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Zenitel on johtava IP-pohjaisten,  

verkotettavien äänijärjestelmien 

valmistaja. Zenitel kaiuttimissa on 

ylivoimainen äänitekniikka, ja ONVIF 

-standardin ansiosta ne voidaan  

liittää muihin turvajärjestelmiin.
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Zenitel antaa  
turvallisuudelle äänen
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Zenitel kaiuttimet ovat IP-pohjaisia,  
verkotettavia äänijärjestelmiä, joilla  
varmistetaan kommunikointimahdollisuus 
hätätilanteissa. Zenitel kaiuttimien käyttö- 
ympäristöinä ovat mm. teollisuus, sairaalat,  
kauppakeskukset, koulut, laivat, tunnelit ja 
kaivokset. 

Kaikille Zenitelin tuotteille on ominaista ylivoi-
mainen äänitekniikka, toimivuus ääriolosuhteissa  
ja integroitavuus kamera-, palo- ja hälytys- 
järjestelmiin ONVIF-yhteensopivuuden ansiosta. 

Zenitel tuotteiden avulla voidaan rakentaa turval-
linen, räätälöity ja liiketoimintaa tukeva kokonai-
suus. 

Zenitelin käyttämät avoimet standardit, kuten 
SIP-, Multicast- ja RTP-suoratoisto, mahdollis-
tavat helpon integroinnin. Kolme tuotealustaa 
– SIP, IC-EDGE ja ICX-Alphacom – antavat käyt-
täjille mahdollisuuden skaalata itsenäisistä jär-
jestelmistä yritystasoisiin ratkaisuihin nykyisten 
ja tulevien tarpeiden mukaan.

IP-pohjainen järjestelmä pystyy valvomaan ja 
antamaan osoitteen jokaiselle kaiuttimelle 
erikseen. Kun vahvistin on itse kaiuttimessa, 
keskusvahvistinyksikön ja perinteisten kaapeli-
silmukoiden tarvetta ei ole. Tämän ansiosta jär-
jestelmä on hyvin skaalautuva, ja kaiuttimien 
lisääminen on helppoa.

Älykkäät ääniratkaisut kaksisuuntaiseen viestintään
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Valituille henkilöille  
turvallinen ja helppo sisään- 
käynti rakennukseen myös  
lastauslaitureilla ja sivuovilla.

Selkeä ja nopea kommunikointi 
työntekijöille ja vierailijoille  
käytäviin, yleisiin tiloihin,  
kokoushuoneisiin jne.

Suora yhteys hissistä  
operaattoriin.

Suora yhteys vartijoihin.

Ulkotilojen suojaus ja  
hallinta.

Integraatio osaksi IP-puhelin- 
järjestelmää, jossa puhelinvaihde 
ja julkiset ilmoitukset keskitetysti. 
Myös vaihteen mobiilisovellus.

Sisäänkäyntien ja porttien hallinta. 
Saumaton liitettävyys, jolloin  
vierailijat voidaan tunnistaa  
äänen tai videon perusteella.

Suojaa pääsy rajoitetuille alueille, 
ja kommunikoi napin paina-
luksella tai kosketusvapaalla 
päätteellä.

Työntekijöiden ja vierailijoiden suojaaminen  
on ensiarvoisen tärkeää. IP-kaiuttimet 
muuttavat video- ja kulunvalvonnan  
interaktiiviseksi, ja antavat käyttäjille  
mahdollisuuden kuulla, tulla kuulluksi ja  
ymmärretyiksi.

Henkilökunta voi olla heti vuorovaikutuksessa 
ihmisten kanssa, joita näkevät kamerakuvassa - 
etäisyydestä riippumatta. Zenitelin avulla voidaan 
toivottaa tervetulleeksi, opastaa, auttaa tai varoit-
taa ihmisiä missä tahansa rakennuksen sisätiloissa  
tai piha-alueella.

• Hallitse integraatioiden avulla kaikkia  
   turvajärjestelmiä
• Ylläpidä koko alueen kulunhallintaa
• Edistä selkeää ja tehokasta viestintää
• Suojaa tilat, ihmiset ja omaisuus

Zenitel parantaa turvallisuutta
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IP-ovipuhelimet

IP-kaiuttimet

• Ylivoimainen äänitekniikka
• Sisäänrakennettu mikrofoni
• Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö
• Kaksisuuntainen puheyhteys
• Sisäänrakennettu vahvistin
• ONVIF-yhteensopiva
• Sisä- ja ulkokäyttöön
• Tyylikäs muotoilu
• TCIV- ja TCIS-ovipuhelimissa  
   jopa 100 puhelinnumeroa

Zenitel ELSII-10LHM  
pitkä IP-torvikaiutin 
1023301321

Zenitel ELSII-10HM  
IP-torvikaiutin 
1023301311

Zenitel ELSII-10PM  
IP-projektiokaiutin 
1023302340

Zenitel ELSII-10WM  
IP-kotelokaiutin 
1023302330

Zenitel ELSIR-10CM  
IP-kattokaiutin 
1023300011

TCIV-6+ Turbine 
Video IP-ovikoje 
1008315060

TCIV-5+ Turbine 
Video IP-ovikoje 
1008315050

TCIV-3+ Turbine 
Video IP-ovikoje 
1008315030

TCIV-2+ Turbine 
Video IP-ovikoje, 
IK10 
1008315020

TCIS-6 Turbine 
IP-ovikoje 
1008111060

TCIS-5 Turbine 
IP-ovikoje 
1008111050

TCIS-4 Turbine 
IP-ovikoje 
1008111040 

TCIS-3 Turbine 
IP-ovikoje 
1008111030

TCIS-2 Turbine 
IP-ovikoje, IK10 
1008111020

TCIS-1 Turbine 
IP-ovikoje 
1008111010

TMIS-1 Turbine 
Mini IP-ovikoje 
1008116010

TA-1 Turbine 
Compact seinä-
asennuslaatikko 
1008140010

TA-18 Turbine  
Compact uppo- 
asennuslaatikko 
1008140180

TA-13 Turbine 
Mini seinä- 
asennuslaatikko 
1008140130 

IPHDT-KDY Heavy 
Duty IP-puhelin 
1008472200

IP-CROR IP- 
ovikoje puhtaisiin 
tiloihin 
1008415000

IPDMH-V2  
IP-vastauskoje 
1008401000

ITSV-3 IP-vastaus-
koje 7” näytöllä 
1490003010

ITSV-2 IP-vastaus-
koje 5” näytöllä 
1490002010

Seinäkiinnike 
ITSV-2  
-puhelimelle 
1490009004

TKIE-2 Turbine 
Extended moduuli 
1008132020

TKIS-2  
VoIP-moduuli 
1008131020

IP-LCM-A IP- 
laajennusmoduuli 
1008095201


