajtónyitó kimenet 

• Éjszakai LED megvilágítás 

• Akár 20 előre meghatározott mester állomás 

      egyidejű hívása 

• Tápellátás PoE-n keresztül 

Többcélú adapter 

IXW-MA 
Többcélú adapter 

Főbb jellemzők 
• Közvetlenül csatlakoztatható az IP hálózathoz 

• 4 kontaktus bemenet 

• 10 relé kimenet 

• Tápellátás PoE-n keresztül 

22 



 

 23 

Műszaki adatok 

Tápfeszültség .....................Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0) 
Kommunikáció.....................Kihangosított, automatikus hang átkapcsolású 
Kamera ...................................1/4"-színes CCD képalkotó elem 
Minimális megvilágítás.........5 Lux 
Használati helyzet.................Felületszerelt, falra szerelhető 
Készülék anyaga...................Előlap: Tűzálló műgyanta 
                                                Fő egység: Láng álló műgyanta 

Bemenetek / Kimenetek........Kontaktus bemenet x1 

                                                 Relé kimenet x1 

                                                 Hang kimenet x1 

   A készülék méretei 

 

Műszaki adatok 

Tápfeszültség .....................Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0) 
Kommunikáció.....................Kihangosított, automatikus hang átkapcsolású 
Kamera ...................................1/4"-színes CCD képalkotó elem 
Minimális megvilágítás.........5 Lux 
Használati helyzet.................Felületszerelt, falra szerelhető 
Készülék anyaga...................Előlap: Tűzálló műgyanta 
                                                Fő egység: Láng álló műgyanta 

Bemenetek / Kimenetek........Kontaktus bemenet x1 

                                                 Relé kimenet x1 

                                                 Hang kimenet x1 

   A készülék méretei 

 

Műszaki adatok 

Tápfeszültség .....................Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0) 

Használati helyzet...............Felületszerelt, falra szerelhető 
Készülék anyaga.................Önkioltó műgyanta 

   A készülék méretei 
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Az AIPHONE készülékek hivatalos Magyarországi 

forgalmazója: 

HA-HO Hometechnics Kft.  
H-1139 Budapest, Röppentyű u. 69. 
Tel.: (36-1) 350-2098, (36-1) 350-2099 
Fax.: (36-1) 320-7748;  Mobil: (36-30) 633-HAHO 
Email: info@ha-ho.hu; Honlap: www.ha-ho.hu 
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