BOLD IP Domofon
BOLD – Tx
BOLD – TxC
BOLD – TKx
BOLD - TKxC

Kratka navodila instalacije in programiranja

1.1 Modeli domofona IP Bold
Domofon IPBOLD je osnovan na najnovejši IP VoIP tehnologiji, odlikuje ga
brezčasen dizajn ter preprosta instalacija in programiranje.
Osnovan razlika med modeli je vgrajena
tipkovnica.

Bold-T1
Bold-T2
Bold-T4
Bold-T1C
Bold-T2C
Bold-T4C
Bold-TK1
Bold-TK4
Bold-TK1C
Bold-TK4C

barvna kamera in univerzalna

1 tipka avdio
2 tipki avdio
4 tipke avdio
1 tipka avdio , barvna kamera
2 tipki avdio , barvna kamera
4 tipke avdio , barvna kamera
1 tipka avdio, univerzalna tipkovnica
4 tipke avdio, univerzalna tipkovnica
1 tipka avdio in tipkovnica, barvna kamera
4 tipke avdio in tipkovnica, barvna kamera

Bold-T1C

Bold-T2C

Bold-T4C

Bold-TK1C

Bold-TK4C
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1.2 IP BOLD povezave
Glavni deli osnovne plošče so shematsko prikazani na sledečih slikah.
Številke opisov sovpadajo s številkami označevalnih krogcev na slikah.
1. Montažne luknje za pritrditev.
2. Odprtina za uvod kabla (UTP, električna ključavnica, napajanje)
3. Sponke za priklop prvega releja (NC= normalno sklenjeno , NO=normalno
odprto in COM= skupna točka)
4. Sponke za priklop drugega releja (NO=normalno odprto, COM= skupna
točka)
5. Reža za MicroSD kartico – Vložite SD kartico pred vklopom domofona in
je nikoli ne odstranite med delovanjem domofona!
6. Sponka za napajanje IP BOLD domofona 12V AC / DC (poraba domofona
je cca 300mA max.) Če je le možno uporabljajte DC napajanje.
7. Izhod 12V DC, max. 300mA, npr. za napajanje el. ključavnice z nizko
porabo preko PoE domofona.
8. Povezava UTP kabla (Ethernet, LAN,net)
POZOR v dveh sponkah sta priključena dva kabla tako da kabel z
osmimi žicami zasede samo 6 sponk.
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9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

LED za nadzor delovanja domofona, zelena = povezava 100M LAN,
rumena = prenos podatkov na LAN-u
Konektor za priklop tipkovnice.
DIP stikalo
1 – vedno ON (namenjen za servis)
2
– OFF, če je ON med zagonom potem je IP naslov
domofona standarden 192.168.1.250
IP modul
Konektor za priklop tipk in vratnih zaznaval (Informacija o zaprtosti vrat)
Leča kamere (samo modeli s kamero). Vpadni kot kamere je 110°, max.
Resolucija je 640x480, z obračanjem leče lahko spremenite fokus kamere
Signalna 2 barvna LED
• rdeča – javljanje na klic
• zelena – klic v teku
• rdeča+zelena – rele sklenjen
Osvetlitev za kamero pri slabi svetlobi – bele LED z nastavitvijo osvetlitve
Zaznavalo okoliške osvetlitve – daje podatke za osvetlitev kamere in
napisnih listkov
Konektor za priklop 2 tipk
Konektor za priklop zvočnika
Konektor za priklop mikrofona (pazite na polariteto)

Za premikanje mikrostikal je potrebno zelo pazljivo zasankati pokrov
domofona z režami navzdol. Pri tem bodite skrajno previdni, saj ima pokrov
povezave za mikrofon in zvočnik. Pri premiku pokrova navzdol lahko pride do
poškodbe zato zasankajte navzdol res skrajno previdno.
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1.2.1

Povezave relejev

Kontakti obeh relejev so galvansko izolirani med seboj in izolirani od
drugih komponent domofona.

Najbolj priporočljivo napajanje za domofon IP BOLD je PoE (direktiva
IEEE802.3af) lahko pa uporabimo tudi AC napetost ali DC napetost 12V.
Ločeno napajanje priključimo na sponko "12V". Tokovna poraba domofona IP
BOLD je max.300mA. Napajanje lahko istočasno uporabimo tudi za napajanje
el. ključavnic. V tem primeru uporabimo močnejše napajanje 1A do 2A.
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Možnosti povezave vgrajenih relejev:
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1.

1.2.2

PoE

Domofon IP BOLD je opremljen z modulom za napajanje preko UTP kabla
– PoE. PoE uporabimo v primeru, da imamo računalniško stikalo s PoE
napajanjem ali pa PoE injektor. Če imamo na voljo el. ključavnico z nizko
porabo ne potrebujemo posebnega napajanja, saj jo lahko napajamo
s pomočjo PoE na domofonu-sponka »12V output«. V tem primeru imamo za
napajanje ključavnice na voljo 12V/300mA.
POZOR: Glede na stanje na spodnji sliki el. ključavnice ne smeta biti
aktivirani istočasno (prevelika poraba). To lahko dosežemo preko
sinhronizacije relejev-progresivno odpiranje vrat.
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1.3 Instalacija domofona IP BOLD
1.3.1

Stenska montaža

Mesto montaže
Za doseganje dobre kvalitete video slike
kamera ne sme biti:
• neposredno izpostavljena soncu
• neposredno izpostavljena močnim lučem
• izpostavljena močnim odbojem od zidu
Višina instalacije
Višina instalacije domofona naj bo glede na
vpadni kot kamere izvedena kot na sliki.
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Montažne dimenzije za posamezne modele

Domofon pritrdimo s pomočjo vijakov in zidnih vložkov.
Priporočamo:
- Stenski vložek 8mm
- Vijak s polokroglo glavico . Premer 5mm dolžine 35mm
Priporočamo naslednji vrstni red opravil:
- Odprite domofon
- Speljite kable in povezave skozi odprtino za kable (2)
- Pritrdite domofon na steno s pomočjo lukenj (1) in vijakov.
- Pazite, da ne poškodujete zadnje strani domofona in da so žice
pravilno speljane.
- Povežite žice s sponkami domofona.
- Zaprite domofon.
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1.3.2

Odpiranje/zapiranje domofona

Odpiranje
Spodnja stranica je pritrjena
z dvema imbus vijakoma.
(1) Imbus vijaka odvijte do
polovice
(2)
spodnjo
stranico
premaknite na levo-ni je
potrebno popolnoma odstraniti
(3) potegnite dol pleksi pokrov
napisnih listkov.

Zapiranje
Pokrov
napisnih
listkov
pazljivo zasankajte nazaj gor.
Spodnjo stranico zaprite nazaj
na desno in privijte oba imbus
vijaka.




