
IXG SYSTEM
IP-alapú lakossági rendszer

Distributed by :

IXG(E)2003A

https://www.aiphone.net/

Printed in Japan (E)
QA62073AHZAll rights reserved. All statements valid at time of printing. The design and specifications are subject to change without notice for improvement.

ISO 9001 ISO 14001

Deming Medal

Deming Prize

JQA-EM0453
HEADQUARTERS

TOYOTA FACTORY
TAIHOH SITE

DEVELOPMENT CENTER

JQA-0291
Corresponding product:

Standard product
Order product



IXG System IP-alapú lakossági rendszer

IP-based
Peer to Peer system
Communicate  between Video Tenant Station and 
Video Entrance Station with no distance limitations.
To reduce any further cost, this system requires no servers.

Integration

Integration with IX system and network camera system.

Smartphone App Available

Never miss a call while away from home.
You can answer a call with your smartphone.

IXG system

IXG System is the full IP Residential system 

which helps improve lifestyle convenience. Thanks to 

Smartphone App, you can respond to visitors while out. 

Integration is the important key of IXG system. The 

system is perfect for complex buildings with mixed 

residential and commercial systems.

IP

ONLY

IX system

NVR / VMS
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IXG System IP-based Residential System

IP-alapú
Peer-to-Peer rendszer

Kommunikáció egy Videós Lakáskészülék és a Videós 
Kapuállomás között, távolsági korlátozások nélkül.
A költségek további csökkentését szolgálja, hogy nincs 
szükség szerver használatára.

Integráció

Integráció lehetősége az IX rendszer elemeivel
és más hálózati kamerákal

Okostelefonos alkalmazás

Fogadja a hívást akkor is, ha nem tartózkodik otthon. 
Válaszoljon a hívónak okostelefonja használatával.

IXG  rendszer

Az IXG IP-alpú lakossági rendszer nagyban hozzájárul 

a felhasználói élmény és a kényelem növeléséhez. 

A mobil telefonos applikáció használatával akkor is 

válaszolhat a látogatók hívásaira, ha nem tartózkodik 

otthon. Az integráció lehetősége az IXG rendszer 

alapvető eleme, más szóval a rendszer kiválóan 

alkalmas olyan épületekben történő felhasználásra, 

melyekben lakossági és kereskedelmi célú rendszerek 

telepítése is célszerű lenne.

IP

CSAK

IX  rendszer

NVR / VMS
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Video Tenant Station IXG-2C7

Videó Lakáskészülék

IXG-2C7 Receiving an incoming call and recording

Video/audio recordings can be selected from the history to 
be viewed. 

Incoming a call and communicate with visitors Recording

Calling the lift

Registration of mobile devices

Monitoring for security

• Specification of recommended microSD card

microSDHC memory card

4 GB to 32 GB

FAT32

Standard

Supported storage capacity

Format

SD speed class 10Speed classes

7" érintőképernyős LCD kijelző • A nagyfelbontású képernyőn könnyű felismerni a látogatót. 

Karcsú megjelenés                   • Tökéletesen illeszkedik bármilyen környezetbe.

You can call  the lift to your floor.
(A lift control adaptor is required.) Monitoring a door station

Monitoring 
an entrance station

Monitoring
an IP camera

Hívás kezdeményezése a kapuállomásról

Egyidejűleg legfeljebb 8 videós lakáskészülék hívható.

Hívás

Hívás

Legfeljebb 8 videós lakáskészülék

201

Legfeljebb 8 videós lakáskészülék

101

Recording function cannot be used without microSD card.

▲

10
↑

Can be registered max.8 mobile devices
per video tenant station.

Max.8 Mobile devices

Lift

Lift control adaptor
 (IXGW-LC)
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Video Tenant Station IXG-2C7

IXG-2C7
Video Tenant Station

Bejövő hívás fogadása és rögzítése

A rögzített hang/kép felvételek az eseménynaplóból 
kiválasztható módon tekinthetők meg. 

Fogadja a látogatók bejövő hívásait és beszéljen velük Rögzítés

Lift hívás

Mobil eszközök regisztrációja

Biztonsági felügyelet

microSDHC memória kártya

4 GB ~ 32 GB

FAT32

Kártya típus

SD kártya kapacitása

Formátum

Class10Sebességi osztály

7-inch touchscreen LCD   • Easy to recognize visitors with High-resolution display.

Thin design   • Blend in perfectly in any decor.

Lift hívása az Ön emeletére. 
(Lift adapter beépítése szükséges.) Ajtókészülék felügyelete

Bejáratnál elhelyezett 
kapuállomás felügyelete

IP kamera 
felügyelete

Calling flow

Call max.8 video tenant stations at the same time.

Calling

Calling

Max.8 video tenant stations

201

Max.8 video tenant stations

101

• Az ajánlott microSD kártya műszaki adatai

A rögzítési funkciók a microSD kártya hiányában nem elérhetők.

▲

10
↑

Videós lakáskészülékenként max.8 mobil 
eszköz regisztrálható.

Max. 8 mobil eszköz

Lift

Lift vezérlő adapter
 (IXGW-LC)
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Válaszoljon a beérkező hívásokra otthonából vagy akár otthonán kívűlről is Recording ATTENTION

• Válaszolhat a bejárati kapuállomástól, a videós 
lakáskészülékről a mester állomásról és az ajtó 
készüléktől jövő hívásokra.

• Felügyelheti a bejárati kapuállomást vagy az 
ajtókészüléket.

• Hang és képrögzítési funkció.

• Ellenőrizheti a bejövő hívások  naplóját.
(A rendszer az utolsó 20 hívást tárolja.)

• Vezérelheti az elektromos ajtózárat.

• Videós lakáskészülékenként akár
8 mobil eszközről.

Hívás

Beszéd

Bejárat Mobil eszköz

A gateway adaptor is 
required to make calls to 
mobile applications 
by connecting to the 
Internet. Gateway adaptor (IXGW-GW)

Intercom App®

Intercom App®

Internet

You can view audio and video on your mobile device.

Usage Example

Answer calls anywhere 
inside or outside your home

Handle deliveries when you  
are not at home

Communicate with
child at home

Delivery service for you. I’m out of home. 
Please ask concierge to keep 
the items.

Probably 4 o’clock.

When will you 
get back home?

CASE 1

CASE 2

CASE 3

How to use smartphone Simple ＆ easy download instructions for users.

Install application

Intercom App®

AIPHONE IXG

Both iOS and 
Android are available

Configuration is complete 
if you can communicate 
with visitors.

* No video will be displayed for 
  Door stations without cameras.
* The ringtone and other 
  settings can be changed on 
  the Settings screen.

Scan the QR code distributed from the guard or 
management company, or the QR code shown on 
the tenant station screen.

* QR code is a registered trademark of Denso
   Wave Incorporated.* IOS is a trademark or registered trademark of Cisco 

   in the U.S. and other countries and is used under license.

* Android is a trademark of Google LLC.

