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IP אבטחת בניינים ובטיחות הציבור: פתרונות תקשורת פנימית מבוססי

לזהות, לדעת ולשלוט בסיטואציות 
שונות בבניין שלך

שאינה  אבטחה  במערכת  תלויים  להיות  רוצים  הייתם  האם 
מאפשרת לתקשר עם הסביבה?

האם נתקעתם אי פעם במעלית מבלי יכולת ליצור קשר?

האם ביקרתם אי פעם בחברה עם דלת סגורה וללא אינטרקום 
?IP מבוסס

לבניין  רמקולים  עם   IP אינטרקום  מערכת  מוסיפים  כשאתם 
יכולים  הבטחון  אנשי  אינטראקטיבי.  להיות  הופך  הבניין  שלכם, 
מיידי,  באופן  הווידיאו  במערכת  רואים  שהם  האנשים  עם  לדבר 
ללא קשר למרחק ביניהם. אם האדם הלך לאיבוד או פשוט זקוק 
שני,  מצד  ישירות.  איתו  לתקשר  האחראים  לאנשים  קל  לעזרה, 
קשר  איתו  ליצור  יכולים  המאבטחים  רעות,  כוונות  יש  לאדם  אם 
ולמנוע התפתחות לא רצויה. על ידי שילוב של שמע, בקרת גישה 
ולהקשיב.  לדבר  לראות,  היכולת  את  מקבלים  אתם  ומצלמות, 
להדריך,  בברכה,  לקבל  לכם  מאפשרת   Vingtor-Stentofon

לעזור או להזהיר אנשים בכל מקום בבניין או בסביבתו.



Connected Partner

רישות עם אתר רחוק

תקשורת עם
השוהים במעלית 

IP רמקולי כריזה

חדר בקרה
כניסה ושערים

סיירים עם
חדר טכנידלפק קבלה ראשיקשר רדיו

נקודת עזרה 

כניסה לצוות/דלתות צדדיות

אזורי פינוי עם אינטרקום

טכנולוגיית IP מספקת אינטגרציה קלה של 
אתרים מרוחקים בִּפָתרֹון אחד.

תקשורת מיידית עם חדר הבקרה.

לכריזה ציבורית והפעלת אזעקות

מערכת  רדיו,  עם  חלקה  אינטגרציה 
ניהול, CCTV, בקרת גישה, ועוד. 

סיוע קולי וחזותי יעיל למצבי מבקרים 
או משלוחים. 

תקשורת ישירה עם 
מאבטחים בסיור.

פקיד קבלה אחד יכול לטפל בכל הסיוע 
והתקשורת ממקום אחד. 

נדרש להתקנות גדולות יותר כדי להכיל 
שרתים ויתירות.

למקרה חירום או צורך בסיוע. 

דלתות  לפתיחת  כרטיסים  קורא 
ואינטרקום עם טלוויזיה במעגל סגור, 

מספקים גישה קלה ובטוחה לשטח. 

לאנשים  בקלות  עזרה  ושליחת  זיהוי 
הבניין  את  לפנות  מסוגלים  שאינם 

כאשר המעליות מפסיקות לפעול.
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בניינים אינטראקטיביים עם
אינטרקום מבוסס IP ורמקולים



ההצעות שלנו:

חדר בקרה ראשי

מסך IP כפול )1008007000(

EXIGO IP רמקול צופר

TURBINE TCIS-2 (1008111020)

TURBINE TCIS-6 (1008111060)

IP Flush Master Display (1008031000) 
 IP DAK-48 Unit (1008010100)

 Hand set for IP Flush Master (1008097100) 
 CRM V license (1009648001)

אידאלי לחדרי בקרה 

אידאלי לפקידי קבלה ושומרים 

אידאלי בתגובה לאירועים ביטחוניים

אידאלי כאינטרקום בדלתות, שערים, מחסומים

אידאלי לפתיחת דלת

)DAK( עד 52 מקשי גישה ישירה הניתנים לתכנות  
מתג מנוהל לנתונים המספק רישות מתקדם ותכונות אבטחה 

איכות שמע צלולה וברורה

חזק במיוחד

ציוד משלים:
מיקרופון לעמדה עם מסך כפול )1007007010(

גישה ישירה לספר כתובות ומקשי פונקציות )פתיחת דלת...(

הודעות לקבוצות

עיצוב אוניברסלי המותאם לאנשים עם מוגבלויות

מסך OLED עם ספר טלפונים

?STENTOFON-VINGTOR-למה לבחור ב

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.

 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. 
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פרויקטים נבחרים:
אתם מוזמנים לבקר באתר סטנטופון ישראל

www.stentofon.co.il - למידע נוסף על הפרויקטים שלנו 
 .Vingtor-Stentofon ולצפייה בפרויקטים נוספים של

מוזיאון הלובר
פאריס, צרפת

מלון אטלנטיס,
אתר הנופש פאלם ג'ומיירה

איחוד האמירויות

שדה התעופה הבינלאומי פודונג בשנגחאי
שנגחאי, סין


