
IPDS-23P 

 

FREUND ELEKTRONIK A/S | Fuglebakken 119 | 5210 Odense NV | Denmark |  www.freund.dk | Tlf. +45 66 16 24 14

 

 

 

Freund  IPDS-23P 

 

IP Dørtelefon med en opkaldsknap i perfekt design  

 

 

 

 

 

  

Dørstation i store træk: 

 Vandal modstandsdygtig kabinet 

 Perfekt løsning til virksomheder og villaer eller lejligheds smarte 

dørklokke  

 Muliggør IP Aaudio kommunikation til en IP-telefon, mobil klient, 

eller softphone 

 Bruger nyeste G.722 audiocodec for at give dig den højeste 

audiokvalitet 

 Integrerede relæer giver evnen til at fjernbetjene døren eller 

porten 

 PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet) 

 Overholder alle SIP standarder for nem integration med 

tredjeparts SIP baserede løsninger  

 

Freund smarte IP-Audio Dørstation IPDS-23P med en opkaldsknap, giver 

mulighed for nemt at styre indgangsdøren uanset om man er hjemme 

eller ude.  

IP teknologi giver uendelige muligheder til at få et opkald fra besøgende.  

Dørstation kan ringe til IP svarterminal Freund Integra-7P i hjemmet, til en 

IP fastnet telefon, smartphone APP, fastnettelefon eller GSM nummer.  

Alle opkaldsregler kan sættes op i Freund SIP Server (FEPC-i7G3-SIP) som 

kan levere IP telefoni ydelse til uendelig mange klinter og op til 256 

parallelle opkald. 

Brugervenlig WEB opsætning 
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Tekniske informationer: 

 Størrelse: 190x110x35mm 

 Materiale: Aluminium 

 1 opkaldsknap 

 2x Internt passiv relæer til styring af 

en døråbner og lys i opgangen 

 802.3  Power-over-Ethernet 

 12V DC connector (hvis PoE ikke 

bruges) 

 Power: < 12W 

 G-sensor for beskyttelse alarm 

 Water-proof & Dust-proof: IP65 

 Installation på væg 

 

Netværk 

 1x10/100 Mbps Ethernet port 

 Understøtter følgende protokol: 

IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, 

NTP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, 

ARP  

 

 

SIP Klient 

 SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261) 

 Audio codecs: G.711a, G.711μ, 

G.722, G.729 

 Talekvalitet: 7kHz Audio 

 Echo Cancellation 

 Detektering af stemme aktivering  

 Comfort Noise Generator 

 Døråbner via DTMF 

 

Indgangsdør funktionalitet 

 Relæer styres individuelt af DTMF-

toner 

 

Mulige anvendelser 

 Kontor dørtelefon med on-site eller 

hosted IP-PBX  

 Opgangsdøren eller hovedport i 

etage bygninger  

 Smarte dørklokke til lejligheder 

 Ekstern dør-styring over Internet 

 Porttelefon til parkeringskælder 

 
 

 