* Depending on the network environment or other factors, audio or video dropout, delays,
　lower frame rates, or other loss of correct operation might occur.

Free Download1 Scan the QR code2 Confirm operation3

Intercom App®

AIPHONE IXGView the audio and video

PoE Switch RouterPoE Switch
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Answer calls anywhere inside or outside your home Rögzített felvételek megtekintése FIGYELEM

• Answer calls from  the entrance  station, 
  the video tenant station,the master station and 
  the door station.

• Monitor the entrance  station or  
  the door station.

• Audio and video recording function.

• Confirm  incoming call history.
  (Up to each 20 incoming calls are stored.)

• Operate electric locks.

• Up to 8 devices per video tenant station.

Calling

Talking

Entrance Mobile device

A mobil alkalmazáshoz és 
az Internethez történő 
csatlakozáshoz szükséges 
egy ún. Gateway adapter 
telepítése. Gateway adapter (IXGW-GW)

Intercom App®

Intercom App®

Internet

A rögzített felvételeket mobil telefonja
használatával visszajátszhatja.

Alkalmazási példák

Bejövő hívások fogadása 
otthon és otthonán 
kívülről is.

Futárszolgálat küldöncének 
eligazítása az Ön 
távollétében.

Beszélgethet otthon 
hagyott gyermekével, 
míg sürgős ügyeit intézi

Csomagot hoztam 
az Ön számára

Most épp nem alkalmas, 
kérem hagyja a csomagot a 
gondnoknál vagy a portásnál

Kb. 20 perc múlva  
otthon leszek

Mikor érsz haza?

1 PÉLDA

2 PÉLDA

3 PÉLDA

Az okostelefonos alkalmazás használata Egyszerűen megérthető és könnyen kezelhető.

Intercom App® 
AIPHONE IXG

iOS és Android 
változatban is

Az alkalmazás telepítése 
és beállítása akkor 
tekinthető befejezettnek, 
ha sikerrel kommunikál a 
látogatóval.

* A kamerával nem rendelkező 
Kapuállomásokkal történő 
kommunikáció során 
kép nem jelenik meg.

* A csengőhang és más
 beállítások módosítása
 a Settings képernyőben
 lehetséges.

Szkennelje be a biztonsági szolgálattól vagy az 
ingatlan kezelésével megbízott személytől kapott 
QR kódot. Ha ilyen kódot nem kapott, használja a 
lakáskészülék képernyőjén megjelenő QR kódot.

* A QR kód a Denso Wave Inc. bejegyzett védjegye.
* Az Android a Google LLC. védjegye.
* Az IOS a Cisco bejegyzett védjegye.

* A telepítés helyszínén rendelkezésre álló hálózati körülményektől és számos egyéb paramétertől
függően a kép vagy a hang esteleg szakadozhat, vagy más működési hiba fordulhat elő.

Ingyenesen letölthető1 2 3 

Intercom App®

AIPHONE IXGA rögzített felvétel lejátszása

PoE Switch RouterPoE Switch
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Video Entrance station IXG-DM7

Videó Bejárati Állomás

IXG-DM7 How to call the room

There are three types of operation screens.
They can be selected by 
tapping the icon at the top of the screen. 
Select any option to call.

Operation screen

Audio and video recording

micro
SD

Integration with NVR/VMS

1

2

3

4

170° látószögű kamera

LED megvilágító éjszakai képalkotáshoz

7" érintőképernyős LCD kijelző

Mozgás érzékelő: Amikor a látogató az ajtó elé áll, a képernyő bekapcsol.

Call by Unit Number 
Screen.1 Search by List * Screen2 Search by Name Screen3

Integrate with NVR/VMS 
and use as a CCTV.

NVR/VMS

Video entrance station

ONVIF

1.2 M pixel

12 languages available Door release by Access Code

Changing language button

Visitors can select the display language. An electric door can be released by entering an
Access Code using the keypad.

1
2 3

* Up to 100 addresses

Video and audio can be recorded on a 
microSD card in video entrance station.

IXG-DM7 is compatible with the ONVIF Profiles. 
This allows video entrance station to be used with NVR/VMS.
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Videó Bejárati Állomás IXG-DM7

IXG-DM7
Video Entrance station

Hívás kezdeményezése

A hívás kezdeményezésére a kijelző 
felső részén elhelyezett három ikon áll 
rendelkezésre, melyekre koppintva 
kiválaszthatja a kívánt keresési / hívási 
módot.

A képernyő főbb elemei

Kép és hangrögzítés

micro
SD

Integrálás NVR/VMS rendszerekbe

1

2

3

4

Approx. 170° wide  angle camera

LED illumination for night vision

7-inch LCD Touchscreen

Sensors : When visitors come to entrance, screen will turn on.

A belső egység hívása 
sorszámának beütésével1 A Lista * képernyő 

használatával2 A Név képernyő
használatával3

Az NVR/VMS rendszerbe 
történő integrálás után a 
készülék beépített 
kamerája megfigyelő 
kameraként használható.NVR/VMS

Videó bejárati állomás

ONVIF

1.2 M pixel

12 választható nyelv Ajtónyitás kód beütésével

Nyelv kiválasztó nyomógomb

A látogató kiválaszthatja a számára megfelelő nyelvet. A megfelelő kód beütésével kinyitható a 
bejárati ajtó elektromos zárja.

1
2 3

* Akár 100 cím

A kép és hang rögzítése egy 
microSD kártyával történik a 
videós bejárati állomásnál.

Az IXG-DM7 készülék kompatibilis a vonatkozó ONVIF 
profilokkal. Ennek köszönhetően a videó bejárati állomás 
beilleszthető az  NVR/VMS rendszerekbe.
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Guard Station

Audio and video recording

IXG-MK

Mester állomás

IXG-MK

Paging

• Voice paging: Page with voice to all stations or a building.

• Message paging: Page pre-recorded message to 
   all stations or selected buildings.

Call history

• Up to each 100  incoming / outgoing call records 

   are stored.

Transfer

7" színes TFT LCD monitor • 7" jól áttekinthető monitor.
• A bejárati állomások felügyelete.

Nagy látószögű nézet / 
Nagyítás és Forgatás

• 170° látószögű kép a bejárati állomásoktól.
• Nagyítási és kameramozgatási funkciók.

A hívás menete

• Automatic recording of audio and video:
   When receiving an incoming call, 
   video and audio can be recorded automatically. 
   Save the recording record on a microSD card.

• Manual recording of audio and video:
   Video and audio can be recorded manually. 
   Save the recording record on a microSD card.

• Audio and video playback:
   Play audio and video recordings that are saved on 
   a microSD card of a guard station from the station or a PC.

Ajtó nyitás Hívás / Beszéd

Network
connection
status check

Problem alert

Hívás / Beszéd

Hívás / Beszéd

Hívás / Beszéd

micro
SD

Automatic system status supervision  

Calls can be placed on hold and 

transferred to another station 

manually by the operator.