Pri premikanju pleksi pokrova pazite na stranski tesnili.
Pri montaži drugih naprav upoštevajte, da pod domofonom potrebujete
prostor za snemanje pokrova napisnih listkov.
 Ne zatesnujte domofona dodatno. Kondenzacijska vlaga mora nemoteno
izhajati iz ohišja.
Bodite pozorni:
• pazite, da s kabli ne zasenčite LED za osvetlitev napisnih listkov
• na stiskajte kablov pod spodnjo stran domofona

Domofon IP BOLD - kratka navodila
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1.3.3

Napisni listki

Predloge za izdelavo listkov lahko najdete na www.alphatech.cz
1. Napišite želena imena na listke.
2. Imena natisnite na primerno folijo in jih izrežite.
3. Sprostite odprtine na robu pleksi pokrova .
4. Vložite napisne listke v stranske reže pleksi pokrova.

1.3.4

Micro SD kartica

Micro SD kartica se uporablja za snemanje uporabniških glasovnih datotek,
kasneje pa tudi za posnetke slik, videa in glasovnih sporočil.
V osnovi Micro SD kartica ni priložena domofonu.
Nikoli ne odstranjujte SD kartice med delovanjem domofona!

Oštevilčenje klicnih tipk na domofonih
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Delovanje domofona IP BOLD
1.3.5

Pritisk tipke na domofonu-odhodni klic

Odhodni klic- klic iz domofona aktivira obiskovalec na vhodu. Po pritisku
tipke domofon izbere vneseno številko in pokliče telefon znotraj stavbe.
Tipke na domofonu so opremljene z imeni oz. storitvami, ki jih osebe
znotraj stavbe opravljajo. Obiskovalec pritisne tipko-domofon takoj izbere
ustrezno klicno številko (če tipka ni prva tipka v kodi za odpiranje vrat-čas med
pritiski tipke). Domofon izbere predprogramirano klicno številko. Izbiranje
številke je odvisno od nastavitev v imeniku domofona:
1. Vpis v imeniku za določeno tipko mora biti potrjen
2. Vnesena mora biti vsaj ena od petih številk (ali IP naslov v P2P načinu)
3. Vpisi morajo imeti deaktiviran ali aktiviran in vpisan časovni plan
Če imamo pod isto tipko vpisanih več klicnih številk, se te lahko kličejo po
različnih scenarijih oz. različnih vrstnih redih. Klic z domofona prevzame
uporabnik, ki se prvi javi.

1.3.6

Pritisk tipke na domofonu – aktivacija releja

S tipkami domofona IP BOLD lahko aktiviramo rele in s tem npr. odpremo
vrata. Koda oz. kombinacija tipk je lahko skupna vsem uporabnikom (vpisana
v nastavitvah relejev), lahko pa ima vsak uporabnik svojo (vpisana v imenik).
POZOR: kodo lahko vpišemo samo s kombinacijo tipk, ki so na domofonu
(pri modelu Bold-TK4 so to npr. tipke 1,2,3,4).
Tipka, ki je prva tipka kode zadrži pri klicu poziv za čas „pritiska med
tipkami“ za vrednotenje ali gre za klic ali za vnos kode.
Tipko lahko sprogramiramo tudi kot prožilo za dodatni zvonec (nastavljivo
v relejskih nastavitvah)

1.3.7

Uporaba tipkovnice

Pri modelih s tipkovnico lahko izbiramo na 3
načine:
- S pritiskom tipke brez uporabe tipkovnice
- Na tipkovnici izberemo klicno številko (ko
vnašate IP naslov v P2P načinu za piko
uporabite tipko
)
- Izberemo številko zapisa v imeniku. Imenik
ima lahko 999 vpisov. Z izbiro 1-999
izberemo vpis pod to številko v imeniku.
Prekinitev klica lahko povzročimo s pritiskom tipke

.
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Za vnos kode za aktivacijo releja lahko uporabimo tipkovnico (cifre 0-9).
Kodo za aktivacijo vnesemo tako, da pred izbiro na začetku pritisnemo
. Če izbiramo za klicanje, te tipke na začetku ne pritisnemo.
tipko

1.3.8

Klic

Domofon IP BOLD ima prilagodljiv izničevalnik odmeva. Odmev po navadi
izgine po prvih petih sekundah pogovora. Pogovor poteka v »full duplex«
načinu. Klic se konča v primeru:
- Klicani odloži
- Nastavljen čas klicanja je presežen
- S pritiskom tipke na domofonu

1.4

Klicana oseba v zgradbi

Klicana oseba v zgradbi je oseba, ki je v povezavi z domofonom.

1.4.1

Odhodni klic-klic z domofona

Klic z domofona povzroči obiskovalec na vhodu. Po izbiri tipke v zgradbi
pozivajo telefoni, PC-ji... . Po dvigu slušalke lahko govorimo z obiskovalcem na
vhodu. Z izbiro kode na telefonu mu lahko odprete tudi vrata. Domofon 10s
pred nastavljenim koncem pogovora opozori s signalnim tonom. Z izbiro tipke
na telefonu (* / #) lahko čas pogovora podaljšate. S položitvijo slušalke na
telefonu klic končate.
Prenosne pot za prenos signalov preko IP omrežja, so na voljo kot (npr.
signal za aktivacijo releja) – “RTP channel – RFC2833” ali kot“SIP info” in
“inband DTMF” . Domofon IP BOLD samodejno prejema signale po vseh
poteh, zato moramo biti previdni pri nastavitvi IP telefonov, kajti če na telefonu
nastavite npr. inband DTMF + SIP info potem bo pritisk tipke 5 prišel po obeh
poteh in domofon bo namesto podatka 5 dobil podatek 55.
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2 Programiranje parametrov
Parametri se programirajo s pomočjo običajnega brskalnika.

2.1 Dostop preko WEB vmesnika
Za uspešno logiranje na WEB vmesnik IPBolda poglejmo nekatere
podrobnosti:
Dolžine polj - imena, naslovi, kode, gesla imajo dolžino 40 znakov.
- URL ETA. So lahko najdaljši 255 znakov

2.1.1

Pred logiranjem

Pred zagonom BOLD domofona najprej preverite nastavitve DIP stikal.
Nastavljena naj bodo sledeče.
1 – on
2 – off

Pomen stikal:
1. Vedno v on položaju. To stikalo se uporablja pri proizvodnji in servisu.
2. Kadar je v položaju on med zagonom (ali resetom), pomeni, da je
standardni IP naslov domofona 192.168.1.250, standardni položaj
med delovanjem je off
Pozorni bodite v katero LAN omrežje ste s svojim PC-jem logirani.
Standardni IP naslov domofona je 192.168.1.250.
Naslov vašega PC-ja s katerega boste programirali domofon mora biti
torej 192.168.1.xxx , bodite pozorni na dvojne IP naslove.

