
האם נזקקתם אי פעם לעזרה בחניון?

איכות שמע ומובנות דיבור  מעולים ברמת HD, צלילות ו-SPL גבוה

פתרונות אינטרקום המשלבים וכוללים הן את החומרה והן את התוכנה 

פשוט לתפעול ולתחזוקה

לספק  היכולת  אוטומטיים,  לחניונים  ועד  בקומות  מחניון  החל 
גדול  חלק  ִחיּוִנית.  הינה  אלה  בסביבות  מקסימלית  אבטחה 
מהבעיות והתקלות מתרחשות בדרך כלל באזורי החניה; עם זאת, 
סיטואציה  בכל  אלה.  רצויים  לא  מצבים  על  ולשלוט  לנטר  קשה 
לתקשר  ויכולת  מיידי  לסיוע  גישה  יצטרכו  אנשים  שמתרחשת, 
בצורה ברורה ולקבל תגובה מהירה ויעילה. עם האינטרקום מבית 
תוכלו  מראש,  בו  המותקנות  והפונקציות   Vingtor-Stentofon
לשפר מאוד את האבטחה. בלחיצה פשוטה על כפתור האינטרקום, 
המשתמשים יכולים ליצור קשר ישיר עם מפעילי החניה ו/או אנשי 

האבטחה.

www.stentofon.co.il

IP חניה: פתרונות



נקודות עזרה/חירום

מחסום/תשלום

למה כדאי לבחור בפתרון של 
?Vingtor-Stentofon

חדר בקרה

אזור קבלה

דלתות כניסה/יציאה

TEL/GSM/RADIO

כרמקול  גם  לפעול  כדי  מספיק  חזקה  אחת  אינטרקום  עמדת 
כריזה וגם כעמדת אינטרקום. 

שילוב עם רשת תקשורת PSTN, GSM, או רדיו. 

ומכונות  חניה  למחסומי  ומשולבים  מעוגנים  תקשורת  פתרונות 
תשלום אוטומטיות.

שמע צלול ובהיר ברמה הגבוהה ביותר

פתרון משולב לחדר בקרה לתקשורת קריטית 
ופונקציות מעקב. 

טלפון משרדי הכולל וידאו כדי לשמוע, להישמע 
ולראות, על מנת לספק שירות לקוחות יעיל. 

בקרת  ולמערכת  סגור  במעגל  לטלוויזיה  קול  הוסיפו 
הגישה, כך שתוכלו לראות ולשמוע את המתקשר בשער 
או בדלת. יחידות ה-turbine שלנו מספקות שמע צלול, 

ברור ומובן, ובנויות באופן מוקשח ועמיד במיוחד.

איכות שמע יוצאת מגדר הרגיל 

כריזה ציבורית לחניה

מוטמע ומשולב

פעולות מרחוק

תקשורת מותאמת לאנשים עם מוגבלויות

)PSTN( ורדיוטלפון GSM ,

אינטרקום דלת עם וידאו

לשמוע, להישמע ולהיות מובן. שמע באיכות HD עם טכנולוגיות 
 ,)AEC( ביטול הד אקוסטי ,)ANR( של הפחתת רעש אוטומטית
ובקרת עוצמת קול אוטומטית )AVC( בסביבות תובעניות ביותר.

פתרונות IP לכריזה ציבורית. חלוקת אתר החניון למספר אזורים 
ושידור הודעות או השמעת אזעקות.

מאפשרת  וחומרה,  תוכנה  פתרונות  המשלבת  שלנו  המערכת 
לבנות בקלות אינטרקום אינטגרטיבי משלכם.

קבל שיחות מרחוק בשעות שבהן המשרד אינו פעיל. השתמשו 
בפקודות מרחוק לשליטה על שיחות, ממסרים וקלט/פלט.

כמו  תכונות  עם  הנכים,  חוק  דרישות  פי  על  שתוכננו  מוצרים 
הודעות שמע ושילוב עם מכשירי שמיעה.

את  הרחיבו  ורדיו.   SIP כניסות  של  מגוון  עם  קלה  אינטגרציה 
גבולות התקשורת שלכם.

ווידאו    turbine-ה יחידת  שלנו,   IP מבוסס  הווידאו  אינטרקום 
כגון  מאתגרות  סביבות  עם  להתמודד  יכולה  זניטל  מבית 

טמפרטורות גבוהות/נמוכות, ונדליזם, לכלוך, אבק ומים.

פתרונות החניה המשולבים שלנו 

IP-תקשורת קריטית מעבר לHD הפחתת רעשים פעילהקול באיכות

CCoIP משתמש ב-VoIP, אך עושה 
הוספת  ידי  על  קדימה  נוסף  צעד 
שירותי IP חדשים ויישומים המשלבים 
את איכות האבטחה והשמע ההכרחיים 

למצבים מסוכנים ולסביבות קריטיות.