Manual transfer

If no response occurs within a set 

interval, calls are automatically 

transferred to another 

pre-programmed station.

Delay transfer

The incoming calls are sent to 

another station automatically

when absent transfer is enabled.

Absent transfer

Calls are automatically transferred 

to another station during 

scheduled times, such as after 

normal business hours.

Schedule transfer

2020 3. negyedévtől

Use the  guard station or your PC to find problems quickly and accurately to provide the utmost communication reliability.

Network Monitoring

IXG-MK

Bejárat

Szoba

Mester állomás

IXG-DM7

IXG-2C7

Parkoló őr

IX-MV7-HB

Kapu

IX-EA
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Mester állomás

Kép és hangrögzítés

IXG-MK

IXG-MK
Guard Station

Üzenetküldés

• Hang üzenet: Élőszavas hangüzenet továbbítása minden
állomásra vagy egy adott épület minden készülékére.

• Rögzített üzenet: Előre rögzített hangüzenet továbbítása
minden állomásra vagy egy épület minden készülékére.

Hívási napló

• Akár 100 bejövő / kimenő hívás kép és
hanganyagának tárolása.

Hívásátirányítás

7 inch TFT  colour LCD monitor

Wide / Zoom & Pantilt

• Easy operation with 7-inch  monitor.
• Video monitoring of entrance stations.

• See the 170° wide view video from the entrance stations.
• Use zoom and pantilt functions for a detailed view.

Calling flow

• A kép és hang automatikus mentése:
Amikor Mesterállomás bejövő hívást érzékel, a
kommunikáció képi és hanganyagát a készülék a benne
elhelyezett microSD kártyán automatikusan rögzíti.

• A kép és hang automatikus mentése:
A kép és a hang rögzítése manuálisan indítható, a
készülék a benne elhelyezett microSD kártyán
automatikusan rögzíti.

• A kép és a hang visszajátszása:
A Mesterállomásban elhelyezett microSD kártyán rögzített
felvételek visszajátszása a Mesterállomáson vagy egy
számítógépen.

Door open Call / Talk

  Hálózati
 kapcsolat
meglétének
ellenőrzése

Hibajelentés

Call / Talk

Call / Talk

Call / Talk

micro
SD

Automatikus rendszerállapot felügyelet  

Manuális átirányítás

A bejövő hívás fogadása után 
az operátor a hívást tartásba 
helyezi, majd manuálisan 
átirányítja egy másik állomásra.

Késleltetett átirányítás

Ha a bejövő hívást egy adott 
időtartamon belül nem fogadják, 
az automatikusan átirányításra 
kerül az előre beállított állomásra.

Távolléti átirányítás

Ha a távolléti átirányítás 
engedélyezve van, a készülék a 
bejövő hívásokat automatikusan 
az előre beállított állomásra 
továbbítja.

Ütemezett átirányítás

Az előre beállított időszakokban 
(például munkaidőn kívül) a 
bejövő hívásokat a készülék 
automatikusan az előre beállított 
állomásra továbbítja.

Available 3rd quarter of 2020

A Mester állomás vagy egy számítógép használatával gyorsan és pontosan felderíthetők az esetleges 
problémák, és biztosítható a megbízható hálózati kommunikáció.

Hálózat felügyelet

IXG-MK

Entrance

Room

Guard Station

IXG-DM7

IXG-2C7

Parking Zone

IX-MV7-HB

Gate

IX-EA
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Entrance Guard Unit

Internet

Lift vezérlő adapter (IXGW-LC)

Egyéb jellemzők
Lift vezérlő adapter

Example of standard System

A lift vezérlő adapter beépítésével a lift
a lakáskészülékről vezérelhető.

A videós / hangos lakáskészülékhez használható ajtóállomások

A lakáskészülékhez ajtócsengő vagy ajtóállomás is csatlakoztatható.

Videós Lakáskészülék

Videó Bejárati Állomás

Lift

Egy művelet

A maximum of 9,999 of the following stations and adaptors can be connected:
The basic system consists of IXG devices, however you can also use the IX system devices below.

Residential Unit

1 Scheduled to be connectable during the 3rd quarter of 2020  2 Can be used with a standard system. Cannot be used with a multi-building system.

• IXG SYSTEM : IXG-2C7, IXG-DM7, IXG-MK, IXGW-LC, IXGW-GW
• IX SYSTEM : IX-MV7-*, IX-RS-*1, door stations (IX-EA1, IX-DA2, IX-BA2, IX-DV, IX-DVF(-*), IX-SS-2G1, IX-SSA(-*) )

IXGW-GWIXGW-GWIXGW-LCIXGW-LC

PoE Switch PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

RouterLift controller

IXG-2C7 or IX-RS-* (max.8 per unit), mobile device (max.8 per unit), door station (max.2 per unit)

IX-MV7-* or IX-RS-* (max.8 per unit), mobile device (max.8 per unit), door station (max.2 per unit)

IXG-MK, IX-MV7-*, or IX-RS-* (max.8 per unit), door station (max.2 per unit)

Residential Unit

Commercial Unit

Common Inside Area

Door station (max.10 per unit)Common Outside Area

IXG-MK or IX-RS-* (max.8 per unit), mobile device (max.8 per unit), door station (max.2 per unit)Guard Unit

IXG-DM7(max.10 per unit)Entrance

IXGW-LC (max.16 per building), IXGW-GW (max.1 per system)Other

A rendszer programozása

Large Capacity

A rendszer programozása egy az IXG Support Tool programot futtató számítógéppel történik. Az IXG Support Tool letölthető az 
AIPHONE központi honlapjáról. Ellenőrizze, hogy számítógépe paraméterei megfelelnek-e az alábbi konfigurációnak.

Operációs rendszer
Microsoft Windows 7 Professional(SP1) / Microsoft Windows 7 Enterprise(SP1) / Microsoft Windows 7 Ultimate(SP1) / Microsoft Windows 8 
Microsoft Windows 8 Pro / Microsoft Windows 8 Enterprise / Microsoft Windows 8.1 / Microsoft Windows 8.1 Pro  / Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Microsoft Windows 10 Home / Microsoft Windows 10 Pro / Microsoft Windows 10 Enterprise

32 bit (x86) processzor vagy 64 bit (x64) processzor 1GHz vagy magasabb órajellel

4GB RAM vagy annál több

1280×768 vagy annál magasabb

CPU

Memória

Képernyő felbontása IXG-DM7

IXG-2C7IX-EA

Wi-Fi, 
3G/4G

Mobile device

IXG-2C7IX-EA

Wi-Fi, 
3G/4G

Mobile device

IXG-2C7
IX-SS-2G*

Max.2 ajtóállomás

IX-EA*

or

Ajtócsengő

Hívás / Beszéd Hívás

*  2020 3. negyedévtől

Számítógép

CAT5e/6

A rendszer programozásának elvi felépítése

Videós Bejárati 
     Állomás 

CAT5e/6

Mester állomás     Videó 
Lakáskészülék

CAT5e/6

Common Inside Area

IX-MV7-HBIX-EA

IX-MV7-HBIX-EA

Commercial Unit

Wi-Fi, 
3G/4G

Mobile device IX-MV7-HB

Common Outside Area

IX-EA

IXG-MK

IP camera

▲

10
↑

・Nem javasoljuk vezeték nélküli LAN hálózat használatát, mert biztonsági kockázatot jelent 
és fennakadások lehetnek a kommunikáció folyamatában a lassabb sebesség miatt.

