
   

 

Omroepen middels VoIP 

♦ Een full SIP omroepsysteem. 
♦ Integreerbaar met bestaande of nieuwe VoIP tele-

fooncentrale, VoIP softwarecentrale of VoIP Cloud 
platform. 

♦ Aansluiten middels Cat5e UTP of hoger en aanmel-
den op de centrale zoals een normale SIP telefoon. 

♦ Vanuit de centrale zijn er zones c.q. groepen te   
realiseren. Omroepen via voorkeuzenummers vanaf 
een gewone (bestaande) SIP telefoon. 

♦ Tot maximaal 99 dB versterking, dus geschikt voor 
industriële oplossingen (indoor). 

♦ Razendsnel realiseerbaar en verplaatsbaar. 
♦ Zelfs autoprovisioning is mogelijk (éénmalige licen-

tie). 
♦ Leverbaar als opbouwvariant. 
♦ Voorzien van een overzichtelijk web interface zoals 

we die gewend zijn van Windows 8 en Windows 10. 
♦ Multi compatible met alle gangbare VoIP appara-

tuur, codecs en software. 
♦ G711 (PCMU, PCMA), G722, G29, L16 compatible. 
♦ Voeding middels Power over Ethernet of 12 Volt DC 

adapter. 
♦ Instelbaar volume per SIP Speaker. 
♦ Integreerbaar met een 2N Helios IP intercomconfi-

guratie. 
♦ Voorzien van een speaker output voor koppeling 

met hardware van derden. 

SIP Speaker 

De SIP Speaker is een samengesteld product met de SIP Audio 
Converter geïntegreerd. De enige bekabeling die vereist is,       
is CAT5e of CAT6 UTP met Power over Ethernet (of voeding 
middels 12 Volt adapter). Dit is veelal aanwezig of eenvoudig 
realiseerbaar. Dus als er in een pand of ruimte nog geen       
omroepmogelijkheid aanwezig is, biedt de SIP Speaker een   
razendsnel te realiseren oplossing met een keur aan functionali-
teiten die u nooit terug zult vinden in welk ander omroepsysteem 
dan ook. In tegenstelling tot een traditioneel omroepsysteem is 
een SIP Speakerconfiguratie razendsnel realiseerbaar en ook 
weer verplaatsbaar. Ideaal voor zowel tijdelijke als permanente 
oplossingen. De versterking tot 99 dB zorgt voor een zeer brede 
inzetbaarheid voor allerlei verschillende toepassingen zoals 
scholen, universiteiten, pretparken, zorgcentra, logistieke centra, 
industriële toepassingen, vliegvelden, maar ook gewoon bedrij-
ven en andere instellingen. Overal waar Voice over IP aanwezig 
is of gerealiseerd kan worden is de SIP Speaker toepasbaar.     
 
In kleinschalige toepassingen kan er zelfs een standalone, peer 
to peer configuratie gemaakt worden. Zonder SIP centrale, zelfs 
zonder router…. En uiteraard is een koppeling met een 100 Volt 
audio- c.q. omroepsysteem mogelijk. Bestaande configuraties 
kunnen gewoon geüpgraded worden. Vervanging van een    
bestaand systeem is dus vaak helemaal niet nodig. Zo maakt u 
de keuze voor de beste of goedkoopste oplossing die aansluit bij 
de situatie of de wensen. 
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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. 

 

Hardware en specificaties 

Afmetingen 250 x 176 x 143 mm  

Aansluiting  RJ45, schroefterminals 

Voeding 12 Volt DC of  
Power over Ethernet 

Protocol SIP 

Versterking  Tot 99 dB 

Audio output 8W PoE / 12W 12V  

Impedantie 8 Ohm 

Codecs G711, G722, G729, L16 

Toepassing Indoor 
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Toepassing en randapparatuur 

2N Omega Lite VoIP telefooncentrale. Eventueel 
hybride samen te stellen (i.c.m. ISDN of analoge 
techniek. 

Grandstream GXV3240 receptionistetoestel. High tech 
Android SIP toestel uit te breiden met maximaal 4 exten-
ders tot maximaal 160 voorkeuzeknoppen / zones. 
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2N SIP Mic. Binnenkort verkrijgbaar. Een omroep-
toestel met een bijzonder eenvoudige bediening en 
uitmuntende geluidskwaliteit door de toepassing van 
een hoogwaardige microfoon met phantom power. 

Netgear PoE switches voor razendsnelle installatie en 
uitbreidingen. 



 

 

Randapparatuur 

Think again with new perspective 

Met een softphoneapplicatie zoals Bria van Counterpath 
roept u om met uw mobiele telefoon, PC of tablet. 

En als er ergens geen netwerkaansluiting aanwezig is 
of er moet een grote afstand overbrugd worden, dan 
past u de 2N 2Wire converters toe. Deze realiseren een 
netwerkverbinding over een 2 aderige kabel met een 
bandbreedte van 54 Mb/s 
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