לאיכות  מתייחס   HD באיכות  קול 
 ,IP הקול של הדור הבא בטלפוניית
הדיגיטלית  לטלפוניה  בהשוואה 
 HD באיכות  קול  הסטנדרטית. 
רחב  פס  רכיבי  בקודי  משתמש 
)כגון G.722( כדי לשחזר את הקול 
האנושי עם כיסוי תדרים גדול יותר. 
התוצאה היא דיבור שנשמע טבעי 
רחב  ומגוון  משמעותי  באופן  יותר 
את  המגבירים  צלילים  של  יותר 

צלילות השמע ושיחה ברורה.

רעשים  להפחתת  שלנו  התוכנה 
רעשים  ביעילות  מבטלת  פעילה, 
דיבור  אות  ומספקת  רצויים,  לא 
יש  המקורי  לדיבור  אם  גם  ברור 
מאשר  יותר  נמוכה  דציבלים  רמת 

הרעש שמסביב.

www.stentofon.co.il ,פתרונות חניה צרו איתנו קשר עוד היום למידע נוסף Vingtor-Stentofon



פתרונות  של  והתוכנה  החומרה  את  פיתחה   Zenitel
האינטרקום היכולים להיות מוטמעים בקלות ולהשתלב 
של  ובתוכנות  החניה  ניהול  מכשירי  בתוך  מלא,  באופן 

מערכות הניהול.

 NS-EN ISO מפותחים ומשווקים על ידי זניטל. מערכת אבטחת האיכות של החברה מוסמכת לעמוד בדרישות של תקן Vingtor-Stentofon זניטל והחברות הבנות שלה לא תישאנה באחריות כלשהי בגין טעויות העלולות להופיע בפרסום זה, או נזקים הנובעים מהמידע המובא בזאת. מוצרי
9001. זניטל שומרת לעצמה את הזכות לשנות עיצובים ומפרטים טכניים מבלי להודיע. זכויות יוצרים של ZENITEL. מסמך זה והמרכיבים המשלימים שלו מכילים מידע של ZENITEL או צד שלישי שהינו כפוף לזכויות יוצרים וסודיות. כל חשיפה, העתקה, הפצה או שימוש במידע זה אסורים, 

אם לא הוסכם במפורש בכתב על ידי ZENITEL. כל עותק מורשה, בחלקו או בשלמותו, חייב לכלול הערה זו. ZENITEL – כל הזכויות שמורות. 

www.stentofon.co.il ,צרו איתנו קשר עוד היום למידע נוסף

?STENTOFON-VINGTOR-למה לבחור ב

חומרה מוטמעת

VolP מודול אינטרקום •
,PoE מופעל על ידי •

line out ,יציאת רמקול, יציאת מיקרופון •
IP -ממסר וכניסות קלט/פלט, ניתנים לשליטה ב •

10 וואט

HTTP, API ,שילובים: תסריט מובנה •

• Full Open-Duplex מע' סינון והפחתת רעש פעילה
• ביטול משוב אקוסטי

SIP •
• תמיכה במגוון רחב של תקני רשת

• שדרוג, קונפיגורציה, וניטור תוכנה מרחוק

• עובד הן עם שרת iPBX  ופתרונות P2P ללא שרת

• תוכנה לשירות אינטרקום
Linux-ו Windows •

• משולב עם SDK פשוט לשימוש

•           )Java ו-NET.( לשילובי תוכנה ברמת הארגון

תוכנה מוטמעת

בנה את פתרון האינטרקום שלך:

שמע  וחומרת  תוכנת  מציעה   Vingtor-Stentofon של  הקריטית  התקשורת  פלטפורמת 
איכותית וחדישה ביותר, ללא פשרות. כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על כפתור ותוכל להתקשר 
ולבקש סיוע, עזרה, ותמיכה מיידיים. את הצד השני אפשר לשמוע בקול רם וברור, ובכך למנוע אי 
הבנות או פירושים מוטעים. אנו מציעים איכות שמע צלולה וברורה גם לסביבות רועשות מאוד, 
המונעת על ידי תחנות יחידות הטורבינה  ה-turbine  שלנו עם המבוססות על מגברים של 10 
ואט, אשר כוללת תוכנת ביטול רעשים פעילה. המוצרים האיכותיים ֶׁשָלנּו נבנו לעמידות גבוהה, 

עם תאימות לאחור, תכונה אשר מאפשרת הקטנת הוצאות.

SDK