Domofon IP BOLD - kratka navodila
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2.1.2

Login-logiranje

V vaš brskalnik vpišite IP naslov domofona IP BOLD, kot že rečeno je
začetni IP naslov naprave 192.168.1.250. Zagledali boste sliko s kamere
domofona – „home screen with video"

Pod sliko s kamere (pri modelih brez kamere vidite samo okvir) so na levi
gumbi Stop – za zaustavitev videa in Start za zagon video s kamere. Na desni
vidimo gumb Setup – po aktiviranju bomo pozvani za podatke za logiranje.
napišite username in geslo. Username je vedno „admin“, geslo je „1234“
(nastavljiv v nastavitvah).
Prišli ste na vstopno stran WEB vmesnika za nastavitev domofona BOLD. Na
tej strani je prikazan „Current status“. Prikazani so vsi najpomembnejši podatki
domofona.
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2.2 Current status-trenutno stanje

Stran „Current status“ prikazuje osnovne podatke domofona BOLD.
Prikazuje Firmware verzijo,model domofona, opcijske povezave (kamera,
tipkovnica), SD kartica, MAC naslovi, trenutni čas, nastavitve omrežja, način
delovanja domofona (P2P ali SIP server), stanje registracije in statistika klicev.
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2.2.1

Nastavitev jezika

Po izbiri jezika prosim ne pozabite klikniti na „Save changes“.
V zgornjem desnem kotu zaslona je zastava trenutne nastavitve jezika.
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2.2.2

IP Network setting-nastavitve IP omrežja

Nastavitve za IP omrežje najdete v „Network setting“. Izbirate lahko med
statičnim IP naslovom ali pa dinamičnim IP naslovom, ki ga dobimo preko
DHCP.
Konfiguracija statičnega IP naslova:

Po opravljenih nastavitvah ne pozabite potrditi nastavitev s pritiskom „Save and
restart“.
DHCP - ON / OFF uporaba DHCP-ja za pridobitev IP naslova.
IP adress, Network mask – nastavitve IP naslova in maske, mask. Po potrebi
kontaktirajte administratorja omrežja.
Network gateway – IP naslov Routerja (povezava za internet)
DNS server 1 and 2 – IP naslova primarnega in sekundarnega domenskega
serverja
NAT policy-izberemo način prevajanja IP naslova
Domofon IP BOLD - kratka navodila
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NAT address – uporabno za omrežni promet skozi router (prilagodi prepis
originalnega ali IP naslova destinacije)
STUN adress- IP naslov STUN serverja
DHCP konfiguracija:

DHCP – s potrditvijo kljukice bo domofon BOLD dobil IP naslov preko serverja
DHCP.
NAT address – se uporablja za omrežni promet skozi ruter.
NAT address – uporabno za omrežni promet skozi router (prilagodi prepis
originalnega ali IP naslova destinacije)
STUN adress- IP naslov STUN serverja
Pomembno: če uporabljate nastavitev DHCP potem DHCP server samodejno
dodeli IP naslov domofonu. Administrator mora sporočiti ta IP naslov če želimo
gledati video s kamere v brskalniku. Ta dinamično dodeljeni IP naslov se lahko
ob izpadu napajanja spremeni zato predlagamo, da se za domofon BOLD
uporablja statični IP naslov.
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2.2.3

SIP setting-SIP nastavitve

Domofon BOLD lahko deluje v 2 osnovnih načinih. Prvi način je SIP
server – domofon se registrira na SIP server, potem domofon lahko kliče
naprave, ki so prijavljene na ta SIP server. Drugi način je Peer to Peer (P2P) –
domofon BOLD kliče posamezen IP naslov, funkcionalnost SIP serverja se ne
more uporabljati.
Način SIP server

Po opravljenih spremembah ne pozabite na pritisk gumba „Save“.
Display name - ime s katerim se domofon predstavlja v omrežju (to je na
primer ime s katerim se domofon predstavlja v programu UDV
panel, UDV guard)
SIP user agent ime enote v SIP protokolu (po navadi interna številka
domofona)
Domofon IP BOLD - kratka navodila
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Account - ime enote v SIP protokolu
Auth.ID ime za registracijo na SIP server
Password - geslo za registracijo na SIP server
Send register – kadar je potrebna registracija (po navadi je) mora biti
uporabljen ta parameter
Registration server - IP naslov ali ime registracijskega serverja (v veliki večini
primerov zadostuje vnos IP naslova). Registracija se izvrši na tem
serverju. Če ne potrdite „Send registration“ potem ne izpolnite
Registration serverja pač pa IP naslov SIP serverja napišite pod
Proxy server.
Port SIP port je po navadi 5060 ali 5061
Expiration[sec] – potek periode za SIP server registracijo
Registrate after restart – če je potrjeno, potem se domofon po restaru zopet
registrira.
SIP server - IP naslov ali ime serverja. Preko tega naslova se izvrši prijava
serverja. Kadar ni vnesen se povezava izvrši na Registration
server (mora biti potrjeno Send registration)
Port SIP port je po navadi 5060 ali 5061
Outbound proxy - IP naslov ali proxy ime ki določa, kam pošilja domofon
svoje zahteve. Če je outbound proxy nastavljen, se INVITE regist
pošlje na naslov outbound proxy-ja. Outbound proxy se uporablja
glede na NAT. Če ni v uporabi ga ne nastavljajte.
Port SIP port je po navadi 5060 ali 5061
SIP transport- TCP ali UDP,lahko samodejna izbira(TCP+UDP)
Provisional code – določa če se me zvonjenjem pošilja SIP kodo „180
Ringing“ ali „183 Session progress“
Enable symetric RTP - če je potrjen je vklopljen.Pomeni, da domofon ne bo
samodejno pošiljal avdio na RTP klicane stranke, ampak bo
počakal na klicano stranko da pošlje RTP. Domofon pošlje na isti
naslov s katerega je dobil sporočilo. Uporablja se za premostitev
NAT-a.
Stanje registracije se sporoči, kot je vidno na sliki..
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Način Peer to Peer (P2P)

Po napravljenih spremembah prosim na pozabite pritisniti „Save changes“.
Display name – ime s katerim se domofon predstavlja v omrežju
SIP User Agent - ime domofona v SIP protokolu (po navadi interna številka)
Accountime enote v SIP protokolu

Outbound proxy - IP naslov ali proxy ime ki določa, kam pošilja domofon
svoje zahteve. Če je outbound proxy nastavljen, se INVITE regist
pošlje na naslov outbound proxy-ja. Outbound proxy se uporablja
glede na NAT. Če ni v uporabi ga ne nastavljajte.
Port -

SIP port je po navadi 5060 ali 5061

SIP transport- TCP ali UDP,lahko samodejna izbira(TCP+UDP)
Provisional code - določa če se me zvonjenjem pošilja SIP kodo „180 Ringing“
ali „183 Session progress“
Enable symetric RTP - če je potrjen je vklopljen. Pomeni, da domofon ne bo
samodejno pošiljal avdio na RTP klicane stranke, ampak bo
počakal na klicano stranko da pošlje RTP. Domofon pošlje na isti
naslov s katerega je dobil sporočilo. Uporablja se za premostitev
NAT-a.
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2.2.4

WEB server

WEB interface TCP port - možnost spremembe običajnega TCP porta 80 na
drug port (zaradi varnosti)
Service password/Retype password – vnos novega dostopnega gesla
(namesto standardnega gesla 1234) – max. Dolžina je 40 znakov
Video on start page – Video vklop/izklop na strani brskalnika (varnostni
razlogi) Ko je video izklopljen je slika dostopna šele po vnosu
gesla.
Protect video by password – dodatna zaščita je varen dostop z geslom na
http://ipaddress/video.jpeg (slika s kamere). POZOR! Ta funkcija
ne deluje pravilno na telefonih SNOM !
Video password- vnos novega gesla za dostop do videa, namesto gesla 1234.
Max dolžina je 40 znakov. Ime za dostop do videa je video.
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2.3 Basic setting-osnovne nastavitve
V tem segmentu so najbolj pogoste uporabniške nastavitve.

