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Freund IPDS-29 

Multifunktionel IP dørstation i perfekt design  

 

Dørstation i store træk: 

 

 
  

Freund smarte IP Video-Dørstation IPDS-29 med indbygget 7" display bruger 

nyeste IP teknologi til at styre indgangsdøren på en smart måde. IPDS-29 kan 

ringe op til 1000 forskellige destinationer med at bruge opkaldsliste-

funktionalitet som kombinerer det bedste fra klassisk dørstation, IP-telefoni og 

smartphone.                    

Der er dobbelt videostream option fra indbyggede 1Mp kamera som 

garanterer at videoinformation kan leveres samtidig til en videooptager (NVR) 

og IP-telefon/smartphone. 

Hvis ingen er hjemme kan opkaldet fra IPDS-29 videresendes i en bestemt 

rækkefølge til en eller flere mobiltelefoner så hoveddøren kan fjernovervåges 

og fjernstyres selvom ingen er hjemme.  

Alle opkaldsregler kan sættes op i Freund Integra SIP Server som kan levere IP 

dørtelefoni opkald til uendelig mange brugere i bestemt prioriteret rækkefælge 

eller samtidig til flere enheder. 

• Muliggør audio- og videoovervågning af døre / porte som øger 

sikkerheden i boliger eller erhverv ejendomme 

• Vælg mellem navneliste (op til 1000 navne) og / eller en numerisk tastatur 

• Bruger H.263 og nyeste H.264-video og G.722 audio codec for at give dig 

den højeste video- og audiokvalitet. 

• Muliggør IP A/V kommunikation til en IP-telefon, mobil klient, eller 

softphone 

• Integrerede relæer giver evnen til at fjernbetjene døren eller porten 

• Standby skærm giver mulighed at vise virksomhedslogo eller 

adresseinformation 

• Indbygget kortlæser eller pinkode over numerisk tastatur for beboere. 

• Overholder alle SIP standarder for nem integration med tredjeparts SIP 

baserede løsninger  

http://www.freund.dk/
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Tekniske informationer 
 Størrelse: 317x130x23mm (HxBxD) 

 Vægt: 1.34kg 

 Materiale: Aluminium 

 Display: 7” IPS LCD  

 Skærm: 7” Capacitive touch screen 

 Kamera: 5 Mega pixels, auto-LED 

belysning 

 IR Sensor 

 12V DC connector 

 Water-proof & Dust-proof: IP65 

 Collision-proof: IK06 

 

SIP Klient 
 SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261) 

 Audio codecs: G.711a, G.711μ, G.722 

 Video codecs: H.263, H.264 

 Echo Cancellation 

 Voice Activation Detection 

 Comfort Noise Generator 

 

Netværk 
 10/100 Mbps Ethernet forbindelse 

 DHCP Client eller Statiske IP 

 Network-Time-Protocol 

 

Video 
 Opløsning: up to 1080p 

 Maksimal billede 

overførselshastighed: 1080p - 30fps 

 Højintensitets hvide lysdioder omkring 

kamera for belysning med intern 

lyssensor 

Indgangsdør funktionalitet 
 2x Internt passiv relæer til styring af en 

døråbner og lys i opgangen 

 Relæer styres individuelt af DTMF-toner eller 

SIP meddelelser 

 Multifunktionel døråbning: IC-kort eller kode 

 G-sensor for beskyttelse alarm 

 Dynamisk højtaler lydstyrke kontrol 

 Styrkekontrol for mikrofonen 

 Kamera er altid operationelt, ikke bare under 

opkald og kan bruges til videoovervågning 

 White balance: auto 

 Synsvinkel: 72 ° 

 Auto-natfunktion med LED belysning 

 Minimum funktionel belysning: 1LUX (uden 

LED belysning) 

 Maksimum opkaldslængde opsætning 

 

Mulige anvendelser 
 Kontor dørtelefon med on-site eller hosted IP-

PBX med medarbejderliste 

 Ekstern dørkontrol over Internet 

 Opgangsdøren eller hovedport i etage 

bygninger  

 Virksomhedsoplysninger, logo eller 

adresseinformation  

 

http://www.freund.dk/

