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De SIP Audio Converter converteert een binnenkomen-
de SIP (Voice over IP) oproep naar een audio output. 
De SIP Audio Converter kan ingezet worden als SIP 
intercom middels bij te leveren componenten zoals een 
drukknop, speaker en microfoon. Er is een peer to peer 
koppeling mogelijk, maar de SIP Audio Converter kan 
natuurlijk ook aangemeld worden op elk gewenst SIP 
platform (VoIP telefooncentrale of Cloud VoIP) voor 
een oproep naar elk gewenst (mobiel) telefoontoestel of 
groep toestellen. 
Maar u kunt de audio output ook koppelen aan appara-
tuur van derden zoals een (100 Volt) audiosysteem.    
U kunt er naartoe bellen en via uw telefoon een bericht 
omroepen over het audiosysteem. U kunt zelfs door 
middel van DTMF een audio file vanuit de SIP Audio 
Converter af laten spelen tijdens de spreek– luisterver-
binding. Of HTTP-commando’s over een netwerk uit-
sturen. Er zijn tal van toepassingen denkbaar voor 
grootwinkelketens, zorgcentra, scholen en universitei-
ten. Maar ook bijvoorbeeld een intercomoplossing die 
weggewerkt is in een smalle deurstijl. De SIP Audio 
Converter heeft ook zijn weg gevonden naar beveili-
gingsoplossingen en zelfs koppelingen met een brand-
centrale of een gebouwbeheersysteem zijn mogelijk. 
En omdat de SIP Audio Converter een netwerkoplos-
sing biedt, zijn grote afstanden te overbruggen en zijn 
zelfs intercontinentale oplossingen mogelijk. 
Van simpel klein en doeltreffend tot grootschalig en   
intercontinentaal biedt de SIP Audio Converter tal van 
mogelijkheden voor communicatie en omroepsys-
temen. We adviseren u graag. 

♦ Communicatietechniek; full SIP (VoIP). 
♦ Analoge audio output. 
♦ Klein van formaat; gemakkelijk in te bouwen c.q. 

weg te werken. 
♦ Programmeerbaar middels eenvoudige en overzich-

telijke web interface. 
♦ Full duplex. 
♦ Integratie met verschillende andere 2N producten 

eenvoudig realiseerbaar. 
♦ Voor grote configuraties is er overzichtelijke en             

intuïtief begrijpelijke beheersoftware beschikbaar; 
Access Commander.  

♦ Losse speaker, microfoon en piezo drukknoppen los 
leverbaar of als totale kit. 

♦ Voeding middels bijgeleverde 12 Volt adapter of 
middel Power over Ethernet. 

♦ 1 unit voor diverse SIP en audio gerelateerde oplos-
singen. 
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Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst worden gebruikt in welke vorm dan ook.  Druk– en zetfouten voorbehouden. 

Afmetingen 130 x 34 x 86 mm  

Aansluiting  RJ45, 3,5mm mini jack en 
schroefterminals (in– en output) 

Voeding 12 Volt DC (full version ook PoE) 

Protocollen SIP 2.0 >, RTP, G711, G722 

Audio output  2x 10 Watt maximaal 

Input Digitaal 5 tot 24 Volt DC 

Relais output Potentiaalvrij max 30 Volt 1A 

Frequentiebereik 20 Hz tot 20 kHZ 
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Hoofdkantoor 

De SIP Audio Converter is uitermate geschikt om middels een VoIP platform, lokaal of in de Cloud, 
om te roepen naar een ander punt in het pand, in het land of zelfs naar een ander continent; zo ver 
als het Internet reikt en tegen zeer lage kosten. Het is zelfs mogelijk om middels motion detection 
van een apparaat van derden zoals een camera of een PIR automatisch een spreek– luisterverbind-
ing op te zetten naar meerdere ingestelde nummers. Allemaal middels de SIP Audio Converter. 
Een indringer kan direct toegesproken worden vanuit nagenoeg elk punt in de wereld. 
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Programmeren 

De programmering is eenvoudig en intuïtief. De layout van de web interface en Access Command-
er software is gelijk aan wat we ondertussen gewend zijn van Windows8 en Windows10. Ook de 
gratis te downloaden network scanner is gelijk aan wat we allemaal gewend zijn van de IP         
camera’s. 
Klik op de laptops om doorgelinkt te worden naar de desbetreffende website voor meer informatie 
of download. 
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http://www.2n.cz/en/products/ip-audio-systems/ip-audio-devices/sip-audio-converter/applications/#product-content
http://www.2n.cz/en/products/access-control/access-commander/#product-contentC:/Users/richard/Documents/Bluetooth Folder