・IPv4 hálózatokban a  DHCP beállítás használatát az IXG rendszer architektúrája miatt 
csak akkor javasoljuk, ha a hálózat összes többi eleme fix IP címmel működik.

・Állapot nélküli IPv6 címzésnél ne módosítsa az eszköz prefixumát, mert nem tudja 
továbbadni a Router Advertisement (RA) információt.

・DHCP-t használó IPv6 hálózatokban az IXG rendszer architektúrája miatt csak akkor 
javasoljuk, ha a hálózat összes többi eleme fix IP címmel működik. Az eszköz DUID 
azonosítója: 00030001 + MAC address

・A hálózati környezettől és a használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy az
előzetes beállításokhoz a helyi rendszergazda segítségét kell kérni.

・A hálózati környezettől függően a kommunikációban kisebb késések jelentkezhetnek.
・A hálózati környezettől és más tényezőktől függően a hang és kép esetleg kimaradhat,

lelassulhat, vagy más, a normál működéstől eltérő jelenségek következhetnek be.

・A hálózatnak támogatnia kell a rendszer által használt protokollok használatát.
・Az egyes eszközök által igényelt kommunikációs sávszélességek az alábbiak:

G.711：64kbps x 2 (kommunikáció közben) H.264：32kbps ~ 2048kbps
・Az IPv4 és IPv6 protokoll nem használható egyidejűleg ugyanabban a rendszerben.
・Ha az Internet kapcsolat feltöltési sebessége alacsony, a videókép esetleg nem jelenik meg 

megfelelően. (A feltöltési sebesség minimális ajánlott értéke 16 Mbps.)
・Az Intercom alkalmazás szolgáltatása a Felhő szerver karbantartása miatt esetenként kimaradhat.
・Ha a Felhő szerver felfüggeszti a szolgáltatás, az Interkom app sem fog működni.
・Az Intercom app a Gateway Adapter FW programjának frissítése alatt nem elérhető.
・A Gateway Adapter és az AIPHONE IXG app. alkalmazás jáltal nyújtott szolgáltatások jellege és

az eszközök jövőbeni fejlesztései (hálózati kommunikáció, új funkciók, biztonság növelése stb.) 
miatt a Gateway Adapter firmware programjának frissítése már nem elégséges. Ilyen esetben a 
Gateway Adapter cseréje válhat szükségessé, melynek költsége a felhasználót vagy a rendszer 
karbantartóját terheli.

Gateway adapter

CAT5e/6 CAT5e/6
PoE Switch

Hívás & 

Kommunikáció

Ajtó nyitás

Vezérlés 
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Bejárat Mester állomás

Internet

Lift control adaptor

Lift control adaptor (IXGW-LC)

Other Features Példa egy alaprendszer felépítésére

Installing a lift control adaptor gives the option to 
control lifts from the tenant station.

Video / Audio station for tenant station

You can connect door station or doorbell for each video door station.

Video Tenant Station

Video Entrance Station

Lift

One action

Az alábbi készülékekből és adapterekből legfeljebb 9,999 csatlakoztatható a rendszerhez:
Az alap rendszer IXG eszközökből áll, de az IX rendszer alábbi elemei is felhasználhatók.

Lakás rendszerek

1 2020 3. negyedévében várható  2 Az alaprendszerrel használható, nem használható azonban több épületes rendszerekben.

• IXG RENDSZER : IXG-2C7, IXG-DM7, IXG-MK, IXGW-LC, IXGW-GW
• IX RENDSZER : IX-MV7-*, IX-RS-*1, ajtókészülékek (IX-EA1, IX-DA2, IX-BA2, IX-DV, IX-DVF(-*), IX-SS-2G1, IX-SSA(-*) )

IXGW-GWIXGW-GWIXGW-LCIXGW-LC

PoE Switch PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

RouterLift vezérlő

IXG-2C7 vagy IX-RS-* (max.8/rendszer), mobil eszköz (max.8/rendszer), ajtókészülék (max.2/rendszer)

IX-MV7-* vagy IX-RS-* (max.8/rendszer), mobil eszköz (max.8/rendszer), ajtókészülék (max.2/rendszer)

IXG-MK, IX-MV7-*, vagy IX-RS-* (max.8/rendszer), ajtókészülék (max.2/rendszer)

Lakás rendszerek

Üzleti célú rendszerek

Közös belső téri

Ajtókészülék (max.10/rendszer)Közös külső téri

IXG-MK vagy IX-RS-* (max.8/rendszer), mobil eszköz (max.8/rendszer), ajtókészülék (max.2/rendszer)Mesterállomás

IXG-DM7 (max.10/rendszer)Bejárat

IXGW-LC (max.16/rendszer), IXGW-GW (max.1/rendszer)Egyéb

System  programming

Nagy tároló kapacitás

Programming can be achieved using a PC running the IXG Support Tool. You can download IXG Support Tool from the
AIPHONE web site. Ensure the operating environment of your computer meets the following conditions.

OS

Microsoft Windows 7 Professional(SP1) / Microsoft Windows 7 Enterprise(SP1) / Microsoft Windows 7 Ultimate(SP1) / Microsoft Windows 8 
Microsoft Windows 8 Pro / Microsoft Windows 8 Enterprise / Microsoft Windows 8.1 / Microsoft Windows 8.1 Pro  / Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Microsoft Windows 10 Home / Microsoft Windows 10 Pro / Microsoft Windows 10 Enterprise

32 bit (x86) processor or 64 bit (x64) processor of 1GHz or higher

4GB RAM or higher

1280×768 or greater

CPU

Memory

Screen resolution IXG-DM7

IXG-2C7IX-EA

Wi-Fi, 
3G/4G

Mobil eszköz

IXG-2C7IX-EA

Wi-Fi, 
3G/4G

Mobil eszköz

IXG-2C7
IX-SS-2G*

Max.2 door station

IX-EA*

or

Door bell

Call / Talk Call

* Available 3rd quarter of 2020

PC

CAT5e/6

Image of  setting  system

Video Entrance 
Station

CAT5e/6

Guard StationVideo Tenant 
Station

CAT5e/6

Közös belső tér

IX-MV7-HBIX-EA

IX-MV7-HBIX-EA

Üzleti felhasználású rendszerek

Wi-Fi, 
3G/4G

Mobil eszköz IX-MV7-HB

Közös külső tér

IX-EA

IXG-MK

IP kamera

▲

10
↑

NETWORK RESTRICTION
・We do not recommend using a wireless communication such as wireless LAN as it 

may not operate correctly due to security issues or communication speed delays.
・For IPv4 Address with DHCP, due to the architecture of the IXG system, DHCP configuration

is only recommended for network environments utilizing managed (static) IP address leasing.
・For stateless IPv6 Address, do not change the prefix of the device so that it cannot

transmit Router Advertisement (RA).
・For IPv6 Address with DHCP, due to the architecture of the IXG system, DHCP configuration

 is only recommended for network environments utilizing managed (static) IP address leasing.
The DUID of the device: 00030001 + MAC address

・Depending on the network environment and computer, prior arrangements and 
setup operations involving the network administrator might be necessary.

