De IndoorTouch laat zich het beste omschrijven als een multifunctionele communicatiemodule voor de Helios
IP intercominstallatie. En… wie een tablet kan bedienen kan de IndoorTouch bedienen. En niet alleen de
bediening is eenvoudig, ook de fysieke installatie. De IndoorTouch vindt automatisch alle Helios IP intercoms
in het netwerk evenals alle andere IndoorTouch units. Als er bij een intercom wordt aangebeld komt automatisch het scherm op met het beeld van de camera. Met het rode of groene icoon weigert of accepteert u de
oproep. Net zo eenvoudig opent u de deur, het hek of de poort. Met enkele vingerbewegingen heeft u toegang
tot alle intercoms en de bijbehorende camerabeelden. En uiteraard alle andere IndoorTouch units en kunt u
met de IndoorTouch unit of intercom naar keuze een spreek– luisterverbinding opzetten. Ook heeft u met de
IndoorTouch de beschikking over een webbrowser waarmee u, net als met een reguliere tablet, even iets kunt
opzoeken of zelfs vanuit YouTube uw favoriete muziek kunt afspelen. De intercomfunctie blijft dan altijd actief.
Met de screensaver heeft u een automatische fotolijst waarmee u uw dierbaarste momenten voorbij kunt laten
komen. En als dat niet gewenst is kunt u de IndoorTouch na een instelbaar aantal seconden op zwart beeld
over laten gaan. In het hoofdscherm wordt naast de verschillende menu’s de tijd en lokale buitentemperatuur
weergegeven. Met het fotocamera icoontje rechts bovenin het scherm kunt u van onbekende bezoekers een
snapshot nemen.
Gewoon een veilig en fijn gevoel, een klasse apart!

Indoor communicator

Features en specificaties
♦ De binnenpost voor de Helios IP intercom
serie met 7 inch touch screen.
♦ Bedieningsgemak met een zeer luxueuze uitstraling.
♦ De IndoorTouch is plat genoeg om als opbouw
unit gemonteerd te worden zonder in de weg
te hangen. En… eenvoudige installatie.
♦ De IndoorTouch is ergonomisch gekanteld zodat u altijd een goede kijkhoek hebt en tevens
een comfortabele bedieningshoogte.
♦ 1 aanraking is voldoende om de spreek– luisterverbinding te accepteren, de deur of poort te
openen of zelfs de beelden van de intercom te
bekijken als er niet op de knop gedrukt is.
♦ Ongewenste gasten bij uw entree kunt u met 1
vingerbeweging toespreken zonder de confrontatie aan te gaan.
♦ 1 vingerbeweging is voldoende om een snapshot te maken van onbekenden bij uw entree.
♦ Logische pictogrammen zoals iedereen dat
ondertussen al gewend is van smartphones en
tablets.
♦ Ongeëvenaarde kwaliteit full duplex audio.
♦ Voeding middels PoE of 12 Volt externe
voeding.
♦ Een “niet storen” optie.
♦ Uitermate geschikt voor de weergave van de
infrarood wide angle en de HD beelden van de
Helios IP Force en de Helios IP Verso.

Touch screen

High-capacity 7 inch touch
screen.

Formaat / resolutie

16:9 / 1024 x 600 pixels,
16,7 mln kleuren

Voeding

12V 2A extern of PoE
802.3af

♦ Touch screen volledig gehard glas, makkelijk te
reinigen.
♦ Met een paar vingerbewegingen heeft u contact
met andere IndoorTouch units in het netwerk.
♦ Weergave van gemiste gesprekken onder
vermelding van de unit waar de oproep vandaan
kwam.
♦ Android besturingssysteem.
♦ Diverse ringtones.
♦ Extra features zoals Internet browsen en een
automatische fotolijst screensaver met uw eigen
foto’s.
♦ Screensaver timer instelbaar evenals een
opvolgend zwart beeld voor bijvoorbeeld uw
slaapkamer.
♦ Mini SD kaartslot voor extra opslagcapaciteit.
♦ De IndoorTouch wordt doorontwikkeld zodat
deze met firmware upgrades en apps compatible
wordt en blijft voor apps van verschillende
domotica-systemen en voor camerabewaking.

Afmetingen

165 x 235 x 40 (h x b x d)

Slots

Mini SD, maximaal 16 GB

Gewicht

850 gram

Besturingssysteem

Android 4.2

Codecs

G711

Protocols

SIP, RTSP, MJPEG, HTTP

Bedrijfstemperatuur

0 tot +60°C

Communicatie

Full duplex

LAN

RJ45 i.c.m. Cat5e of hoger

Erkende Dealer

—————————————————————————
RD-NetCom B.V. importeur en distributeur van 2N Telekomunikace
De Corantijn 8, 1689 AP Zwaag , tel; 0229-216922
www.rd-netcom.nl

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst of brochure-format worden gebruikt in welke vorm dan ook.
Druk– en zetfouten voorbehouden.
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Meer randapparatuur en software
voor de Helios IP serie

Helios IP Manager software voor het
configureren en beheren van alle
types Helios IP intercoms binnen een
netwerk. Eenvoudig en overzichtelijk.

VoiceBlue Next
VoIP GSM-Gateway

Helios IP Eye gratis software waarmee
de camerabeelden op een Windows PC
kunnen worden weergegeven. De
camera van de intercom wordt een
bewakingscamera. Met één muisklik
opent u de deur. RTSP licentie vereist.

2Wire media
convertor om tot wel 220 meter te
overbruggen over twee aders
Met de Omega Lite of de NetStar
telefooncentrales kunt u verschillende
communicatietechnieken combineren
en door elkaar heen gebruiken.

Helios IP Network Scanner. Gratis
software tool om binnen een netwerk
snel alle aangesloten Helios IP intercoms te kunnen vinden. Vanuit de
scanner is de webinterface van elke
aangesloten intercom direct benaderbaar.

De Helios IP Mobile
app. Via de wifi
verbinding wordt de
smart phone een
secundair binnentoestel. Een heerlijke
luxe!
Geschikt voor Apple
en Android smart
phones en tablets.
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