
IP7 AUDIO OMROEP- EN INTERCOMSYSTEMEN

OVERZICHT

 De Digital Acoustics IP7- intercom- en omroep adapters van Safe Store zorgen er voor dat intercom- en

geluidsdistributie over IP-netwerken kunnen functioneren, zowel over lokaal (LAN) als over wide area

netwerken (WAN).

 Een micro en luidspreker worden aangesloten op de IP7-adapter en zo via het netwerk op de

computer verbonden. De computer operator kan dan communiceren met de oproeper en de nodige

maatregelen treffen.

 Bij het omroepsysteem kan men via de PC stemberichten verzenden naar geselecteerde units, naar

groepen of naar alle adapters aangesloten op een netwerk of naar omroepluidsprekers.

 De Talkmaster software is beschikbaar om het systeem te kunnen beheren. Uiteindelijk kunnen

honderden IP7-adapters rapporteren aan een reeks computers.

TOEPASSINGEN

 DEUR OPENEN

De IP7-adapter is uitgerust met een

relais. Dit relais kan gebruikt worden

om een deurslot, een slagboom of

verlichting aan te sturen.

 HELP-punten

De IP7-adapter kan verbonden worden

met een HELP-post om assistentie te

vragen in parkeergarages, in

treinstations en metrostations, op

autosnelwegen andere potentiële

gevaarlijke gebieden.

 INTERCOMSYSTEEM

het IP7-systeem kan ingezet worden als een intercomsysteem tussen locaties waar publiek en/of

personeel circuleert en een centraal controlepunt. Ze kunnen gebruikt worden in scholen,

supermarkten, parkeergarages, fabrieken,enz.

 OMROEPSYSTEMEN

IP7-adapters kunnen gebruikt worden in gebouwen en op terreinen waar men veelvuldig naar het

publiek of personeel moet omroepen. Ook muziekdistributie over de netwerkunits is mogelijk.

Voorbeelden hiervan zijn kantoorgebouwen, supermarkten, evenementenhallen , trein- en

metrostations, vlieghavens, pretparken enz.

Scholen en universiteiten Trein- en metrostations Parkeergarages



SPECIFICATIES

Netwerkprotocols: TCP/UDP/IP/ARP/ICMP/IGMP/MULTICAST

Netwerkinterface: 10/100 Base-T Ethernet, Auto

IP-adrestoewijzing: Static, DHCP

Bandbreedte: 64kbs Nominal

Audioprotocol: G.711. 8/16bit PCM/uLaw

Audio in-en uitgang: Nominal 1V p/p

Audiosterkte: 1W / 8 Ohm

Relais: 250 VAC / 30VDC @ 3W (Dual Port 4W)

Sterkte: 9-24VAC of 9-32VDC @ 3W (Dual Port 4W)

PoE-standaard: 802.3af (4W)

Werkingstemperatuur: -30° ~70° C

Grootte: 98 mm x 91mm x 35mm

SOFTWARE

TM-LE TalkMaster Light Edition.

verscheidene IP7-modules.

TM-EE TalkMaster Enterprise Edition.

TM-SMG TalkMaster SIP Media Gateway (VoIP toegang)

SDK Software Development K

laten.

MODELLEN

IP7-ST 2 W intercom PoE (ook externe voedin

IP7-STX 2 W intercom PoE (ook externe voed

IP7-SS8 8 W omroep PoE (ook externe voedin

IP7-SE8 8 W omroep en intercom PoE (ook exte

IP7-SS20 20W omroep (enkel externe 24V voeding mogelijk

IP7 SYSTEEM LAYOUT

RANDAPPARATUUR

1. 40.054.30x operator micro/

2. SS-001 USB-interface voor druktoetsen van 40.054.30x

3. 40.054.329 vandaalbestendige buitenpost,

4. 40.170.06 buitenpost, inbouw met aluminium front

5. ICC PCB communicatieprint voor OEM

Safe Store B.V.B.A.
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BTW: BE 0881 685 161

TCP/UDP/IP/ARP/ICMP/IGMP/MULTICAST

T Ethernet, Auto-MDIX

: G.711. 8/16bit PCM/uLaw

: 250 VAC / 30VDC @ 3W (Dual Port 4W)

32VDC @ 3W (Dual Port 4W)

TalkMaster Light Edition. Gratis bij elke IP7-module. Operator software voor 1 PC en

modules.

TalkMaster Enterprise Edition. Optionele operator software voor meerdere PC’s

TalkMaster SIP Media Gateway (VoIP toegang) software, autonoom werkend, of toegevoegd

Development Kits zijn beschikbaar voor TM-EE om integratie en op maat

2 W intercom PoE (ook externe voeding mogelijk) met enkele Ethernetpoort

2 W intercom PoE (ook externe voeding mogelijk) met twee Ethernetpoorten

8 W omroep PoE (ook externe voeding mogelijk) met enkele Ethernetpoort

n intercom PoE (ook externe voeding mogelijk) met twee Ethernet

enkel externe 24V voeding mogelijk) met enkele Ethernetpoort

IP7 SYSTEEM LAYOUT

operator micro/ luidsprekerpost tafelmodel met druktoetsen

interface voor druktoetsen van 40.054.30x

vandaalbestendige buitenpost, in- of opbouw met inox front en behuizing

buitenpost, inbouw met aluminium front

communicatieprint voor OEM-integratoren
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Meer info op: www.safe-store.be
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of toegevoegd aan TM-EE

maat toepassingen toe te
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opbouw met inox front en behuizing
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