・Depending on the network environment, operation delays might occur.
・Depending on the network environment or other factors, audio or video dropout, 

delays, lower frame rates, or other loss of correct operation might occur.

・The protocols used by this system must be supported.
・The network bandwidth required by each device when communicating are as follows.

G.711：64kbps x 2 (in communication) H.264：32kbps-up to 2048kbps
・IPv4 and IPv6 cannot be mixed in the same system.
・ If the Internet connection's uplink speed is slow, video may not be displayed properly.

(An uplink speed of 16 Mbps or more is recommended.)
・ Intercom app may become unavailable for a certain period of time due to maintenance on the cloud

server.
・ If the cloud server terminates the service, you will not be able to use the intercom app.
・ The intercom app will be unavailable while the Gateway Adapter firmware is being updated.
・Due to the features and services provided by the Gateway Adaptor and the AIPHONE IXG app, 

future required changes to device functionality, network communication, security, etc. may require 
firmware updates unavailable to the Gateway Adaptor.

・In this situation, the Gateway Adaptor would need to be replaced at the cost of the responsible party.

Gateway adaptor

CAT5e/6 CAT5e/6
PoE Switch

Calling & 
Communication

Door release

Control 
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IX-SSA-RA

IXG-2C7

IX-SSA-RA

IXG-2C7

System configuration example of Complex building SystemPélda egy komplex rendszer felépítésére
Telepített komponensek

Lakossági terület 
IXG-DM7×2 ( Bejárat )
IXG-MK×1 ( Mester állomás ) 
IXG-2C7×100 ( Lakáskészülék )

Parkoló
IX-DVF-2RA×8 ( Garázs )
IX-MV7-HB×1 ( Mester állomás )

Irodai terület
IX-MV7-HB×1 ( Recepció ) 

IX RS-B×10 ( Bérlők )

Biztonsági szolgálat 
helyisége
IXG-MK×1 ( Mester állomás )

Komplex épület

Residential Area

Office Area Parking Area

Recepció

IX-MV7-HB

Mester állomás

IXG-MK

Lakás készülék

IXG-2C7

Déli bejárat

IXG-DM7

IXG-DM7 IXG-DM7

Északi bejárat

IXG-DM7

Hívás

Hívás

Call

Hívás

Hívás

Call

Hívás

Segélyhívás

Segélyhívás

Bérlő

IX-RS-B

IX-SSA-RA

IX-SSA-RA

Lakossági terület
IXG System

Parkoló 
IX rendszer

Irodai terület
IX System

IX-DVF-2RA IX-DVF-2RA IX-DVF-2RA

Biztonsági szolgálat

Kapu

IXG-MK

IX-MV7-HB

IX-MV7-HBIX-MV7-HB

Tűzlépcső

IXG-MK

PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

IX-RS-B

IX-RS-B

IXG-2C7

PoE Switch

PoE SwitchPoE Switch

PoE Switch

IX-DVF-2RA IX-DVF-2RA

PoE Switch

Central 
Guard Centre

IXG-MK

PoE Switch

× Floor

× Floor × Floor

14 15

Biztonsági szolgálat
      központja



IX-SSA-RA

IXG-2C7

IX-SSA-RA

IXG-2C7

A rendszer elvi felépítése komplex épület esetébenExample of Complex building System
Installation example

Residential Area 
IXG-DM7×2 ( Entrance )

IXG-MK×1 ( Guard Station )

IXG-2C7×100 ( Tenant Station )

Parking Area
IX-DVF-2RA×8 ( Parking lot )

IX-MV7-HB×1 ( Guard Center )

Office Area
IX-MV7-HB×1 ( Reception )

IX RS-B×10 ( Tenant )

Central Guard Centre
IXG-MK×1

Complex building

Lakossági rendszerek

Üzleti rendszerek Parkoló

Reception

IX-MV7-HB

Guard Station

IXG-MK

Tenant Station

IXG-2C7

South Entrance

IXG-DM7

IXG-DM7 IXG-DM7

North Entrance

IXG-DM7

Call

Call

Call

Call

Call

Call

Call

Emergency call

Emergency call

Tenant

IX-RS-B

IX-SSA-RA

IX-SSA-RA

Residential Area
IXG System

Parking Area 
IX System

Office Area 
IX System

IX-DVF-2RA IX-DVF-2RA IX-DVF-2RA

Guard Centre

Gate

IXG-MK

IX-MV7-HB

IX-MV7-HBIX-MV7-HB

Central Guard Centre 

Emergency Stair

IXG-MK

PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

IX-RS-B

IX-RS-B

IXG-2C7

PoE Switch

PoE SwitchPoE Switch

PoE Switch

IX-DVF-2RA IX-DVF-2RA

PoE Switch

Biztonsági
 Szolgálat 
Központja

IXG-MK

PoE Switch

× Szint

× Szint × Szint

14 15



Példa több épületből álló rendszer felépítésére Example of Telephone Entry System

There is no need to install video tenant stations.

You can talk with visitors through your mobile device even if you are away from home.

Please refer to page 6 to learn about Intercom APP® basic functionality.

Épületek maximális száma: 99 épület
Az alábbi állomásokból és adapterekből legfeljebb 9,999 telepíthető egy több épületből álló rendszerben: 
IXG-2C7, IXG-DM7, IXG-MK, IX-MV7-*, IXGW-LC, IXGW-GW, IX-RS-*1, ajtó készülékek (IX-DV, IX-DVF(-*), 
IX-SS-2G1, IX-SSA(-*), IX-EA1)
Egy több épületből álló rendszerhez maximum 9,999 mobil eszköz csatlakoztatható.

