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controlling your surroundings

IOLAN

De intercom terminal is een veelzijdige vandaalbestendige celpost, specifiek 
ontworpen voor essentiële communicatie en allerhande functionele  
toepassingen, uitermate geschikt voor gebruik in cellen(of kamers) van gesloten 
inrichtingen of afdelingen. De post beschikt over een hoogwaardig audio deel 
voor de spreek-luister communicatie en een bediendeel met vandaalbestendig 
kleuren touchscreen en kaartlezer voor de besturing van toepassingen zoals 
verlichting, betaaltelefonie, hotelschakeling (energiemanagement), aanwezig-
heidsregistratie, tekstberichten, douchevrijgave (watermanagement) en  
legionellapreventie. Bediening wordt vrijgegeven zodra een geautoriseerde  
gebruikerspas (specifiek per celpost) bij de kaartlezer wordt aangeboden,  
al dan niet extra beveiligd met pincodeverificatie.

Functionaliteiten
  Full-duplex communicatie
  Gecontroleerd bellen
  Muziekdistributie en audiodetectie
  Akoestische alarmering
  Aanwezigheidsregistratie en toegangscontrole
  Sabotagedetectie
  Lokale I/O besturing
  Mogelijkheid om via afstel-paslezer nachtverlichting te schakelen
  Telefonie via VoIP (Voice over IP)/SIP (Session Initiation Protocol)
 Programmeerbaar menu
 Applicaties via het touchscreen

Intercom terminal (celpost)

Systeem
Het IOLAN VOIP intercomsysteem is een technisch hoogwaardig Voice over IP gebaseerd intercomsysteem, ontworpen voor toe-
passing in hoog risico objecten (denk aan rechtbanken, gevangenissen, ministeries, (rijks)overheidskantoren) of objecten waar de 
gebruiker hoge technische eisen en/of beveiligingseisen stelt aan het intercomsysteem. Het IOLAN VOIP intercomsysteem heeft 
een naadloos koppelvlak met het IOLAN security management systeem, zodat geïntegreerde beveiligingsoplossingen waarbij de 
interactie tussen intercom, deurbediening en het opschakelen van camerabeelden op eenvoudige wijze kan worden gerealiseerd. 
IP architectuur maakt het systeem modulair en ongelimiteerd uitbreidbaar.
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Kenmerken
 Licentievrij 

 Vandaalbestendig met RVS front
 Optionele externe hoorn en houder mogelijkheid (met blindplaat) 

 Kaarthouder accepteert passen van max. 5mm dik conform ISO7810 
 Oproepknop RGB LED-signalering

 Doorprikbeveiliging speaker en microfoon 
 Mogelijkheid voor directe aansluiting van oproepknop en afstel-paslezer

 Sabotagebestendige bevestigingsschroeven
 PoE (Power over Ethernet) en/of externe voeding 24 VDC
 Software RUE (Remote Update Enabled) 
 Beveiligingsfuncties op basis van IEC 62443-4-2
  LKDS; MIFARE® Classic, DESFire® EV1/EV3, Rijkspas
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Afmeting Type A: 240x240x42,5 mm (lxbxd)  
Type B: 400x240x42,5 mm (lxbxd) 

Materiaal Front RVS AISI304

Beschermingsgraad IP40, geschikt voor condensvrij binnengebruik 

Aansluitingen 1x 40-pin aansluiting voor bandkabel of aansluitblok
2x RJ45
1x connector voor hoorn
1x connector voor IRP

In- en uitgangen Afhankelijk van gekozen aansluitingsblok

Protocollen IPv4, TCP, RDP/UDP, SIP/UDP, IRP, SNMP, IGMP, IOLAN TC, TLS, AES, VoIP

Voeding PoE en/of externe voeding 24 VDC
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Technische specificaties

 
Uitvoering

Toebehoren
Los muurframe; RVS, geschikt voor 
montage op vlakke wand.

Afmetingen (lxbxd):
Type A: 240x240x42,5 mm 
Type B: 400x240x42,5 mm

Hoorn; alternatief voor het spreken en 
luisteren tijdens verbindingen.

Hoornhouder; voor opbergen van de 
hoorn bij de intercom terminal. 
Blindplaat; voor afdichten houder

Aansluitblokken; er zijn diverse  
universele standaard aansluitblokken 
beschikbaar. 

Gekozen type is afhankelijk van de  
toepassing en gewenste functies.

Afstellezer; de NDx kan met de LEDs 
statussen aangeven (vrij/bezet) van 
cellen, verlichting (aan/uit), oproepen 
aanduiden en/of afstellen fysiek aan de  
buitenzijde van de ruimte.
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