עמדת שומר
תקשורת קול ווידאו בין עמדת שומר לבין הדירה או הסמארטפון
שליטה מרכזית בכל עמודת הכניסה במתחם  -ללא הגבלה
ניתוב צלצולים לפי איוש עמדת השומר
מסך מגע  10אינץ
עקוב אחרי לסמארטפון של השומר

לאחר עשרות שנות ניסיון בעולם מערכות האינטרקום Rozcom ,גאה להציג את פיתוחה האחרון  -ה500 -
מערכת האינטרקום המתקדמת בעולם.
ה 500-היא מערכת פורצת דרך המציעה חוויה יוצאת דופן למשתמשי הקצה ,למתקינים וליזמים.
מעבדות  ROZCOMממוקמות בישראל וכוללות אנשי מחקר ופיתוח ,מהנדסי אלקטרוניקה ואנשי בקרת איכות,
כולם בעלי ניסיון וידע נרחבים בתחומם .החברה פועלת בסטנדרטים בינלאומיים ומבססת את מוצריה על
יצרנים מובילים בעולם.

הדור הבא של מערכות האינטרקום
נשמח לעמוד לשירותכם :טלwww.rozcom.com | 074-7017017 .

500
מגדירים מחדש את תחום מערכות הכניסה

יחידה פנימית ואפליקציה)טאבלט(
שיחת וידאו ,צ'אט ושליטה מרחוק

בבסיס ה 500-חשיבה מודולרית המתאימה לבתים פרטיים ,מגדלים ומשרדים.
המערכת כוללת יחידת חוץ מבוססת מסך מגע ,מוניטור דירתי ואפליקציה מובייל.
לראשונה בעולם ניתן לבצע שיחות וידיאו באיכות  ,HDהתכתבויות צ'אט ושליטה על
פתיחת הדלת מכל מקום :בבית מהספה ,מהמשרד באמצע פגישה או מחופשה בחו"ל.

ה 500 -מעניקה חופש לבחור כיצד לענות לצלצול האינטרקום  -מהטאבלט או מהאפליקציה
הסלולרית.
המוניטור הפנימי הוא טאבלט הכולל אפליקציה לקבלת שיחות וידאו באיכות ) HDעד  45שניות(
ואפשרות פתיחת דלת .בנוסף ,ניתן לענות בטאבלט באמצעות תכתובות צ'אט.
לטאבלט מתקן עיגון קיר והוא ניתן לשליפה ולשימוש כטאבלט רגיל ,כולל גלישה באינטרנט ,הורדת
אפליקציות ,משחקים ועוד.
בטאבלט מצב הדממה ) (Do Not Disturbהמבטל את הצלצול בדירה )תכונה יעילה במיוחד לשומרי שבת(.

פאנל מגע חיצוני  -קל לשימוש ,חכם לתפעול
מערכת ה 500 -תוכננה מיסודה לספק חוויה יוצאת דופן ושפע של יתרונות .המערכת
מבוססת על פאנל חיצוני בעל מסך מגע איכותי ,ניווט עשיר ואינטואיטיבי ,התאמה
פשוטה לצרכי הדיירים והתקנה מהירה עם כבילה מינימלית.
המערכת מבוססת ענן ,לשליפה ולשחזור מידע מהיר מאי פעם.
מתאים לכל כמות משתמשים
הוספה ,הסרה ,ניהול שמות דיירים וניהול קודי כניסה באופן פשוט ,עצמאי ומיידי
ניווט מהיר ופריסה מהירה של רשימת הדיירים
שיחות וידיאו באיכות  HDלמוניטור הדירתי ולטלפון חכם
שיחת צ'אט מהמוניטור ומהסלולרי
חיוג קבוצתי לכל דיירי הבית או למספר סלולרי ספציפי ,לפרטיות מרבית
עמידות גבוהה בכל תנאי מזג אוויר ובנוי מחומרים איכותיים ובגימור יוקרתי

מפרט טכני

מוניטור-טאבלט בצבעים לבן ושחור | טאבלט  8אינץ' | רמקול ומיקרופון מובנים | מתח עבודה 12DC
מתקן עגינה מעוצב וייחודי לקיר | התקנה מעל הטיח | מידות כולל תחנת עגינה :אורך  24.5ס"מ רוחב  12.5ס"מ.

חיוג לפאנל

רמקול

יתרונות למתקין וליזם

השתק

בבניינים מרובי כניסות ניתן להתקין מספר עמדות ללא הגבלה ,כאשר עדכון פרטים בפאנל
אחד מוביל לשינוי אוטומטי בשאר הפאנלים.
התקנת המערכת ותפעולה אינה מצריכים ידע מוקדם
המערכת מוצעת במודל רישוי לפי מספר הדיירים
בכל דירה עד חמישה רישיונות )טאבלטים וטלפונים ניידים ביחד(
המערכת פועלת על גבי תשתית אינטרנטית.

מפרט טכני:

חיוג לעמדת שומר
מסך מגע
 8אינץ‘

מיקרופון

גגון
מצלמה
2M

מתח עבודה 12VDC
שליטה על שני ממסרים )מנעול דלת ופתיחת שער(
אפשרות פתיחת ממסר No, Nc
ברגי אלומיניום  M3כוכב
טמפ' עבודה ) 50 –(-3מעלות צלסיוס
רשת  Wi-Fiבאזור הפאנל )באין רשת
המערכת עוברת למצב קודן ללא שיחות יוצאות(
כבל  0.5מ"מ שישה גידים ,מחויב כבל נחושת

מסך  7אינץ' צבעוני
מידות פאנל חיצוני :אורך  25.6ס”מ ,רוחב  13.8ס”מ
מידות קופסת השקעה :אורך  23.9ס”מ ,רוחב  12.8ס”מ
שכבת מגן  0.5מ”מ  Muscle Glassלהגנה מפני
מסך מגע  7אינץ‘
שבר ושריטות
זכוכית מחוסמת 0.5mm
מצלמה 2MP
קודן לפתיחת הדלת
פאנל מוגן מים ) (IP 55במגוון צבעים
אפשרות התקנה על הטיח ומתחת עם או בלי גגון
רמקול
רמקול ומיקרופון מובנים

אפליקציה סלולרית
מותאם לכל סוגי הסמארטפונים וטבלטים )אנדרואד ו(ios-
האפליקציה הסלולרית מאפשרת לדבר עם המתקשר בשיחת וידאו,
להתכתב בצ'אט ולפתוח את הדלת מכל מקום ובכל שעה.

מיקרופון

האפליקציה מאפשרת למתקשר פנייה פרסונלית אל הדייר ולא אל קבוצת הדיירים לפרטיות מלאה.

ברגים
11s

לאפליקציה מצב הדממה ).(Do Not Disturb

אפשרויות התקנה:
מעל הטיח ללא גגון

מעל הטיח עם גגון

מתחת לטיח ללא גגון

מתחת לטיח עם גגון

את האפליקציה ניתן להוריד
טאבלט אנדרואידintercom monitor :
נייד אנדרואידintercom client :

נייד איפון ואייפדsmart intercom :

