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Panel video SIP MARINE jest idealnym rozwiązaniem 
dla obiektów przemysłowych - firm, biur, lotnisk, szpitali, 
obiektów użyteczności publicznej, parkingów itd. 
Wywołania z panela kierowane są do serwera SIP, który 
jest urządzeniem kontrolującym wszystkie urządzenia 
SIP w sieci. 

Panel SIP MARINE nawiązuje komunikację z serwerem 
SIP   i pozwala zobaczyć rozmówcę na urządzeniach 
VoIP (jak teleofny, softphony, itd.), kompatybilne z 
serwerami SIP: 
 • 3CX
 • Asterisk

UWAGA: panel nie jest kompatybilny z systemem FERMAX LYNX.

1NR PANEL VIDEO KOLOR SIP
Wywołanie do urządzenia SIP za pomocą przycisku:
• komunikacja AUDIO I VIDEO odbywa się za 

pośrednictwem standardowego serwera SIP.
• OTWARCIE DRZWI: używając sygnałów DTMF 

(Dual-Tone - Multi-Frequency). Każde urządzenie 
komunikujące się z panelem SIP, może używać innego 
kodu DTMF do otwarcia drzwi. FERMAX zapewnia 
możliwość konfiguracji kodów otwarcia drzwi za 
pomocą panela SIP z użyciem webserwera. Panel 
posiada wbudowane dwa konfigurowalne przekaźniki. 

• AUTO-ON: W przypadku wywołania, panel SIP 
automatycznie odbiera wywołanie z urządzenia 
w sieci SIP otwierając tor audio, jak i video. 

FUNKCJE

PANEL SIP

SIP SERWER

TERMINALE
SIP 

REF. 5488. PANEL VIDEO SIP 1NR MARINE

MARINE SIP PANEL



NADAWANIE ADRESU IP 
Po podłączeniu panela do sieci poprzez złącze RJ-45, adres IP 
zostanie nadany automatycznie poprzez serwer DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol). W przypadku braku serwera DHCP, 
instalator musi nadać adres IP używając webserwera. 
NADAWANIE “ROZSZERZENIA” PANELA SIP
Rozszerzenie panela SIP jest konfigurowane za pomocą 
webserwera. 
NADAWANIE “ROZSZERZENIA” PRZYCISKOM PANELA SIP
W panelu 1nr, używamy webserwera do konfiguracji rozszerzenia 
na jakie ma być kierowane wywołanie z przycisku. 
USTAWIENIA AKTYWACJI PRZEKAŹNIKÓW Z UŻYCIEM DTMF
Za pomocą webserwera konfigurujemy tony (przyciski), które 
używane będą do aktywacji przekaźników w panelu. 
Panel posiada wbudowane dwa konfigurowalne przekaźniki. 
Zasilanie 12 Vdc.

KONFIGURACJA I PROGRAMOWANIE
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• Panel Marine produkowany jest z 2.5 mm grubości stali nierdzewnej. Proste linie podkreślają jakość stali. Odporny na 
najbardziej niebezpieczne warunki otoczenia. 

• Wbudowana kolorowa kamera z doświetleniem. 
• Możliwość montażu natynkowego lub podtynkowego (odpowiednia obudowa zamawiana oddzielnie). 
• Przycisk wandaloodporny, wykonany ze stali nierdzewnej z systemem zapobiegającym blokowaniu przycisku. 
• Naciśnięcie przycisku jest potwierdzane sygnałem generowanym przez wzmacniacz panela. 
• Podświetlany wizytownik obok przycisku wykonany z poliwęglanu (front). 

Specyfikacja kamery:
• CMOS 1/3” kolor. Auto-iris. 
• Obiektyw 90º.
• Rozdzielczość: 380 linii.
• Czułość: 0,5 lux.
• Auto balans.
• Kompensacja światła z tła.

Pobór podświetlania LED:
3,5 mA na wizytownik.

Panel serii ST1 - wymiary:
- Panel: 150x180 mm
- Obudowa podtynkowa: 130x160x55 mm
- Obudowa natynkowa: 154x184x73 mm

Zasilanie: 12 Vdc.

CECHY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pobór:
- w czuwaniu: 190 mA.
- aktywne audio: 500 mA.
IP: 54.
IK: 09.
Dwukierunkowa regulacja głośności
Temperatura pracy: -10 to 60 ºC
Złącza:

+, -: zasilanie 12 Vdc (z zasilacza).
RL1: C, NO, NC: styki przekaźnika, 2A@30Vdc (podłączenie rygla 1).
RL2: C, NO, NC: styki przekaźnika, 2A@30Vdc (podłączenie rygla 2).
BS, -: przycisk wyjścia. 
RJ-45: Złącze ethernet 10/100.

Kodeki:      Video: H.264 .
     Audio: G.721, G726.
Waga: 1,6 kg.
Wymiary opakowania: 18,6x16x8,2 cm.

(Wymiary: szerokość x wysokość x grubość).
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