
 
Domofony i wideodomofony modułowe IP 

seria VB

CECHY:
 Domofon / wideodomofon VoIP SIP
 Aluminiowy panel frontowy
 Połączenia głosowe jakości HD (200Hz – 7kHz)
 Wideo z H.264 
 1 – 87 przycisków wybierania
 Klawiatura numeryczna
 Funkcja zamka kodowego
 2 przekaźnik
 Zasilanie PoE
 Montaż natynkowy lub podtynkowy

Wideodomofony IP serii  VB to modułowe rozwiązanie umożliwiające stworzenie domofonu
dopasowanego  do  indywidualnych  potrzeb.  Przeznaczone  do  komunikacji  głosowej  za
pośrednictwem infrastruktury sieci IP. Domofon można podłączyć do centrali  telefonicznej
VoIP  obsługującej  protokół  SIP  (Session  Initiation  Protocol).  Może  on  również  pracować
w trybie bezserwerowym Peer-To-Peer, w którym połączenie realizowane jest bezpośrednio
pomiędzy urządzeniami. 

Wideodomofon  składa  się  z  modułu  głównego  z  1  lub  2  przyciskami  (z  lub  bez  kamery),
modułów  dodatkowych przycisków,  czy klawiatury numerycznej.  Urządzenie  wyposażone
jest w 2 przekaźniki  umożliwiające otwieranie  drzwi i/lub bramy.  Domofon posiada diody
sygnalizujące  stan urządzenia  pomocne szczególnie  osobom niedosłyszącym (dzwonienie,
rozmowa, drzwi otwarte)

Wideodomofon  wyposażony  jest  w  kamerę  wspomaganą  diodami  led,  aktywowanymi
w  przypadku,  gdy  w  pomieszczeniu  jest  niewystarczające  natężenie  światła.  Wideo
przesyłane jest za pomocą kodeka H.264 lub mjpg. Obraz z kamery może być strumieniowany
do  rejestratorów  CCTV,  co  umożliwia  zapis  obrazu  z  kamery  w systemie  CCTV.  Podczas
połączenia na terminale biurkowe obraz kamery wyświetlany jest już podczas dzwonienia
(przed odebraniem połączenia).

FUNKCJE:

• Rozmowa w trybie głośnego mówienia w trybie full 
duplex z kasowaniem echa akustycznego

• Przesyłanie wideo z wykorzystaniem H.264 lub Mjpg
• Praca w trybie rejestracji SIP lyb P2P
• Możliwość podłączenia do  87 przycisków + 

klawiatura numeryczna 
• Klawiatura numeryczna do wybierania abonentów 

lub wprowadzenia kodu dostępu
• konfiguracja poprzez interfejs webowy

• Praca w trybie dzień / noc (czas pobierany z 
NTP lub SIP Server)

• Wbudowane 2 przekaźniki
• 2 wirtualne przekaźniki
• 2 styki wejściowe np. do detekcji stanu drzwi 

czy podłączenia przycisku wyjścia
• Diody LED stanu dla osób niedosłyszących i 

wskazujące stan domofonu
• Opcjonalny wzmacniacz pętli indukcyjnej
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Domofony i wideodomofony modułowe IP 
seria VB

Parametry techniczne:

Audio:
Kodeki głosowe: g.711a, g.711 , g.726, g.722, µ

g.729

WIDEO: 
Rozdzielczość: 640x480
Kodek video: H.263, H.264, mjpg
Pole widzenia: H120° x V110°
Czujnik natężenia światła: Tak

Złącza:
Ethernet: 1x RJ45 (10/100MBPS)
Zasilanie: 1x złącze śrubowe
Wejścia: 2x (stan drzwi, przycisk 

wyjścia)
Sygnalizacja: 3x dioda led sygnalizująca 

stan urządzenia
Przekaźniki: 2x przekaźnik

2x wirtualny przekaźnik

Moduły audio-wideo:

Obudowy:

Elektryczne:
Zasilanie: Power Over Ethernet (PoE 

IEEE 802.3af) lub 
12VAC/1A, 12VDC/1A

Pobór prądu: Max 300mA

Mechaniczne:
Materiał obudowy: aluminium

Środowiskowe:
Temp. Pracy: -20°C do 80°C
Stopień ochrony: IP-44

Obsługiwane protokoły:
Protokoły SIP: RFC 3261, SIP Info (DTMF), RFC 

2833 (DTMF)
Adres IP: Statyczny, DHCP
Zarządzanie: Web 

Certyfikaty:
CE

Moduły audio:

Przyciski:

Akcesoria:

 pole opisowe                               czytnik NFC                            zaślepka

Chcesz wiedzieć więcej?

ASCS Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 30
43-170 Łaziska Górne
ascs@ascs.p  l  
www.ascs.pl
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