2.3.1

Phone book-imenik

Domofon IP BOLD - kratka navodila
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Imenik ima zmožnost 999. vpisov. Prvih 99 vpisov je lahko neposredno
povezanih z domofonskimi tipkami. Ker ima domofon BOLD lahko največ do 4
pozivne tipke, so lahko s tipkami povezani le prvi 4 vpisi v imenik, če seveda
domofon nima univerzalne tipkovnice. Z univerzalno tipkovnico lahko kličemo
vse vpise v imenik.
Pozicija številke v imeniku je določena z mestom vpisa. Številko vpisa
izberemo v zgornji vrstici.
Več vpisov v imenik kot ima domofon tipk je smiselno samo v primeru,
ko ima domofon vgrajeno univerzalno tipkovnico (modeli TK).
Vsaka pozicija v imeniku ima možnost vpisa 5 tel. številk. Številke lahko
združujemo v skupine in jih kličemo na različne načine (simultano, po vrsti…).
Title – Vneseno besedilo je informativne narave. V primeru uporabe
zaslona, se vpisano ime pokaže na spisku.
Email - na ta Email se pošlje slika ali video iz kamere domofona v primeru
zgrešenega klica.
Enabled – Omogočeno/onemogočeno (velja tudi za pripadajočo tipko), vpis in
tipka delata, ko je funkcija omogočena-potrjena.
1.call number – je številka z največjo prioriteto. Ta številka se kliče prva (ko je
uporabljeno progresivno klicanje). Številka bo klicana če to dopušča časovni
razpored.
Time table – Če ni izbrano nič je aktivna vedno 1. Klicna številka. Uporaba
posameznih številk se lahko omejuje s časovnim razporedom.
Calling - omogoča tvorbo skupin – preko sledenja.
2.call number – je številka, ki se kliče 2. (ko je uporabljeno progresivno
klicanje). Druga številka bo klicana v povezavi s časovnim
razporedom.
Timetable – če ni izbrano nič, potem je 2. Številka vedno aktivna.
Calling - omogoča tvorbo skupin – preko sledenja.
Identično velja za vpis vseh naslednjih klicnih številk.
External code for relay 1/2/3/4 – tukaj vnesete uporabniško kodo za vsak rele
posebej. Kodo lahko vnesete preko pozivnih tipk (1-4) ali pa preko
univerzalne tipkovnice, če jo domofon ima. Vsak uporabnik ima lahko
svojo kodo za vsak rele.
Klicanje – opis
Klicno skupino tvorita vsaj 2 klicni številki. Številke v skupini so klicane skupaj
(zvonijo naenkrat). Kdor od klicanih dvigne prvi prevzame klic,
zvonjenje pri drugih preneha.
Individualy – invidualno, ta klicna številka se kliče posamično. Ni v skupini
s kakšno drugo številko.
Group start – prva številka v klicni skupini.
In group with previous – klicna številka v klicni skupini. Je vmesna, ne prva in
ne zadnja.
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Group end – zadnja klicna številka v klicni skupini.
S temi nastavitvami lahko za vsakega uporabnika (vpis) naredite do 2
klicni skupini z do petimi klicnimi številkami.
PRIMER:

prva telefonska številka zvoni operaterju – „Individualy“
Druga telefonska številka je „Group start“
Tretja in četrta telefonska številka sta „in group with previous“
Peta telefonska številka je „Group end“
– Zadnje 4 številke zvonijo v pisarni skupaj, ko je operater zaseden. Čas
prehoda klica na druga pravila zvonjenja je nastavljiv.