1 várhatóan 2020 3. negyedévétől

Lakóépületek

IXGW-GW

Wi-Fi, 3G/4G

Mobile devices

503

× MAX.8

Wi-Fi, 3G/4G

Mobile devices

403

× MAX.8

Wi-Fi, 3G/4G

Mobile devices

303

× MAX.8

IXG-DM7

Entrance

Wi-Fi, 3G/4G

Mobile devices

501

× MAX.8

Wi-Fi, 3G/4G

Mobile devices

401

× MAX.8

Wi-Fi, 3G/4G

Mobile devices

301

× MAX.8

Wi-Fi, 3G/4G

Mobile devices

502

× MAX.8

Wi-Fi, 3G/4G

Mobile devices

402

× MAX.8

Wi-Fi, 3G/4G

Mobile devices

302

× MAX.8

Lakóépület 1

Lakóépület 2

Lakóépület  3

Parkoló

Kapu

Biztonsági szolgálat

IX-SS-2G

Max. 99 lakóépület

IP camera

Recepció

IXG-MK

Hívás

Call

Hívás

Hívás

Call

Call

PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

RouterIX-SSA-RA

PoE Switch PoE Switch

Biztonsági szolgálat

IXG-MK

Bejárat

IXG-DM7

Lakáskészülék

IXG-2C7

Call

Internet
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Example of Multi-building System Példa a telefonos beléptető rendszer felépítésére

Maximum number of buildings: 99 buildings Nincs szükség videós lakáskészülékek telepítésére.

Akkor is beszélhet látogatóival, ha nem tartózkodik otthonában.

Olvassa át a 6. oldalon leírtakat az Intercom APP® alapszolgáltatásainak áttekintéséhez.

A maximum of 9,999 mobile devices can be connected in an entire multi-building system.

1 Scheduled to be connectable during the 3rd quarter of 2020

A maximum of 9,999 of the following stations and adaptors can be connected with a multi-building system:
IXG-2C7, IXG-DM7, IXG-MK, IX-MV7-*, IXGW-LC, IXGW-GW, IX-RS-*1, door stations (IX-DV, IX-DVF(-*),
IX-SS-2G1, IX-SSA(-*), IX-EA1)

Tenant buildings

IXGW-GW

Wi-Fi, 3G/4G

Mobil eszközök

503

× MAX.8

Wi-Fi, 3G/4G

Mobil eszközök

403

× MAX.8

Wi-Fi, 3G/4G

Mobil eszközök

303

× MAX.8

IXG-DM7

Bejárat

Wi-Fi, 3G/4G

Mobil eszközök

501

× MAX.8

Wi-Fi, 3G/4G

Mobil eszközök

401

× MAX.8

Wi-Fi, 3G/4G

Mobil eszközök

301

× MAX.8

Wi-Fi, 3G/4G

Mobil eszközök

502

× MAX.8

Wi-Fi, 3G/4G

Mobil eszközök

402

× MAX.8

Wi-Fi, 3G/4G

Mobil eszközök

302

× MAX.8

Tenant building 1

Tenant building 2

Tenant building 3

Parking Space

Gate

Guard Centre

IX-SS-2G

Max 99 Tenant building

IP camera

Reception

IXG-MK

Call

Call

Call

Call

Call

Call

PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

PoE Switch

RouterIX-SSA-RA

PoE Switch PoE Switch

Guard Centre

IXG-MK

Entrance

IXG-DM7

Tenant Station

IXG-2C7

Call

Internet

16 17



A rendszer komponenseinek főbb jellemzői
VIDEÓ LAKÁSKÉSZÜLÉK

IXG-2C7

IXG-2C7

IXG-DM7 IXG-DM7-BOX

IXG-FMK-2C7IXG-FMK-2C7

IXG-DM7

       SZERELŐDOBOZ 
A BEJÁRATI ÁLLOMÁSHOZ

IXG-DM7-BOX

Kijelző

Anyag

7" TFT LCD display

Kétirányú hangkapcsolat (a cél állomástól függően)

Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0)

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség

Kommunikáció típusa

Max.9999 készülék (IX/IXG: Max.500 állomás + mobil alkalmazáson át: Max.9999)Csatlakoztatható eszközök száma

Fali telepítésűRögzítési mód

Max.99 épületÉpületek száma
8 állomás és 8 mobil alkalmazásLakásonkénti készülékek száma

Önkioltó ABS műgyanta

Rögzítési mód

Megjegyzés

Anyag

Falba sűllyeszthető

Az IXG-2C7 - hez

Keret: Önkioltó ABS műgyanta
Keret és hátlap: Önkioltó ABS műanyag

MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK

MÉRETEK

Rögzítés

Anyag

Süllyesztett fali telepítés

SPCC t1.6

Megjegyzés Az IXG-DM7 készülékhez

MŰSZAKI ADATOK

227

1
4
8

25.3
22 10

SZOLGÁLTATÁSOK
● Másik állomás hívása a lakossági rendszeren 

belül.
● Felügyelet.
● Hang és képrögzítési funkció.

● Egyéb
• Bejövő hívás fogadása, kommunikáció, és felügyelet közben elektromos zár nyitása.
• Akár 20 bejövő és kimenő hívás tárolása.
• Lift vezérlése a lift vezérlő nyomógomb megnyomásával.

Két irányú hangkapcsolat
(a cél állomástól függően)

Power-over-Ethernet
(IEEE 802.3af Class 0)

Tápfeszültség

Kommunikáció típusa

IP65

Előlap

Anyag

Csatlakoztatható 
eszközök száma

Süllyesztett fali telepítésű

Max.99 épület

Rögzítés

7" TFT LCD displayKijelző

1/3" színes CMOSKamera

5 LuxMinimális megvilágítás

IP védettség

IK08IK besorolás

Épületek száma

Max.9998 készülék
(IX / IXG állomások: Max.9998 készülék + 
mobil alkalmazáson át: Max.9999)

Fő egység háza
LCD kijelző
Szerelőkeret

MŰSZAKI ADATOK SZOLGÁLTATÁSOK
● Hívás

•  Lakáskészülékek és mobil alkalmazások hívása a
 Lakóházi rendszeren belül. 

•  Más állomások és mobil alkalmazások hívása az
 Üzleti rendszeren belül.

•  Mester állomások és mobil alkalmazások hívása a
 Biztonsági rendszeren belül.

•  Más állomások hívása a Közös Belső térben. 
● Válasz és kommunikáció
•  Automatikus válaszadás: Más állomásról bejövő
  hívások automatikus fogadása.

● Hang vagy kép rögzítési funkció
● Egyebek
•  A fehér színű megvilágító LED alacsony
 fényviszonyok mellett híváskor, beszéd vagy
 megfigyelés közben automatikusan bekapcsol. 

•  A kijelző nyelvének ideiglenes átkapcsolása. 
 A híváskor, illetve az elektromos zár aktiválásakor
 lejátszott üzenet ideiglenes megváltoztatható. 

•  Adott esemény bekövetkeztekor értesítő e-mail
 küldése az előre megadott e-mail címekre.
 (SD kártya hiba, vagy a memória megtelése esetén) 

: Rozsdamentes acél,
  függőleges szálhúzott
: Önkioltó ABS műgyanta
: Üveg
: Öntött alumínium

156

3
1
7

60

1
9
9

290

1
5
4
.
6

30

Frame
Panel

182

12.5 38.1

3
4
7

GUARD STATION

ADAPTOR

VIDEÓ BEJÁRATI ÁLLOMÁS

SŰLLYESZTETT SZERELŐKERET
  LAKÁSKÉSZÜLÉKHEZ

IXG-2C7 az IXG-FMK-2C7-vel 
       azonos kialakításban

GATEWAY ADAPTOR

IXGW-GW

Self-extinguishing 
ABS resin

Wall-mounted (DIN rail)

Power-over-Ethernet
(IEEE 802.3af Class 0)

Material

Mounting

Power source

SPECIFICATIONS

FUNCTIONS
The Gateway adaptor is a device that can make calls to mobile applications 
by connecting to the Internet.

