
Interkom HD Audio IP
GDS3702 to interkom HD Audio IP oferujący zdalną kontrolę dostępu do obiektów w budynkach każdej wielkości.  
To urządzenie zawiera wbudowany mikrofon i głośnik do obsługi funkcji interkomu, współpracuje z zamkami elektrycznymi 
do blokowania i odblokowywania drzwi oraz oferuje obsługę wejścia i wyjścia alarmu w celu integracji z istniejącymi 
systemami bezpieczeństwa. Urządzenie GDS3702 współpracuje z darmowym oprogramowaniem do zarządzania GDS 
Manager firmy Grandstream. Urządzenie obsługuje technologię SIP/VoIP z 2-drożnym dźwiękiem HD, posiada wodoszczelną 
obudowę o stopniu ochrony IP66 i jest odporne na akty wandalizmu. Połączenie urządzenia GDS3702, telefonów IP 
Grandstream, aplikacji mobilnej Wave i innych urządzeń IP innych firm zapewnia kompletne, kompleksowe rozwiązanie  
do kontroli dostępu i potrzeb interkomu.

www.grandstream.com

Metalowa obudowa 
zapewniająca odporność 
na warunki pogodowe 
i akty wandalizmu

2 przekaźniki dla zamka 
elektrycznego i wyjścia 
alarmu, 2 wejścia alarmu 
dla przycisku wyjścia  
i czujnika drzwi

Wbudowany zasilacz PoE 
zapewnia nie tylko zasilanie, 
ale i połączenie sieciowe

Wbudowany mikrofon 
i głośnik oferują opcje 
głosowe i funkcjonalność 
interkomu

GDS3702

Obsługa połączeń SIP 
do telefonów IP w celu 
ułatwienia komunikacji

Opcje HD audio z wejściem 
audio do 1,5 m i wyjściem 
audio do 3 m



Sieć 10/100 Mb/s z automatycznym wykrywaniem

PoE PoE IEEE 802.3af, klasa 3

Napięcie zasilania 12 V DC / 1 A (brak zasilacza AC w zestawie)

Obsługa SIP/VoIP Tak, zgodność z większością urządzeń 

Kodeki głosowe G.711μ/a, G.722, DTMF (RFC2833, SIP INFO), AEC, ANC

Wejście dźwięku Wbudowane mikrofony o zasięgu do 1,5 m

Wyjście dźwięku Głośnik HD 2 W, do 3 m 

Wejście 2 wejścia transoptora, Vin <15 V, do czujnika drzwi lub innego urządzenia niskonapięciowego

Wyjście 2 przekaźniki, 125 V AC / 0,5 A lub 30 V DC / 2 A, normalnie otwarte lub normalnie zamknięte,  
do zamka elektrycznego, włącznika światła lub innego urządzenia o wysokim napięciu

Stopień wodoszczelności IP66 (EN60529)

Odporność na akty wan-
dalizmu IK10 (IEC62262)

Temperatura i 
Wilgotność

Działanie: od -30°C do 60°C 
Przechowywanie: od -35°C do 60°C
Wilgotność: od 10% do 90% bez kondensacji

Montaż Naścienny, do montażu w ścianie (wymagany zestaw montażowy, sprzedawany oddzielnie)

Wymiary (WxSxG)
i waga 

Na ścianie: 173 × 80 × 36 mm;
W ścianie: 217 × 120 × 11,6 mm;
Masa urządzenia: 672 gramy

Zgodność CE, FCC, IC, RCM, UKCA
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