Domofon IP BOLD - kratka navodila

29

2.3.2

Relays-Releji

V nastavitvah lahko nastavljamo 4 releje. Releja 1 in 2 se nahajata
neposredno na vezju domofona BOLD. Releja 3 in 4 sta oddaljena releja, ki jih
krmilimo preko IP povezave, lahko pa delujeta tudi kot virtualna releja. Izbira
releja se izvrši v zgornji vrstici, kot pri imeniku.
Enabled – Omogočena,relejska funkcija se lahko vključi ali izključi. Glede na to
funkcijo se izključi tudi sinhronizacija za druge releje. Ko želimo za
nekaj časa preprečiti odpiranje določenih vrat, lahko uporabimo to
funkcijo. Če morate to storiti vsak dan, uporabite časovni razpored
(time plan).
Timetable – tu določimo, kdaj rele dela in kdaj ne, uporabno pri raznih delovnih
časih in podobno.
Relay mode monostable – Rele se aktivira po vnosu kode. Po nastavljenem
času se rele zoper deaktivira. Uporablja se pri električnih
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ključavnicah, drsnih vratih,..., (kode za odpiranje morajo biti spodaj
aktivirane in vpisane ON)
Relay mode bistable –rele se aktivira s kodo in ostane aktiviran, dokler ga
z drugo kodo ne deaktiviramo. Za ta namen je pri nastavitvah kod
OFF za deaktiviranje in ON za aktiviranje releja.
Delay time – Uporablja se na primer pri progresivnem odpiranju vrat. Za oba
releja nastavimo isto kodo aktivacije. S tem časom določimo, kdaj se
aktivira drug rele (odprejo druga vrata) glede na prvega. Ta funkcija
se lahko nastavi tudi s sinhronizacijo. Pri sinhronizaciji ima lahko vsak
rele (vrata) svojo kodo aktiviranja.
Run time – Čas aktivacije releja v načinu Monostable (čas aktivacije el.
ključavnice)
Source:
Synchronize from timetable – (uskladitev s časovnim planom)
izbira
časovnega plana na voljo sta 2 možnosti:
Monostable, vedno kadar je časovni plan aktiviran in čas določa
aktivno periodo s kodo aktiviramo rele za prednastavljen čas.
Bistable, vedno kadar je časovni plan aktiviran in čas določa aktivno
periodo je rele aktivira, izven tega časa je rele deaktiviran.
Synchronize with relay 1 – 4 – (uskladitev z relejem) Primer take
sinhronizacije je na primer pri odpiranju drsnih vrat, ko vrat ne želite
odpreti do konca. Za ta namen se mora rele aktivirati dvakrat za 1
sec. Vmesni čas med aktivacijami predstavlja velikost prehoda med
vrati (6 sec). Za rele 1 izberemo način monostable s časom aktivacije
1 sec. Potem izberemo sinhronizacijo z relejem 1 in zamik
sinhronizacije 7 sec.
S sinhronizacijo lahko kreiramo različne režime aktivacije relejev.
Synchronize delay (zakasnitev sinhronizacije) – čas med sprožilnim
dogodkom sinhronizacije in sinhronizacijo samo. Uporaba pri
aktivaciji večih relejev z eno kodo.
Activation on call – (aktivacija med klicem) možnosti so:
none -klicanje nima nobenega vpliva na rele
incoming call –(dohoden klic) rele je aktiviran med klicem. V načinu
monostable je aktiviran za prednastavljen čas. V načinu bistable je
rele aktiviran za cel čas klica.
outgoing call –(odhoden klic) rele aktiviran pri odhodnem klicu.
V načinu monostable je aktiviran za prednastavljen čas. V načinu
bistable je rele aktiviran za cel čas klica.
Both call – (dohoden in odhoden kic)l. Rele aktiviran pri vsakem
klicu. V načinu monostable je aktiviran za prednastavljen čas.
V načinu bistable je rele aktiviran za cel čas klica.
Acoustical tone –(zvočni signal)- V primeru potrebe lahko simulirate akustičen
signal el. ključavnice. Ta funkcija se uporablja večinoma
v monostable načinu pri PoE napajanju enosmernih el. ključavnic
z nizko porabo. Zvok posnema tipično brenčanje ključavnice. Posneti
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je možno tudi glasovno sporočilo na SD kartico (npr. sporočilo ob
odpiranju za slepe osebe).
Ta opcija ima tudi drug namen. LED na domofonu ob akustičnem
signalu prikaže aktivacijo releja-LED sveti rdeče in zeleno.
Activation during LAN failure– (aktivacija releja med LAN izpadom) ta
funkcija je varnostne narave. Ob izpadu LAN povezave ni možno
aktivirati releja.
Active by protocol HTTP –(aktivacija releja preko HTTP) stanje releja je
možno spremeniti preko HTTP zahteve (GET request) ki jo pošljemo
na IP naslov domofona. Za delovanje te funkcije jo morate potrditi.
HTTP zahteva mora imeti obliko:
-aktivacija releja:
IPnaslov / relay_control? R=on , R-številka releja (1-4)
Npr. http://192.168.1.250/relay_control?1=on – aktivira rele 1
(domofon je na tovarniškem IP naslovu)
-deaktivacija releja:
IPnaslov / relay_control? R=off , R-številka releja (1-4)
Npr. http://192.168.1.250/relay_control?1=off – deaktivira rele 1
(domofon je na tovarniškem IP naslovu). Deaktivacija releja je
pomembna v bistable načinu delovanja releja.
Security output code –(varnostna koda) Funkcija se uporablja ob nevarnosti
vandalskega razbitja domofona in sklopa žic na releju za odpiranje
vrat. Zaščita za tak primer je modul COSW katerega povežemo z el.
ključavnico in domofonom, ni pa fizično dostopen preko domofona.
Za aktivacijo releja pošlje domofon posebno kodo modulu COSW, ki
nato preko svojega releja aktivira el. ključavnico. Koda domofona in
modula COSW se mora ujemati.
POZOR – rubriko pustite prazno, če ne uporabljate modula
COSW saj lahko poškodujete rele na domofonu BOLD!!
Direct ON button –(tipka za aktivacijo releja) ko izpolnite to rubriko, bo
vpisana tipka delovala samo za aktivacijo releja in ne kot klicna tipka.
Funkcijo lahko uporabimo za priklop zvona-ob pritisku tipke se
aktivira rele v monostable načinu za prednastavljen čas.
RC command at relay ON –(ukaz za aktivacijo zunanjega releja) Omogoča
vnos ukaza za aktivacijo zunanjega releja (npr WEB rele) , ukaz se
pošlje preko HTTP (GET request). Ukaz ima format
http://ip_adress/cesta. Npr. http://192.168.1.249/relay1=on.
RC command at relay OFF –(ukaz za deaktivacijo zunanjega releja)
Omogoča vnos ukaza za deaktivacijo zunanjega releja (WEB rele).
Ukaz se pošlje preko HTTP (GET request). Ukaz ima format
http://ip_adress/cesta. Npr. http://192.168.1.249/relay1=off
Codes for relay control –(kode za releje) Tukaj vnesemo 10 osnovnih kod za
releje. Vsak uporabnik pa ima možnost svojih lastnih kod za releje, ki
se vpišejo v imeniku. Te kode so lahko kode za odpiranje preko
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DTMF iz telefona ali pa kode, ki jih vtipkamo na domofonu preko
klicnih tipk. Dodelimo lahko tudi ali se rele aktivira ali deaktivira
(ON/OFF). Veljavnost kod lahko določimo s časovnim planom.
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2.3.3

Door sensors-vratna tipala

Vratna tipala so opcijska funkcionalnost domofona BOLD. Opcija je
pogojena s tipom domofona. V sistemu se zapiše informacija o zaprtih oz.
odprtih vratih.

Input

door sensor 1/2 disable or enable –(tipalo 1 / 2
dovoljeno,prepovedano) tovarniško je dovoljen prenos informacije o
stanju vrat. Informacija je prikazana na tej strani – Now is – ali na
strani z video prikazom
s kamere (pod okvirjem
slike
vidimo
prikaz
informacije). Informacija se prenese tudi v program UDVguard in
UDVpanel, možna je tudi uporaba v SNMP-ju.
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2.3.4

Setting SNMP-nastavitve SNMP

Remote management –(daljinski nadzor)- SNMP je internetni protokol
namenjen omrežnemu nadzoru. Omogoča progresivno zbiranje omrežnih
podatkov in njihovo vrednotenje.

Enable SNMP –(omogoči SNMP) z označbo aktiviramo oddaljen nadzor
(SNMP)
Comunity – tukaj vnesemo uporabnika SNMP
Admin adress – vnesemo IP naslov ali ime domene serverja kamor se pošljejo
podatki SNMP-ja.
Variables in MIB tree – ja namenjen identifikaciji OID. OID je numeričnil
identifikator, ki dokončno identificira vsako vrednost v
SNMP
komunikaciji. OID je generiran z numeričnim nizom ločenim s piko.
Vsaka pika predstavlja točno določen nivo strukture v kateri so OID
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mapirani. Numerična identifikacija v obsegu vsakega podnivoja ni
univerzalna, zato se OID vedno pošilja kot celoten niz.

2.3.5

Time profiles-časovni plani

V časovnih planih imamo na voljo 10 profilnih nastavitev. Profilno
nastavitev izberemo v zgornji vrstici-podobno kot pri imeniku.
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Timetable name – za lažje razumevanje lahko vsak profil nastavitev
poimenujemo.
Period setting table –(nastavitev časovnih intervalov) profil je aktiven, ko se
aktualni čas ujema z nastavljenimi termini. Vsak dan ima lahko tri
različne termine-intervale delovanja. Termin za celoten dan lahko
aktiviramo/deaktiviramo v stolpcu Active. Za pravilno koriščenje
Časovnih planov mora imeti domofon nastavljen pravilni čas in
datum.
Code for activation/deactivation code –(aktivacijska/deaktivacijska koda) Tu
vnesemo kodo DTMF s katero lahko kadarkoli aktiviramo oz.
deaktiviramo določen časovni profil.
Active – prikaže trenutni status profila.
Switch – s klikom spremenite status profila.
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2.3.6

Date and time setting-nastavitve časa in datuma

Time zone – (časovni pas)-vnos časovnega pasu kjer je domofon instaliran.
Network time server – IP naslov ali domensko ime NTP serverja. Če podatka
ne poznate vnesite znak „* „. Domofon IP BOLD bo po lastni izbiri
našel ustrezen NTP server. Pogoj za to so nastavljeno omrežje-router
in DNS.
Daylight saving time – omogočimo vklop dnevnega časa
Actual time–(trenutni čas) prikaz trenutnega časa domofona IP BOLD.
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2.3.7

E-mail

Ko želite uporabnika na domofonu obvestiti o zgrešenem klicu iz
domofona lahko IP BOLD nastavite tako, da pošlje uporabniku za vsak zgrešen
klic Email sporočilo. Nastavite lahko lastno zadevo in tekst Emaila. Če ima
domofon vgrajeno kamero lahko Emailu dodamo eno ali več slik, ki jih domofon
naredi med klicem.
Domofon pošilja Emaile vsem uporabnikom, ki imajo v imeniku vpisan
veljaven Email naslov. Če tega ni domofon pošilja Emaile na enoten
standarden Email naslov.

