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Generelt
TKS IP Gateway 5 lisenser Dørkommunikasjon

Beskrivelse
PTS-IP-gateway omsetter signalene fra Gira porttelefonsystem på nettverksprotokollnivå (IP) og
gjør det dermed mulig å integrere apparater som kan nettverksaktiveres, som f.eks.
datamaskiner, video-IP-telefoner og IP-kameraer.

Informasjon
NYE/EKSTRA FUNKSJONERFunksjonene til fastvareoppdateringen som beskrives nedenfor,
inngår ikke ved levering, men tilbys som kostnadsfri fastvareoppdatering som ikke er medregnet
i kjøpsprisen. Med fastvareoppdateringen utvides PTS-IP-gatewayen med funksjonene
"Skype™" og "Individuell annonsering". Skype™-utvidelsen gir mulighet til mobil porttelefon via
iPhone og iPad, samt kommunikasjon med alle smarttelefoner, tablet-PC-er og TV-apparater
som støtter bruk av Skype™. Skype™-viderekoblingen kan enkelt slås på og av via PTSCommunicator.I forbindelse med HomeServer eller FacilityServer er det mulig å velge lydfiler
direkte og spille disse. På denne måten kan for eksempel statusmeldinger fra KNX-anlegget
sendes til dørstasjonene via definerte meldingstekster.Et MicroSDHC-kort må være installert i
PTS-IP-gatewayen (anbefaling: 2 GB / maks. 32 GB SDHC) for at de nye funksjonene skal
kunne brukes.Gira forbeholder seg retten til når som helst å avslutte driften av Skype™funksjonaliteten som er stilt inn i PTS-IP-gatewayen, spesielt ved opphør eller endring av
brukervilkårene til Skype™. Brukeren kan ikke fremsette krav overfor Gira, verken basert på
avtale eller lovverk, hvis Skype™-funksjonaliteten bortfaller. Denne ansvarsutelukkelsen
omfatter alle krav, spesielt krav om skadeserstatning og garanti; denne oversikten er ikke
fullstendig.PTS-COMMINCATORMed programvaren "PTS-Communicator" kan vanlige
datamaskiner og datamaskinbaserte betjeningsenheter som f.eks. Gira Control 9 Client eller
Gira Control 19 Client benyttes som svarapparat via nettverkstilkoblingen. PTS-Communicator
har alle funksjonene til et Video-svarapparat, som f.eks. motta samtaler, tenne lys (i forbindelse
med en koblingsaktuator) eller åpne dør.Følgende operativsystemer støttes av PTSCommunicator:
Windows XPWindows VistaWindows 7Windows 8Mac OS X 10.6
Forbindelse med HomeServer eller FacilityServer via et programtillegg gir mulighet til visning i
Gira Interface.Logikkmoduler gir mulighet for nye bruksområder, for eksempel adgangskontroll

via Gira KeylessIn-produkter.LISENSMODELLER
2620 97: 5 PTS-Communicator aktive samtidig2620 98: 10 PTS-Communicator aktive
samtidig2620 99: 20 PTS-Communicator aktive samtidig
Vær oppmerksom på at når det gjelder lisensmodellene, kan PTS-Communicator installeres på
så mange terminaler som man ønsker. Tallet i lisensmodellen viser kun antallet PTSCommunicator som er registrert samtidig. IGANGKJØRINGPTS-IP-gateway igangsettes via
nett-grensesnitt. For oppstart via nettgrensesnittet må oppstartsdatamaskinen ha en støttet
nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari eller Chrome). Den
ekstra spenningsforsyningen for porttelefonsystem 1296 00 kreves for spenningsforsyning til
PTS-IP-gatewayen.

Tekniske data
Dorkommunikasjon
Driftsspenning
Kapsling
Driftstemperatur

24 V DC
IP20
-5 til +50 ºC
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