♦ Geavanceerde full SIP hoorn
♦ Klimaatbestendig en robuust
♦ Ongeëvenaarde geluidskwaliteit bij maximaal
124 dB versterking (i.c.m. 24 Volt voeding)
♦ Full IP, dus op afstand in te stellen en te beheren
♦ Audiofile upload voor standaard boodschappen
of geluiden
♦ Tijdschema’s met vakantie of “niet aanwezig”
uitzonderingen
♦ Automation opties voor automatische respons
en / of koppelingen van de hoorn
♦ Operationeel bij temperaturen van
-30 tot +60 graden Celsius
♦ Indoor en outdoor toepassingen. IP67 certificering.
♦ Voeding op volgorde van maximaal haalbaar
vermogen van laag naar hoog: Power over
Ethernet,12 Volt DC, 24 Volt DC
♦ Standaard bekabeling met CAT 5e UTP
♦ Luid en duidelijk!

De SIP Speaker Hoorn biedt de mogelijkheid om op
afstand om te roepen via Voice over IP. Dat kan in
een simpele opstelling peer to peer met een PoE
switch en een VoIP toestel. Maar ook gebruik
makend van een VoIP telefooncentrale of een cloud
VoIP faciliteit. Zeker als u gebruik maakt van een
Cloud VoIP aanbieder kan er vanaf elke plek in de
wereld waar internet-toegang is omgeroepen
worden. Zelfs vanaf een smartphone, Helios IP intercom, tablet of PC gebruik makend van een
Softphone Client. Met een maximale geluidsdruk van
124 dB biedt deze hoorn het hoogste (instelbare)
volume in zijn soort. Met het juiste volume op de
juiste plaats de aandacht vragen of een boodschap
omroepen is nu een kwestie van een druk op de
knop van het toestel van uw keuze, vanaf de plek
waar u bent. De SIP Speaker Hoorn is voorzien van
een webinterface die exact gelijk is aan die van de
Helios IP intercom serie: dezelfde layout, dezelfde
logica en dezelfde features. Eenvoud en flexibiliteit
voor de gebruiker en installatiegemak zorgen samen
voor de laagste total cost of ownership. De SIP
Speaker Hoorn met een duidelijke boodschap!

De SIP Speaker Hoorn biedt flexibiliteit en bewegingsvrijheid voor de gebruikers omdat zij zelf
kunnen kiezen met welk toestel men wil omroepen. Men is dus ook niet meer gebonden aan 1
plaats waar de microfoon geplaatst is zoals bij een analoge omroepinstallatie. Er kunnen vanuit 1
of meer punten voor meerdere lokaties boodschappen omgeroepen worden. Ook is het mogelijk
om middels een code (DTMF) een vooropgenomen boodschap af te spelen of een geluid zoals
een schoolbel te laten klinken. Er zijn zelfs enorme kostenbesparingen mogelijk door de decentralisatie. Denk eens aan videobewaking gecombineerd met op afstand iemand toe kunnen spreken. Men jaagt een insluiper de stuipen op het lijf als hij gezien is en toegesproken wordt, niet
wetende dat de toespreker misschien wel 100 kilometer of meer verwijderd is van de locatie.
In een logistiek centrum, een school, fabriek, parkeerterrein of petrochemische installatie is de
SIP Speaker Hoorn ook uitstekend op zijn plaats waarbij men met de decentralisatie en flexibiliteit enorme kostenbesparingen kan realiseren. En mocht het zo zijn dat de afstanden groter zijn
dan de toegestane UTP-lengte, dan zijn er mediaconverters beschikbaar met een range van ruim
200 tot wel 1000 meter (over maar 2 aders!).

SIP toestellen
SIP Speaker Hoorns

LAN
WAN
VoIP Cloud

Smartphones, tablets,
laptops, PC’s

Output

8 Watt bij PoE / 25 Watt bij
24 Volt DC

Afmetingen

Diameter 32,7 mm
Lengte 309,6 mm

Aansluiting

10M/100M RJ45 Ethernet
poort

Kleur

RAL 7035

Voeding

12 Volt DC 2A, 24 Volt DC
2A, 802.3af PoE

Gewicht

2300 gram

Frequentiebereik

Protocols

SIP 2.0/TCP/IP/UDP, RTP/
HTTP, ARP, ICMP, DHCP,
DNS, TFTP, NTP

400 Hz—7,5 kHz (-10 dB)
275 Hz—12 kHz (-20 dB)

Bekabeling

UTP Cat5e

Geluidsdruk

Max 124 dB

Beugel

RVS (bijgevoegd)

Codecs

G711, G722, L16/16 kHz

Indoor / outdoor

IP67

Bedrijfstemperatuur

-30 tot +60°C

Impedantie

8 Ohm

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.

GS GXV3275

GS GXV3240
Touch screen video-phones

IndoorTouch

De cross-over tussen een tablet en
handsfree SIP video-phone
Long range SIP dect
GS DP750
GS DP720

Omega Lite

Volledig modulair op te bouwen telefooncentrale. ISDN analoog, GSM en
VoIP techniek.
(PoE-) switches

en routers

VoiceBlue Next
VoIP - GSM gateway 1 of 4 kanalen

2Wire converters

Ethernet-verbinding over 2 aders
met een overbrugging van wel
220 meter