Enable – aktivira pošiljanje Emailov.
SMTP server (adress) – naslov SMTP serverja kamor se pošiljajo emaili
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SMTP port – nastavite samo v primeru nestandardnih nastavitev SMTP
serverja. Standardni SMTP port je 25-pozor na tem portu ni varnosti,
priporočljiv je port 587.
SMTP account – če SMTP server zahteva avtorizacijo, potem mora biti v tem
polju vpisano ime za registracijo. Drugače lahko to polje pustimo
prazno.
SMTP password – geslo za registracijo na SMTP server.
Message from – Email pošiljatelja naveden v Email sporočilu..
Default message to – domofon pošlje Email sporočilo na naslov, ki je opisan
v telefonskem imeniku pri določenem uporabniku. Če v imeniku ni
vpisanega Emaila se sporočilo pošlje na naslov vpisan v tem polju.
Če tudi v tem polju ni vpisanega naslova se Email sporočilo ne pošlje.
Tak Email ima tudi nadzorno funkcijo – Send control message – Ko
želite preveriti pošiljanje sporočil, se to sporočilo pošlje na ta naslov.
Send timeout – Nastavite maksimalni čas v katerem domofon poskuša poslati
email sporočilo nedostopnemu SNTP serverju.
Attach pictures – Omogoči prilogo z eno ali več priloženimi slikami, ki jih
kamera posname med zvonjenjem.
Pictures count – Določi število slik v prilogi.
Picture interval – Določi čas med posameznimi posnetki.
Message subject – Vpis zadeve poslanega Email sporočila.
Message body – Omogoča urejanje vsebine poslanega sporočila. Dodajate
lahko posamezne besedne nize, ki predstavljajo posamezne
informacije v sporočilu. Ti nizi bodo v sporočilu zamenjani
z dejanskimi informacijami:
$Device$ = identifikacija domofona
$Date$ = trenutni datum
$Time$ = trenutni čas
$User$ = ime klicanega uporabnika domofona
$DialNumber$ = izbrana številka na domofonu
Send test message – Pošiljanje kontrolnega sporočila na standardni Email
naslov.
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2.4 Extended setting-dodatne nastavitve
V tem delu so nastavitve, ki se naredijo samo med samo instalacijo ali pa ko so
težave s kompatibilnostjo.

2.4.1

Door entry-domofon

Ringing timeout – Čas klicanja prve številke. Če imamo nastavljeno
progresivno zvonjenje z večimi številkami v vrsti, je to čas, po
katerem domofon preneha klicati prvo številko (IP naslov v P2P) in
začne klicati drugo. Če je nastavljena samo ena številka, potem je to
čas, v katerem se mora uporabnik javiti, drugače se pošlje Email
sporočilo na naslov vnesen v imeniku ali standarden Email naslov.
Razpon nastavitev je 5 do 300 sekund. Pozor: lahko da klicanje
preneha pred nastavljeno vrednostjo, saj je odvisno tudi od SIP
nastavitev. Med tem časom lahko posnamete sporočilo na SD kartico
in hkrati pošljete email sporočilo.
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Maximum call duration –(trajanje klica) Določa trajanje klica med domofonom
in uporabnikom. Če polje pustite prazno potem čas klica ni omejen.
10 sekund pred koncem klica slišite med pogovorom opozorilni ton.
Klic z izbiro znaka * ali # lahko podaljšate.
Prolongation key – (znak za podaljšanje klica) Izbirate lahko med * ali #
uporaba je opisana v zgornjem razdelku.
Ringing cycles count –(število klicnih ciklov) Ta opcija omogoča ponovitev
klicnega cikla ali progresivnega klica. V imeniku imamo vpisani 2
klicni številki, klicna skupina ni kreirana
Ko se za prvo klicno številko zgodi pogoj:
- dosežen je omejen čas zvonjenja
- klicna številka je zasedena
- klicani ni dosegljiv/ni logiran
Takrat se kliče druga številka. Ko kakšen od gornjih pogojev velja tudi
za drugo številko in je število klicnih ciklov 2, se klicanje obeh številk
ponovi (ponovi se klicni cikel).
Same key pressed again – (ista tipka se pritisne dvakrat) Za dvakratni pritisk
iste tipke lahko nastavimo odziv domofona na:
- klic se prekine
- klic se ponovi
- ni reakcije na drugi pritisk
Active button by http- če je potrjeno lahko preko http simuliramo pritisk klicne
tipke. Primer:
http:// IPaddress /button_control?btn=1 -daljinska aktivacija tipke 1
http:// IPaddress /button_control?btn=27 -daljinska aktivacija tipke 27
Dialing timeout – (čas izbiranja) čas izbiranja kode preko tipk ali tipkovnice.
Če je čas med pritiski daljši kot je tu določen vpis kode ni pravilen.
DTMF dialing timeout – (čas izbiranja DTMF kode s telefona) Čas izbiranja
kode s telefona. Če je čas med pritiski tipk daljši kot je tu določen
vnos kode ni uspešen.
Keyboard mode – (način tipkovnice) samo modeli TK – memory number dial
izbirate 1-3 mestno kodo na tipkovnici, ki pomeni zaporedno številko
vpisa v imeniku (1-999). Direct phone numbers dial izbirate klicno
številko neposredno, kot preko telefonskega aparata. Ko je čas med
pritiskom tipke daljši od vpisanega domofon začne klicati vtipkano
številko. Če želite v P2P načinu vtipkati IP naslov znak „.” v IP
naslovu vpišete s pomočjo tipke
.
Camera light – (način osvetlitve kamere) Širokokotna IP kamera na domofonu
ima možnost dodatne osvetlitve, ko so pogoji okolice slabi. Osvetlitev
zagotavljajo bele LED. Domofon ima tipalo osvetlitve, za način
osvetlitve imate možnosti:
- OFF, LED-i ne bodo svetili nikoli
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- during conversation, (med pogovorom) LED-i svetijo vedno
med pogovorom na domofonu-ne glede na stanje osvetlitve
v okolici.
- in the night, (ponoči) LED-i svetijo ob slabi osvetlitvi
neodvisno od stanja klica.
- during night call (med pogovorom ponoči), LED-i svetijo ob
slabi osvetlitvi med pogovorom na domofonu.
Light intensity – tukaj nastavite svetilnost LED-ov.
Labels light – imenska polja lahko osvetlimo na 3 načine:
- OFF, polja niso nikoli osvetljena
- in the night (ponoči), polja so osvetljena ob slabi zunanji
osvetlitvi
- polja so osvetljena vedno
Light intensity – tukaj nastavite svetilnost LED-ov.
Daylight lower treshold- nastavljanje spodnje občutljivosti svetlobnega
senzorja (razpon 1-1021)
Daylight upper treshold- nastavljanje zgornje občutljivosti svetlobnega
senzorja (razpon 1-1021)
POZOR: Spodnja občutljivost mora biti vedno nižja od zgornje, saj razlika
predstavlja histerezo. Priporočena razlika je okoli 50.
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2.4.2

