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De IP VOIP Paniekknop is een robuuste alarmknop die kan geconnecteerd worden op het
netwerk en geïntegreerd in het VOIP systeem.
Toepassingen zijn bv. loketten waar men een stil alarm moet kunnen geven ingeval
oplopende discussies of agressie. Bij het drukken op de toets, wordt een verbinding opgezet
naar voorgeconfigureerde nummers (security bijvoorbeeld). Dit tot 5 nummers. De
ontvanger van de oproep krijgt een opgenomen bericht te horen, bv. de locatie. Het is ook
mogelijk om na tijdens de oproep over te schakelen op monitoring mode, zodat de
ontvanger mee kan luisteren (enkel na een oproep uiteraard). Het is dan ook mogelijk om
een 2-weg communicatie op te zetten tussen oproeper en ontvanger.
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Viking Elektronica VoIP Paniekknop PB-3-IP
De Viking Electronics Model PB-3-IP is een VoIP Emergency Phone Panic Button die is
ontworpen om onder een bureau of aanrecht te monteren en een snelle en betrouwbare
manier te bieden om een stille noodoproep te doen. De opgeroepen partij kan de situatie in
stilte volgen of handsfree communiceren in twee richtingen door een aanraaktoon "#" in te
voeren.
De PB-3-IP functioneert als een SIP-eindpunt dat verbinding maakt met een enkele CAT 5/6kabel van uw POE-switch. Het apparaat kan worden geprogrammeerd vanaf elke pc op
hetzelfde LAN of op afstand met behulp van een statisch IP-adres.
De PB-3-IP kiest tot 5 noodnummers en kan eenvoudig worden geprogrammeerd vanaf elke
touch tone telefoon. De panicknop kan worden geprogrammeerd om automatisch een
digitale aankondiging af te geven waarin de locatie van de noodoproep wordt
geïdentificeerd, en een optionele DTMF-aanraaktooncode kan ook worden geleverd. De
rode LED die in de drukknop is geïntegreerd, gaat branden, wat aangeeft dat er een
noodoproep aan de gang is.
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Automatische ruisonderdrukking (ANC) functie voor heldere audio in lawaaierige
omgevingen
Niet-vluchtige digitale spraakomroeper met 16 seconden spraakgeheugen
Discreet compact ontwerp
Ingebouwde microfoon voor stille bewaking
Geavanceerde detectie van gespreksvoortgang
Handsfree bediening
Telefoonlijn aangedreven
Niet-vluchtig geheugen (geen batterijen nodig)
Kiest tot 5 noodnummers
Bladert door back-uptelefoonnummers bij bezet of geen antwoord
Hangt op aan CPC, stilte, bezetsignaal, kiestoon of time-out
Programmeerbaar om automatisch te beantwoorden bij inkomende oproepen
Optionele ID-aankondiging
Op afstand programmeerbaar
Uitgebreid temperatuurbereik (-15 °F tot 130 °F)
Bewakingsmogelijkheid centraal station (2-nummers kiezen)

