
 De hardware van de AudioKit en de VideoKit zijn nagenoeg identiek, 
op de analoge videoinput na. Beide zijn basismodules voor SIP-
communicatie middels de G711 of G729 codec. De VideoKit heeft 
een analoge input voor videobeelden die door de VideoKit omgezet 
worden in H264 digitale beelden die tijdens de SIP spreek– luister-
verbinding te zien zijn op een beeldtelefoon (ook RTSP en Onvif 
compatible). En omdat de AudioKit en de VideoKit net zo multi com-
patible zijn als de Helios IP varianten, communiceren beide types net 
zo makkelijk met Ipeye, Bria, Broadsoft, Cisco, Avaya, Alcatel, Aas-
tra, MS Lync, Asterisk, Siemens en nog heel veel meer. Binnen de 
gestelde kaders van de hardware bent u vrij om een microfoon, luid-
spreker(s) en drukknoppen of andere schakelingen aan te sluiten. 
Daarnaast hebben beide kits een aansluitterminal voor een 4x4 toet-
senbord waarvan de toetsen programmeerbaar zijn en tevens is de-
ze terminal ook te gebruiken voor maximaal 16 separate drukknop-
pen. Om de mogelijkheden verder uit te breiden hebben beide kits 
twee digitale inputs en twee digitale outputs. En natuurlijk een relais 
output dat met DTMF- of HTTP-commando geschakeld kan worden. 
Hierdoor ontstaat er een keur aan mogelijkheden en toepassingsge-
bieden. 

 Analoge beveiligingscamera’s komen online en full duplex 

SIP-communicatie wordt toegevoegd. 

 Public Addressing System / omroepsysteem. 

 Inbouw in openbare apparatuur. 

 SIP-communicatie met schakelmogelijkheden. 

 SIP-koppeling met 100 Volt geluidsinstallatie. 

 Externe motion detection kan een spreek– luisterverbinding 

opzetten  met een centrale post (evt. met beeld). 

 Basismodule voor een “eigen merk” intercom. 

 Moderniseren / upgraden van bellenborden. 
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 3 types verkrijgbaar: 2 VoIP intercommodules 
(AudioKit full version en AudioKit Lite) en de 
VoIP intercommodule met een input voor ana-
loge camera waarvan het beeld omgezet wordt 
in H263, H263+ of H264. 

 Uitermate geschikt voor Public Addressing / 
omroepsysteem, maar ook als intercom die in 
andere apparatuur gebouwd wordt. 

 Full SIP, full duplex. 
 Voeding: 9 tot 36 Volt DC  of PoE. 
 RJ45 LAN-input 
 DIN Rail of schroefmontage. 
 12 Volt out voor voeding van de camera. 
 Koppeling met extern 4x4 toetsenbord mogelijk 

en de toewijzing van de knoppen kunnen via 
de webinterface worden geprogrammeerd.    
Of 1 tot maximaal 16 separate drukknoppen. 

 1 relais output (NO / NC / COM) 
 2 digitale (400 mA) outputs. 
 2 digitale inputs. 
 Behuizing IP20 
 Audio Line Out 600 Ohm. 
 Multi-compatible. 
 Operationele temperatuur; -40 tot +55 graden  

Celsius. 
 3 LED uitgangen 
 De AudioKit Lite biedt; 1 x LAN, 1 drukknop 

input, 12 Volt DC externe voeding input. 

IP AudioKit  
IP VideoKit  

 
 

VoIP COMMUNICATOR  
met of zonder analoge camera-input 



 

 

Krachtige eenvoud 

 

Erkende Dealer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 

RD-NetCom B.V. importeur en distributeur van 2N 
    De Corantijn 8, 1689 AP Zwaag                                                              

Tel: 0229-216922 
www.rd-netcom.nl 

 

www.RD-NetCom.nl 

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst worden gebruikt in 
welke vorm dan ook. Druk– en zetfouten voorbehouden. 

Aantal drukknoppen 1 - 16 (of 4x4 keyboard) 

Aansluiting  2 stuks 10M/100M Ethernet poort 

Voeding 9 tot 36 Volt extern of PoE 

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

Audio output  10 Watt maximaal 

Behuizing IP20 

Bedrijfstemperatuur van -40 tot +50 °C 

Schakelvermogen  
relais 

Max. 48V/1A AC 

 

IP AudioKit   IP VideoKit 
De AudioKit en VideoKit sluiten naadloos aan op de gehele Helios IP intercom productlijn met alles wat daarbij verkrijgbaar en 
realiseerbaar is. De unieke samenstelling stelt u in staat om vele verschillende oplossingen te bieden onder uw eigen naam.       
U bepaalt helemaal zelf wat u schakelt en hoe u het schakelt. Elke willekeurige analoge camera kan gekoppeld worden zonder 
compatibiliteitsvraagstukken terwijl het digitale beeld overal ter wereld bekeken kan worden. De nog steeds ongeëvenaarde SIP 
2.0 multicompatibiliteit van 2N maakt natuurlijk deel uit van beide kits. Laat de naam u niet verwarren: de kits zijn af fabriek     
samengesteld, maar de keuze voor en het monteren van alle randapparatuur en andere hardware is aan u. 



 

RD-NetCom: solution based value added distributor 
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Functionaliteit, kwaliteit, duurzaamheid en 

schoonheid bijeen gebracht in de RVS               
bedienzuilen van RD-NetCom 

 
De combinatie van een AudioKit of VideoKit samen met een RVS zuil is een juweel 
voor een entree.  
En omdat de zuilen door RD-NetCom in eigen beheer worden ontwikkeld, kunnen 
ze aangepast worden voor verschillende soorten apparatuur en toepassingen; ook 
voor intercoms van andere merken. 
 

De geborsteld RVS 316 zuil laat zich niet kennen                                          
in ons weerbarstige zeeklimaat. 

 

Functionaliteit, kwaliteit, 
duurzaamheid en schoonheid 

Concept ontwerp intercom zuil met vijf drukknoppen, camera en RFID kaartlezer 