Audio setting-glasovne nastavitve

Speaker volume + microphone gain (glasnost zvočnika+ojačanje
mikrofona) – nastavitev ojačanja za zvočnik in mikrofon
ECHO limiter – (omejitev odmeva) dela na osnovi omejitve glasnejših
ponavljajočih signalov. Med delovanjem domofona omejitev odmeva
deluje samodejno. Prve 3 sekunde klica naprava zaznava pogovor,
nato klic steče v „full duplex“ načinu.
Signali visoki intenzivnosti prihajajo iz telefona na domofon. Zaradi
distorzije teh signalov samodejni izločevalec odmeva ne more
obdelati. Z „limiter“ nastavimo (v %) za koliko naj bo zmanjšan ta
signal. Z „tresholdom“ zmanjšamo signal, ki se vrača preko mikrofona
domofona. Zakasnitev vračajočega signala je nastavljiva z
„samplerjem“.
Tone – tukaj nastavljamo signale za indikacijo različnih stanj domofona.
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Možnosti so:

- None, ta status ne bo indiciran
- default, preprosta signalizacija, standardna nastavitev
- user, uporabniško posneti signali ( SD kartica) –
posneti preko servisa.
Volume- – glasnost nastavljenih signalov

2.4.3

Audio codecs-glasovni kodeki

Priority – (prednost,prioriteta) nastavljanje prioritete glasovnih kodekov.
Nekateri kodeki zahtevajo plačilo licence (npr. G729) – To lahko naredite
v Servis – license management.
Jitter compensation – kompenzacija jitterja) jitter je zakasnitev glasovnih
paketov med prenosom po IP omrežju.

Domofon IP BOLD - kratka navodila

45

2.4.4

Video setting-nastavitev videa

Image size– (velikost slike) Izbira velikosti slike. Video tok H.263 pozna samo
CIF resolucijo (352x288) tako da so večje slike rezane, manjše pa
okvirjene.
Images per second – (število slik na sekundo) Ta nastavitev v glavnem vpliva
na prenos slik na WEB brskalnik. Za H.263(4) je nastavitev fleksibilna
in je odvisna od procesorja in hitrosti prenosa po omrežju.
Nastavljamo v mejah med 5-15 slike/sec. Možnosti nastavitve
so:Low-Optimal-Full.
Video nastavitve so standardne video nastavitve (svetlost, kontrast, barve,...).
Spremembe so takoj vidne v kontrolnem oknu kamere. Priporočajo se
standardne nastavitve.
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2.4.5

Video watching (PopUp programm)-gledanje videa

Domofon ima vgrajeno USB WEB kamero. Kamera pošilja slike kot
JPEG na WEB brskalnik (prva stran na IP naslovu domofona) ali kot video tok
H.263 in H.264. Ta video tok (streaming) lahko gledate na primer na IP video
telefonu.
Za gledanje slike lahko uporabite tudi PopUp program UDVpanel za
Windowse.
Ta
program
lahko
brezplačno
naložite
iz
http://www.alphatech.cz/program-udv-guard.html . Poleg gledanje slike
z domofona ima program še naslednje funkcije:
- Med klicem program samodejno prikaže okno s sliko in ukaznimi tipkami,
po končanem klicu se okno samodejno umakne.
- Omogoča aktivacijo obeh vgrajenih relejev v domofonu
- Omogoča glasovno povezavo z domofonom IP Bold – ko domofon
pokliče na IP naslov PC-ja z zagnanim programom UDV panel in ima
vgrajeno glasovno kartico - POZOR bodite pozorni na nastavitve ECHO
canceller na kartici. Kličete lahko tudi iz programa na domofon.
- Program lahko naložite na največ 100 računalnikov v istem omrežju.
Z enim programom lahko spremljate in nadzorujete več domofonov IP
Bold hkrati. Vsak ima svoj IP naslov in ime navedeno v programu.
- UDV Panel lahko dela v P2P ali SIP server ( SIP client) načinu .
Za operacijski sistem android lahko naložite brezplačni program UDVguard na
Google Play .
Za iOS (Apple) operacijski sistema lahko naložite brezplačni program
UDVguard na AppleStore.
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2.4.6

Video codecs-video kodeki

Priority – (predniost,prioriteta) nastavljanje prioritete video kodekov.
Compatibility – (združljivost) Zaradi posebnosti nekaterih VOIP telefonov
lahko tu nastavimo posebne nastavitve:
Polycom – telefoni Polycom
Yealink – telefoni Yealink
SNOM – telefoni SNOM
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2.4.7

Streaming

Enable streaming – dovoljeno / prepovedano, zagotovitev videa (H.263 in
H264). Domofon IP BOLD (server) zagotavlja po protokolu RTSP
video tok na portu 554. Za sprejem takega videa potrebujete
standardne video predvajalnike (IP TV, Mplayer, VLC ...) Video se
predvaja stalno, neodvisno od klicev.
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Permitted client – če ni izpolnjeno potem lahko video gleda poljuben klient,
drugače samo klient na vpisanem IP naslovu.
Stream media – izbira kaj bo predvajano preko RTSP serverja:
- video
- avdio
- video in avdio
Multicast adress – z vnosom IP naslova dovolite prenos RTSP paketov do
izbranega multicasting naslova.
JPEG image quality – vnesete odstotek JPEG kvalitete.
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2.5 Service
Ta del vsebuje servisne nastavitve.

