
FREUND IP-INTEGRA
AUDIO SYSTEMER
BY FREUND TECHNOLOGY TEAM



IP-INTEGRA SIP-BASERET AUDIOSIKKERHED, SUPPORT 
& PROJEKTTILPASNING

Freund IP-AUDIO platformet er det klare valg for effektiv, sikker 
og tryg kommunikation på tværs af offentlige områder såsom: 

skoler, parkeringshuse, storcentre, sygehuse, 
industribygninger mm.

INTEGRA VoIP appen kan med fordel integreres for at øge 
fleksibiliteten i en travlt hverdag.



IP-INTEGRA Audio kan i modsætning til de traditionelle kaldeanlæg og højtalersystemer 
varetage flere funktioner på samme tid, f.eks. alarmering, beskeder til skoler eller musi-
kafspilning med fuld lydkvalitet. Det kan med andre ord op- og udbygges efter behov, 
nemt og uden komplikationer senere hen. Derudover kan enhver højtaler forbindes som 
IP-højtaler via Freund’s IP-audio forstærker. Kabelføring er også stærkt  forenklet da hele 
systemet er PoE (Power over Ethernet) baseret, så der skal kun trækkes et enkelt Ether-
net kabel til installation.

IP-INTEGRA Solutions kan også integreres med tredjeparts løsninger, hvis det er påkrævet.
Der kan leveres et alt-i-et system, der passer til netop din virksomheds behov.

Kernen i IP-INTEGRA er dets centrale styring via et web-baseret interface, som gør det let 
at opsætte og kontrollere selv komplekse systemer. Dette system kan bl.a. konstant over-
våge funktionsstatus. Give besked til den ansvarlige via email, hvis der er uregelmæs-
sigheder. Hvis det er nødvendigt, kan der gives fjernadgang til Freund’s tekniske sup-
port, som kan være behjælpelige med at finde og afhjælpe eventuelle problemer. Hvilket 
skærer betydeligt ned på vedligeholdelsestid og mandetimer.

• Kvalitet
• Fleksibilitet 
• Funktionalitet 
• Support via online adgang
• Nem installation samt mulighed 

for tilpasning

IP-INTEGRA AUDIO SYSTEMER



HVORFOR VÆLGE IP-INTEGRA SIP-BASERET
KALDEANLÆG LØSNINGEN?

Freund kaldeanlæg platformet er det klare valg for
effektiv, sikker og tryg kommunikation på tværs af offentlige områder såsom:

skoler, parkeringshuse, storcentre, industribygninger mm.

Tilslut og integrer dit lydsystem med 
andre systemer og enheder, f.eks. dit 
adgangskontrolsystem, dørtelefoni og 
kameraer.

Med vores IP-AUDIO løsning kan alt 
fra broadcasting til dørtelefoni udføres 
ved brug af et software system med 
enkel kabelføring til PoE (Power on 
Ethernet) baserede enheder. 

Systemet kan let programmeres til alt 
fra musikafspilning til højtaler udkald 
og dørtelefoni, uden at der kræves 
investeringer i specialiseret udstyr.

NEM INTEGRATION

Du har kun brug for et enkelt standardnetværkskabel til forbindelse, strøm, 
kommunikation og tilslutning til din eksisterende infrastruktur.

NEM INSTALLATION

INTEGRATION



IP-INTEGRA AUDIO løsning kan udføre 
flere funktioner og betjenes ved brug 
af enten web-interface eller ved brug 
af en app til iPhone eller Android.

Afspil og planlæg forskelligt indhold 
i forskellige zoner. Nem ændring af 
både zoner og indhold når som helst 
efter behov

• IP-INTEGRA SIP-baseret audio løsning garanterer sikkerhed, support og projekttilpasning.
• Nem installation og service (IP, PoE, Audio Line).
• Kan integreres med IP-INTEGRA SIP dørtelefoni løsninger, adgangskontrolsystemer, automation systemer (lys, 

varme…), nøds systemer etc.
• Nem SW- opsætning fra et sted (PC) via WEB-interface.
• Forbedret online support via Internet.
• Nem systemtilpasning / udvidelse. 
• Tilføj IP telefoni som valgmulighed til IP-INTEGRA Solution.
• Personsøgning/signaliering valgmulighed til enheder eller grupper fra enhver IP telefoner, Smartphone APP, GSM 

linje og PC/bærbar.
• Viderestilling af opkald er en valgmulighed for alle lokaler inden i LAN og udefor. LAN til Smartphone APP, GSM 

linje eller PC/bærbar.
• Spil musik og advarsler til alle lokaler og grupper.
• Lås og åben mulighed for alle lokaler. 
• Attraktive priser.
• Nem at bruge.

