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2N IP-KRACHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2N IP Force is een extreem duurzame IP-intercom die zelfs de meest 

veeleisende omstandigheden kan weerstaan. Het zorgt voor monitoring 

van bezoekerscommunicatie en toegangscontrole. Profiteer van de 

superieure functies voor maximale sitebeveiliging.  

• De meest robuuste IP-intercom 

• Groothoek HD-camera 

• Toegangscontrole 
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Kenmerken & Voordelen: 

▪ De meest robuuste IP-intercom 

▪ Groothoek HD-camera 

▪ Toegangscontrole 

 

Kenmerken & Voordelen 

• DE MEEST ROBUUSTE IP-INTERCOM 

Het combineert een anti-vandaaloplossing met een elegant ontwerp. 

Hoge duurzaamheid garandeert de hoogste dekking op de markt volgens 

de IP69K- en IK10-normen. 

• GROOTHOEK HD-CAMERA 

Monitor gebeurtenissen rond de intercom met de geïntegreerde HD-

camera. Het heeft een 135 ° breed zicht en een nachtzicht modus. 

• TOEGANGSCONTROLE 

Beheer de toegang met behulp van de lezer, het toetsenbord of de 

geïntegreerde camera en bereik een hoger beveiligingsniveau voor 

iedereen op de locatie. 
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• 2N EXTERNE CONFIGURATIE 

Bespaar tijd en geld voor ondersteuning op locatie dankzij onze gratis 

service. Toegang tot al uw apparaten op afstand via een beveiligde 

cloudverbinding. Snelste reactie op de verzoeken van uw klanten. 

• VEILIGHEIDSRELAIS 

Dit eenvoudige extra apparaat voorkomt inbraak door ongeoorloofde 

manipulatie van het elektronische sluitsysteem te detecteren. 

• AFBEELDING NAAR E-MAIL 

Met 2N IP Force kunt u snapshots van de bezoeker e-mailen die door de 

camera zijn vastgelegd op het moment van het gesprek. 

• INTEGRATIE MET HET BEVEILIGINGSSYSTEEM 

Koppel de intercom eenvoudig aan het bestaande beveiligingssysteem 

en verhoog de beveiliging van de site. 

• BELLEN NAAR MOBIEL EN TABLET 

De 2N mobiele video cloud service stelt de 2N IP Force intercom in staat 

om een mobiele telefoon of tablet te bellen. 
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• INTEGRATIE IN CCTV & VMS 

2N IP Force kan eenvoudig worden geïntegreerd met uw bestaande 

CCTV- of bewakingssysteem. 

• SABOTAGESCHAKELAAR 

2N IP Force kan worden uitgerust met een sabotageschakelaar die 

ongeoorloofd openen van het apparaat zelf detecteert. 

• TIJDSPROFIELEN 

Met deze functie kunt u de periode definiëren waarin een 

telefoonnummer, RFID-kaart of toegangscode geldig is. 

• SIP-ONDERSTEUNING ZONDER SERVER NODIG 

Sip-protocolondersteuning maakt het eenvoudig om de intercom te 

koppelen met IP-telefoons en PBX van andere producenten, zonder 

verbinding te hoeven maken met de server. 
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