2.5.1

Restart-ponovni zagon

S klikom na gumb „Restart“ se domofon resetira in ponovno zažene.
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2.5.2

Configuration-konfiguracija

Domofon IP BOLD omogoča snemanje trenutnih nastavitev na PC ali
drugo primerljivo napravo. S temi posnetimi datotekami lahko kasneje
ponastavite domofon na različnih nivojih, npr. naložite samo imenik.
V veliko pomoč so nam take shranjene datoteke ko nastavljamo več
domofonov na isti zgradbi, kjer je večina nastavitev identičnih.
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Save configuration – (snemanje nastavitev) po pritisku gumba „Make” vam
bo ponujena možnost mesta shranitve datoteke.
Load configuration – (naložitev nastavitvene datoteke) s klikom na polje vam
bo ponujena shranjena datoteka. Nadalje je potrebno izbrati vrsto
datoteke (imenik, omrežne nastavitve, SIP parametri,...) S klikom na
gumb „Make” naložimo ustrezno datoteko.
Default (factory) setting – (standardne nastavitve) lahko izberemo na več
nivojih:
Clear phone book – izbriše celoten imenik (vseh možnih 999
vpisov)
Default Network and SIP – naredi standardne omrežne
nastavitve (IP naslov 192.168.1.250) in izbriše SIP nastavitve
Default others – vse ostale nastavitve nastavi na standardne
nastavitve.
S klikom na gumb „Make“ se ustvarijo nastavljene standardne oz.
izbrišejo označene datoteke.
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2.5.3

Language and style-jezik in oblika

Load style file – (naloži oblikovno datoteko) s klikom na prazno polje izberite
pravo datoteko, s klikom gumba „Make” datoteko (simboli in barvne nastavitve)
naložite v domofon.
Load logo file- tukaj lahko izberemo datoteko za logo znak- format
JPG,GIF,BMP ali PNG, dimenzije 200X100 px-ime logo.*.
Clean languages – (izbris jezikov) s potrditvijo izbrišemo vse dodane jezike,
ostaneta samo angleški in češki, za izvršitev pritisnemo še gumb „Make“.
Load language file – (naloži jezikovno datoteko) s klikom na prazno polje
izberite pravo datoteko, s klikom gumba „Make” pa datoteko naložite.
Save language file- po kliku na »Make« se bo datoteka izvozila.
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2.5.4

Firmware upgrade-programska nadgradnja

Firmware version – prikaže trenutno verzijo programske opreme domofona
IP BOLD
Choose firmware file – s klikom na prazno polje izberite pravo datoteko (npr.
apt.firmware datoteka nima oblike *.zip, je že odpakirana – na spletni
strani so programske datoteke v obliki *.zip)
V Windowsih se vam prikaže potek nadgradnje. Če se iz kateregakoli
razloga nadgradnja prekine (izpad elektrike ...) potem najdite „backup“ WEB
vmesnik za ponovitev nadgradnje.
Če imate težave z nadgradnjo vedno lahko s premikom DIP 2 in
ponovnim zagonom postavite IP naslov na standardni. Potem preko „backup“
WEB vmesnika lahko zaključite nadgradnjo. Ne pozabite premakniti DIP 2
zopet v položaj OFF.
Po nadgradnji prosim ponovno zaženite domofon IP BOLD.
Domofon IP BOLD - kratka navodila

55

2.5.5

Logfile-log datoteke

Start enhanced log – (zaženite razširjen log) standardno je izključen zaradi
varčevanja s procesorsko močjo. Z vklopom se v interni spomin
shranjujejo informacije domofonskih procesov. Informacije so ključne
za reševanje morebitnih problemov v delovanju (kompatibilnost ...).
Download log file – (naložite log datoteko) po aktivaciji log zapisovanja
funkcije, ki ne dela, pritisnite gumb „Make“. S tem ste shranili log
datoteko in jo poslali na www.alphatech.cz na analizo.
Show call log – (prikaži log datoteko) v novem oknu se nam prikaže shranjena
log datoteka.
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Syslog server – IP naslov ali ime syslog serverja kamor bodo log zapisi
poslani (ne pozabite nastaviti NTP serverja za nastavitev internega
časa, drugače bodo imeli zapisi napačne podatke o času in datumu).

2.5.6

License-licence

Stran omogoča vpis kod za plačljive licence na domofonu. Na primer licenca za
glasovni kodek G729. Po plačilu dobite kodo licence. Veljavnost
licence nam pove, ali je licenca aktivirana. Koda licence je povezana
s MAC številko domofona.
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2.5.7

Sound files-glasovne datoteke

Ta stran omogoča snemanje lastnih zvočnih signalov domofona. S klikom na
„Play“ se predvaja trenutna aktivna glasovna datoteka (izbira se vrši na strani
„Audio setting“ signal za aktivacijo releja pa na strani „Relays“).
Pozor-datoteke so shranjene na SD kartici!
Avdio datoteke: WAV – 8Kbit – mono – 16bit PCM
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3 Tehnični parametri
3.1 Električni parametri
Parameter
Vmesnik
VoIP protokol
Standardni IP naslov

Pasovna širina
Echo supresija
Video
Resolucija
Vpadni kot kamere
Napajanje
- ali PoE
Max. poraba
Max. Napetost na relejih
Max. Tok na relejih
Temperatura okolice

IP BOLD Tx
IP BOLD TxC
IP BOLD TKx
IP BOLD TKxC

Pogoji

Ethernet 10BaseT, 100BaseTx
SIP 2.0 določen RFC3261
192.168.1.250
G.711u, G.711a, G.726-32b, GSM, G722,
G729 (opcijsko)
300Hz – 3400 Hz
samodejna
JPEG, MJPG, stream H.263, H.264
Max. 640 x 480
110stop H x 110stop. V
12Vss ± 2V , 12Vst ± 1V
IEEE802.3af Altern. A + B
300mA
12Vss
48V
Ko je I < 1A
2A
Ko je U < 30 V
- 20 to + 80°C

Avdio

3.2
Dimenzije
IP BOLD model

Vrednost

dimenzije VxŠxD [mm]
205 x 135 x 20
205 x 135 x 20
280 x 135 x 20
280 x 135 x 20

Zaščitna stopnja ohišja je IP44.
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3.3

Video parametri

Video formati: JPG, MJPG, H.263, H.264
Video za WEB:
Internet Explorer, Mozilla, Opera, Firefox… - (niz JPG slike- Port 80)
uporablja se ponavljajoča zahteva http „IPadresa/video.jpg“
program PopUp (UDVguard) - (MJPEG stream - Port 80) uporablja se http
zahteva „IPadresa/video.mjpg“ (včasih je za zagon potreben „reload“).Ta video
je bolj tekoč.
Stream video za IP telefone:
H.263 in H264 se vzpostavita med domofonom IP BOLD in IP video telefonom
preko SIP/SDP protokola na standardnem SIP portu. Video (tako kot zvok)
potem poteka po RTP protokolu na portu določenem po SIP-u (ponavadi 9078
za video).
rtsp zahteva „rtsp://IPadress/video.264“
ali rtsp zahteva „rtsp://IPadress/video.263
Video parametri:
JPG slike se kreirajo na IP modulu in so za vse prenosne protokole enake.
Resolucija videa se izbira preko WEB vmesnika na strani "Video setting".
Maksimalna resolucija je omejena z USB kamero in je 640x480.
Stream H.263 podpira CIF resolucijo (352x288).
Frekvenca (1-15 slik./sec) se izbira v "Video setting" na WEB vmesniku.
Porti:
Port 80 za http (WEB strani, tudi JPG / MJPG video na straneh)
Port 5060 za SIP
Porti RTP za komunikacijo z drugimi napravami prekoSIP. Ponavadi port 7078
za audio in port 9078 za video
Port 554 video( H264 in H263) zagotavlja domofon (server) protokol RTSP
Avdio datoteke: WAV – 8Kbit – mono – 16bit PCM

Nastavitve: Standardni IP naslov 192.168.1.250
ime: admin / geslo: 1234
Telnet:

ime: root / geslo: 8765

