GŁOŚNIKI VOIP
Głośniki VoIP przeznaczone są do nadawania komunikatów za
pośrednictwem infrastruktury sieci IP. Można je zintegrować
ze
standardowymi
centralami
telefonicznymi
VoIP
obsługującymi protokół SIP (Session Initiation Protocol). Mogą
one również pracować w trybie bezserwerowym Peer-ToPeer, w którym połączenie realizowane jest bezpośrednio
pomiędzy urządzeniami.
Głośniki
VoIP
umożliwiają
realizacje
połączeń
indywidualnych, wywołań grupowych i ogólnych, czy
przechowywanie w wewnętrznej pamięci nagranych
komunikatów głosowych i alarmowych. Komunikaty mogą
być odtwarzane w zależności od aktualnego stanu
urządzenia lub mogą być aktywowane za pośrednictwem
HTTP.

Głośnik sufitowy z kopułką VCLCE
•
•
•
•
•
•

Głośniki IP posiadają wbudowany przekaźnik, który można
wykorzystać do sterowania otwieraniem drzwi, bramy, czy
zapalaniem światła oraz wejścia alarmowe. Wybrane modele
wyposażone są w wejścia liniowe audio, do których może
zostać podłączone tradycyjnego źródła dźwięku lub
przykładowo wyjście liniowe w kamerze monitoringu
wizyjnego. Taki głośnik aktywny wzmacnia sygnał audio
pochodzący z kamery (nie ma potrzeby rejestracji głośnika
w serwerze VoIP). Głośnik może być równocześnie podpięty
do wyjścia audio jak i zarejestrowany w serwerze VoIP.
Głośnik
zapewniają
przekazywanie
zrozumiałych
komunikatów dzięki wydajnemu wzmacniaczowi mocy klasy
D, który zapewnia bardzo dużą głośność oraz przesyłaniu
dźwięku w szerokim paśmie akustycznym.

Głośnik sufitowy natynkowy VCLCS

Głośnik 6W
5x wejście alarmowe
1x przekaźnik
1x Ethernet
PoE / 5VDC
materiał: metalowy

•
•
•
•
•
•

Modele:
VCLCE0601

Głośnik 6W
5x wejście alarmowe
1x przekaźnik
1x Ethernet
PoE / 5VDC
materiał: metalowy

Modele:
VCLCS0601

Głośnik ścienny VCLWL

Głośnik ścienny VCLWC
•
•
•
•
•
•
•
•

Głośnik 6W
5x wejście alarmowe
1/2x przekaźnik*
1/2x Ethernet*
1x Line In*
PoE / 5VDC / 12-36VDC*
materiał: MDF-wood
IP-54

•
•
•
•
•
•
•

Głośnik 6W
5x wejście alarmowe
1/2x przekaźnik*
1/2x Ethernet*
1x Line In*
PoE / 5VDC / 12-36VDC*
materiał: ABS

Modele:
VCLWC06xx

Modele:
VCLWL06xx
* zależy od wybranego modelu
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GŁOŚNIKI VOIP
Głośnik projektorowy aluminiowy VCLDW
•
•
•
•
•
•
•
•

Głośnik projektorowy z ABS VCLDK

Głośnik 10W
5x wejście alarmowe
2x przekaźniki
2x Ethernet
1x Line In
PoE**/12-36VDC
materiał: aluminium
IP-66

•
•
•
•
•
•
•
•

Modele:
VCLDW1002

Głośnik 10W
5x wejście alarmowe
2x przekaźniki
2x Ethernet
1x Line In
PoE**/12-36VDC
materiał: ABS
IP-66

Modele:
VCLDK1002

Głośnik tubowy VCLH

Kolumny głośnikowe VCLSC
•
•
•
•
•
•
•
•

Głośnik 10/30W*
5x wejście alarmowe
2x przekaźniki
2x Ethernet
1x Line In
PoE**/12-36VDC
materiał: ABS
IP-66

Modele:
VCLHyy02

•
•
•
•
•
•
•
•

Głośnik 10/20W*
5x wejście alarmowe
2x przekaźniki
2x Ethernet
1x Line In
PoE**/12-36VDC
materiał: aluminium
IP-66

Modele:
VCLSCyy02

GŁOŚNIKI AKTYWNE
Aktywny Głośnik Tubowy
Głośnik 10/30W*
1x Line In
wejście Mute
potencjometr płynnej
regulacji głośności
• 12VDC
• materiał: ABS
• IP-66

•
•
•
•

Modele:
VCLH10A, VCLH30A

Chcesz wiedzieć więcej?

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

* zależy od wybranego modelu
** za pomocą zewnętrznego splittera
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