● Cooperation with mobile application (Android/iOS)
● Others
・Up to 8 mobile devices can be registered with each unit (Residential Unit / Commertial Unit / Guard Unit)

SMARTPHONE APPLICATION FUNCTION
● Answer and communication
・Answer a call from a station and communicate with it.
● Monitoring
・Monitor video and audio from a Door station.
・Monitor video and audio from the Entrance station.
● Audio and video recording function
・Automatic recording of audio and video
・Manual recording of audio and video
● Others
・Unlock a door: Unlock an electric lock while receiving an incoming call, 

during communication, or while monitoring.
・Incoming call history: Up to each 20 incoming calls are stored.

Handset: Full-duplex

7 inch TFT color LCD

Power-over-Ethernet
(IEEE 802.3af Class 0)

Hands-free automatic voice actuation

Monitor

Power source

Type of 
communication

Self-extinguishing ABS resinMaterial

Max.9999 stations
(IX/IXG stations: Max.9998 stations
+ mobile applications: Max.9999)in address book

Number of stations 

Desktop use (with desktop stand)
or wall-mount

Mounting

Push-to-talk

SPECIFICATIONS UNIT DIMENSIONS 

280

55.5

31.5

2
0
4

7
5
.
5

1
7
2

*The design and specifications are subject to change without notice.

IXG-MK

● Calling
・Call a single Entrance station.
・Call guard stations and mobile applications. 

Individual station or groups can be called.
・Call all the tenant stations and mobile applications in an apartment.
・Call a station in a common area.
● Monitoring
・Monitoring video and audio from an Entrance station / station in 

a common area / Door station / network camera in a common area.
・Automatically monitor the video and audio of preselected stations

and network cameras at fixed time intervals.
● Audio and video recording function
・When receiving an incoming call, video and audio can be recorded automatically. 

 Save this record on a microSD card. 
・Video and audio can be recorded manually.

 Save this record on a microSD card.
・Play audio and video recordings that are saved on a microSD card of a guard station

with the station or a PC.     

FUNCTIONS ● Transfer
・Transfer calls during communication: Transfer an answered call to another station.
・Absent transfer: When absent transfer is enabled, the incoming calls are sent to

 another station or mobile application automatically.
・Delay transfer: Incoming calls can be transferred to another station or mobile application 

 automatically when call is not answered within a set period of time.
・Schedule transfer: Calls can be transferred automatically according to a preset schedule. 
● Paging
・Voice paging: Page with voice to all stations or a building.
・Message paging: Page pre-recorded message to all stations or selected buildings.
● Quick dial buttons
The following functions can be assigned to each of eight quick dial buttons.

・Calling: Activate a call.
・Paging: Activate voice paging or message paging.
・Monitoring: Monitor video and audio from an Entrance station / station

in a common area / Door station / network camera in a common area. 
・Remote relay control: Control relay outputs of other stations.
● Others
・Call history
・Picture-in-picture function
・Language support

IXGW-LC

SPECIFICATIONS
LIFT CONTROL ADAPTOR

Self-extinguishing 
ABS resin

Wall-mounted
/ Wall-mounted (DIN rail)
(sold separately)

Power-over-Ethernet
(IEEE 802.3af Class 0)

Material

Mounting

Power source IXGW-GW IXGW-LC

61

1
0
8
.
5

210 61210

1
0
8
.
5

 UNIT DIMENSIONS 

DOOR STATION

IX-EA

5 Lux

Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0)

Hands-free ,automatic voice switching

1/3-inch color CMOS

Minimum illumination

Camera

Power source

Type of communication

Self-extinguishing ABS resin

Wall-mount

Material

Mounting

SPECIFICATIONS  UNIT DIMENSIONS 

*The design and specifications are subject to change without notice.

*

*

100 23.5 20

1
6
0

Available 3rd quarter of 2020
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System Components & Unit Dimensions
VIDEO TENANT STATION

IXG-2C7

IXG-2C7

IXG-DM7 IXG-DM7-BOX

IXG-FMK-2C7IXG-FMK-2C7

IXG-DM7

BACK BOX FOR ENTRANCE STATION

IXG-DM7-BOX

Monitor

Material

7 inch TFT LCD display

Full-duplex audio (depending on the destination station)

Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0)

SPECIFICATIONS

Power source

Type of communication

Max.9999 units (IX/IXG stations: Max.500 stations + mobile applications: Max.9999)Number of units in address book

Wall-mountMounting

Max.99 buildingsNumber of buildings

8 stations and 8 mobile applicationsNumber of stations per room 

Self-extinguishing ABS resin

Mounting

Remarks

Material

Flush wall-mounted

Used for : IXG-2C7

Panel: Self-extinguishing ABS resin
Frame & Back Box: Self-extinguishing ABS plastic

SPECIFICATIONS

UNIT DIMENSIONS

UNIT DIMENSIONS

Mounting

Material

Flush wall-mount

SPCC t1.6

Remarks Used for : IXG-DM7

SPECIFICATIONS

227

1
4
8

25.3
22 10

FUNCTIONS
● Calling another station in the Residential Unit.
● Monitoring
● Audio or video recording function

● Others
 • Unlock an electric lock while receiving an incoming call,during communication,or while  monitoring. 
 • Up to each 20 incoming /outgoing call records are stored.
 • Control a lift by pressing the lift control button.

Full-duplex audio
(depending on the destination station)

Power-over-Ethernet
(IEEE 802.3af Class 0)

Power source

Type of communication

IP65

Front panel

Material

Number of units

Flush wall-mount

Max.99 buildings

Mounting

7 inch TFT LCD displayMonitor

1/3-inch color CMOSCamera

5 LuxMinimum illumination

IP rating

IK08IK rating

in address book

Number of buildings

Max.9998 units
(IX / IXG stations: Max.9998 stations
+ mobile applications: Max.9999)

Mainunit - Case
LCD display
Chassis

SPECIFICATIONS FUNCTIONS
● Calling 
 • Call Tenant stations and mobile applications in a 

Residential Unit. 
 • Call stations and mobile applications in a Commercial 

Unit.
 • Call Guard stations and mobile applications in a Guard 

Unit.
 • Call stations in a Common Inside Area.  
● Answer and communication
 • Auto answer: Answer a call from another station  
automatically.

● Audio or video recording function
● Others
 • White LED light comes on automatically while calling, 

communicating,or being monitored in low light 
situation. 

 • Change the display language temporary. Audio 
message during a call and at the start of tenant 
unlocking an electric lock also change temporary. 