Mulighed for tilpasning af komplet løsning afhængig af kundernes behov. 

Det er både nemt og omkostningseffektivt at opdatere og tilføje enheder til din løsning, 
efterhånden som dit behov ændres. Uanset om du ønsker at øge størrelsen, tilføje en-
heder eller blot drage fordel af nye funktioner.

TILPASNINGSMULIGHEDER

FLEKSIBILITET



Herunder ses et eksempel på en IP løsning installeret på en skole: 

Freund kalde- og samtaleanlæg system kan programmeres til følgende:

• Sende varslingstoner manuelt eller kontrolleret fra et 3.parts anlæg. Kan evt. kobles til et brandvarslingssystem eller 
en tyverialarm. 

• Brugere kan indtale beskeder fra alle tilhørende IP-telefoner til en gruppe af modtagere eller til alle tilsluttede enheder.
• Det kan programmeres til at udsende periodiske informationer som f. eks. køreplaner til bus eller tog, reklameinfor-

mationer til indkøbscentre, informationer til parkeringspladser eller ringeklokker til skoler.  
• Beskeder kan indtales, selvom man er ude af huset. F.eks. kan inspektøren indtale et skoleudkald fra sin mobiltelefon. 
• Systemet kan programmeres således at man i nødsituationer, enten automatisk eller manuelt, kan kontrollere alle ind-

gange til forskellige rum/klasselokaler enten individuelt eller tildelt i grupper.

Med IP-INTEGRA kaldeanlæg leveres en løsning der er: Nem at installere, hurtig software opsætning og gratis online 
support på dansk. Freund Elektronik A/S har udviklet en løsning til at tilpasse og skræddersy systemet alt efter ens egen 
behov og ønsker. 



SIP LOUDSPEAKER TIL 
MEDDELELSER, PERSON-
SØGNING OG MULTICAST

SIP-KOMMUNIKATION TERMI-
NAL & HØJTTALER TIL MED-
DELELSER, PERSONSØGNING 
OG MULTICAST

IP-INTEGRA AUDIO løsning kan udføre flere funktioner og betjenes 
ved brug af enten interface eller ved brug af en app til iPhone eller 
Android.

EN ENKEL LØSNING TIL FLERE FORSKELLIGE BEHOV.

Industri Telefon til personsøgning

Mikrofon HD Audio 106 DSS 
nøgler

Forbundet med 
IP-kamera

Fjernstyrring Gruppe 
udsendelse

understøtter
bluetooth 

høretyelefoner

FE-SPK-IP1FE-SPK-IP2

FE-SPK-IP5A FE-SPK-IP3A FE-SPK-IP6A FE-SPK-IP4A FE-INT3-SIP

INTEGRA VOIP APPEN KAN 
MED FORDEL INTEGRERES 
FOR AT ØGE FLEKSIBILITETEN 
I EN TRAVLT HVERDAG.
KAN BRUGES SOM ENHED OG 
PERSONSØGNING.

LOFT  SIP HØJTTALER    TOVEJS 10W  SIP 
HØJTTALER 

VÆGMONTERING 

HORN 10W SIP 
HØJTTALER

2X10W TOVEJS 
UDENDØRS PROJEKTION

 HØJTTALER 

INTEGRA SIP SERVER MED 
KALDEANLÆG OPTION

Fanvil-x210i

INTEGRA VoIP

PRODUKTER



tFREUNDu
 FREUND ELEKTONIK A/S

  FUGLEBAKKEN 19
 5210 ODENSE NV
 +45 66 16 24 14
 freund@freund.dk

 www.freund.dk

Support

Freund Elektronik A/S tilbyder vores  kunder 
teknisk hjælp til konfiguration, så man får det 
optimale ud af sit FREUND IP- INTEGRA Audio 
System 

Kontakt os for at drøfte mulighederne for en 
løsning der passer til dine behov.