• Emails can be sent to pre-registered email addresses 
when triggering events occur.
(SD card error or recording memory full)  

: Stainless steel,
  vertical alignment finished
: Self-extinguishing ABS resin
: Glass
: Die-cast aluminum
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Frame
Panel
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MESTER ÁLLOMÁS

ADAPTEREK

VIDEO ENTRANCE STATION

FLUSH MOUNT KIT FOR TENANT STATION IXG-2C7 Unitized with IXG-FMK-2C7

GATEWAY ADAPTER

IXGW-GW

Önkioltó ABS műgyanta

Falra rögzíthető (DIN sínes)

Power-over-Ethernet
(IEEE 802.3af Class 0)

Anyag

Rögzítés

Tápfeszültség

MŰSZAKI ADATOK

SZOLGÁLTATÁSOK
A Gateway adapter az az eszköz, amely az Internethez csatlakozva biztosítja a 
rendszer kapcsolatát a mobil applikációkat futtató eszközökkel. 
● Együttműködés a mobil alkalmazásokkal (Android/iOS)
● Egyebek
・Minden készülékhez (Lakás rendszerek / Üzleti rendszerek / Biztonsági rendszerek) 

legfeljebb 8 mobil eszköz rendelhető.

AZ OKOSTELEFONOS ALKALMAZÁS SZOLGÁLTATÁSAI
● Válasz és kommunikáció
・Bejövő hívás fogadása és kommunikáció a hívó féllel.
● Felügyelet
・Ajtó készüléktől érkező kép és hang felügyelete.
・Bejárati állomástól jövő kép és hang felügyelete.
● Hang és kép rögzítési funkció
・Hang és kép automatikus rögzítése.
・Hang és kép manuális rögzítése.
● Egyebek
・Ajtózár nyitása: Az elektromos ajtózár nyitása bejövő hívás, 

kommunikáció, és felügyelet közben.
・Bejövő hívások tárolása: Akár 20 bejövő hívás kép és 

hanganyagának rögzítése.

7" TFT színes LCD

Power-over-Ethernet
(IEEE 802.3af Class 0)

Kijelző

Tápfeszültség

Kommunikáció 
típusa

Önkioltó ABS műgyantaAnyag

Max.9998 készülék
(IX / IXG állomások: Max.9998 készülék 
+ mobil alkalmazáson át: Max.9999)

Csatlakoztatható 
eszközök száma

Asztali vagy falra rögzített 
használatRögzítés

Kihangosított, hangra elhalkuló, 
nyomógombos beszéd vezérlésű
Kézi beszélő: Két irányú

MŰSZAKI ADATOK MÉRETEK 
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*A készülék megjelenésének és műszaki paramétereinek előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának jogát a gyártó fenntartja.

IXG-MK

● Hívás
・Egy adott Bejárati állomás hívása.
・Biztonsági szolgálat őrhelyeinek és mobil alkalmazások hívása. 

Egyedi állomások vagy állomás csoportok hívása.
・A lakáson belül minden lakáskészülék és mobil alkalmazás hívása.
・Közös területen elhelyezett állomások hívása.
● Felügyelet
・A Bejárati állomások / közös terekben elhelyezett állomások / Ajtó 

készülékek / közös területeken elhelyezett kamerák felügyelete.
・Előre kiválasztott állomások és hálózati kamerák képének és

hangjának automatikus felügyelete megadott időszakokban.
● Hang és kép rögzítési funkció
・Bejövő hívás fogadásakor a készülék automatikusan rögzíti a képet és hangot a 

benne elhelyezett microSD kártyára. 
・A kép és hang rögzítése manuálisan is kezdeményezhető a készülékben elhelyezett 

microSD kártyára.
・A microSD kártyán rögzített felvételek visszajátszhatók a Biztonsági szolgálat 

őrhelyén elhelyezett Mesterállomáson vagy egy számítógépen.

SZOLGÁLTATÁSOK ● Hívásátirányítás
・Hívásátirányítás beszélgetés közben: Egy fogadott hívás átirányítása egy másik állomásra.
・Automatikus továbbítás: Amikor a távolléti továbbítás engedélyezve van, a bejövő hívásokat a 

rendszer automatikusan továbbítja a kijelölt állomásra vagy mobil alkalmazásra.
・Késleltetett továbbítás: Amennyiben a bejövő hívást egy megadott időn belül nem fogadják, a 

rendszer automatikusan továbbítja azt az előre meghatározott állomásra vagy mobil alkalmazásba.
・Ütemezett továbbítás: A bejövő hívások automatikus továbbítása egy beállított ütemterv szerint.
● Üzenetküldés
・Hang üzenet: Élőszavas üzenet továbbítása minden állomásra vagy egy épület minden készülékére.
・Rögzített üzenet: Előre rögzített hangüzenet minden állomásra vagy egy épület minden készülékére.
● Gyorshívó nyomógombok
A nyolc gyorshívó nyomógombhoz az alábbi funkciók hozzárendelése lehetséges.

・Hívás: Hívás kezdeményezése.
・Üzenetküldés: Élőszavas és Rögzített üzenet továbbítása.
・Felügyelet: A Bejárati állomások / közös terekben elhelyezett állomások / Ajtó 

készülékek / közös területeken elhelyezett kamerák felügyelete. 
・Relé távvezérlése: Más állomásokhoz tartozó relés kimenetek vezérlése.
● Egyebek
・Hívási napló
・Kép a képben funkció
・Nyelvi támogatás

IXGW-LC

MŰSZAKI ADATOK
LIFT VEZÉRLŐ ADAPTER

Önkioltó ABS műgyanta

Falra rögzíthető (DIN sínes) 
(A DIN sín nem tartozék,
 külön renelhető)

Power-over-Ethernet
(IEEE 802.3af Class 0)

Anyag

Rögzítés

Tápfeszültség IXGW-GW IXGW-LC
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 MÉRETEK

AJTÓ KÉSZÜLÉK

IX-EA

5 Lux

Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0)
Kihangosított, hangra automatikus átkapcsolás
1/3" színes CMOS

Minimális megvilágítás
Kamera

Tápfeszültség
Kommunikáció típusa

Önkioltó ABS műgyanta

Falra telepíthető

Anyag

Rögzítés

MŰSZAKI ADATOK  MÉRETEK

*A készülék megjelenésének és műszaki paramétereinek előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának jogát a gyártó fenntartja.
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IXG SYSTEM
Full IP Residential System

Az AIPHONE készülékek forgalmazója:

https://www.aiphone.net/

Printed in Japan (E)
QA62073AHZ

IXG(E)2003A

Minden jog fenntartva. A katalógus valamennyi információja a nyomtatás időpontjában érvényes. A formatervek és a műszaki 
paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának jogát a gyártó fenntartja.

ISO 9001 ISO 14001

Deming Medal

Deming Prize

JQA-EM0453
HEADQUARTERS

TOYOTA FACTORY
TAIHOH SITE

DEVELOPMENT CENTER

JQA-0291
Corresponding product:

Standard product
Order product
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