Robin Compact Smartview
dé deurintercom met video-functie
De Robin Compact Smartview is een SIP deurtelefoon met ingebouwde camera die een unieke
combinatie van toegangs- en beveiligingsfuncties verenigt in één high-end apparaat. Dat maakt hem
tot de ideale oplossing voor het op afstand openen van deuren, poorten of slagbomen.
De deurintercoms van Robin Telecom Development zijn lever-
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Smartview
De Robin SmartView kan als optie worden voorzien van een
Bewakingsdienst (beschikbaar vanaf april 2012).
De camera is voorzien van een functie die beweging detecteert
in een door de gebruiker specifiek geselecteerd beeldsegment.
De opname start zodra in het geselecteerde beeldsegment
beweging wordt gedetecteerd en blijft lopen zolang er
beweging is. Dus ook als er niet wordt aangebeld. Als een
bezoeker zich wel aanmeldt, worden het intercom gesprek en
de bijbehorende videobeelden opgenomen.
De videobeelden met intercom gesprek worden niet lokaal
op de deurintercom opgeslagen, maar op een centrale server
buiten uw pand. Diefstal van cruciale beelden door onbevoegden is dus geen optie!
Opgeslagen beelden afspelen kan op elk gewenst moment,
waar ter wereld u ook bent. Een internetverbinding en
web-browser zijn voldoende om de centrale server te
benaderen. Het is dus niet noodzakelijk om via de firewall
toegang te krijgen tot de opgeslagen beelden.
Live meekijken op de camera? Ook dat kan! Met een internetverbinding en web-browser, of vanaf uw Smartphone of Tablet
zijn de beelden toegankelijk (na installatie van een App).

Integratie met VoIP telefonie
De Robin Compact SIP wordt aangesloten op de bestaande
VoIP telefonie-omgeving (IP PBX) en als telefoontoestel
geregistreerd. Installatie is derhalve eenvoudig en snel.
De Robin Compact SIP communiceert met de IP PBX en
maakt daarbij geen gebruik van (analoog / VoIP) protocol
omzetters, aangezien toepassing van dit soort omzetters vaak
tot interoperabiliteit problemen leidt.
De Robin Compact SIP is inmiddels getest en gecertificeerd op
16 verschillende IP PBX systemen. Een volledig overzicht van
alle certificeringen is beschikbaar op www.robin.nl. Staat uw
IP PBX nog niet op de lijst, neem dan contact met ons op via

Registreren voor de Video bewakingsdienst?

www.robin.nl/contact.
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Smartview
Voice Mail
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Robuust, duurzaam, betrouwbaar
De deurintercoms van Robin Telecom Development staan al
meer dan twintig jaar bekend om hun robuuste design, hun
duurzaamheid en hun betrouwbaar functioneren bij gebruik
buiten, onder alle weersomstandigheden.
Met deze principes onderscheiden we ons van andere aanbieders. Tijdens de ontwerpfase van deze nieuwe uitvoeringen
van de Robin Compact Analoog, Robin Compact SIP en de
nieuwe Robin SmartView SIP stonden deze uitgangspunten
wederom bovenaan in onze design filosofie.

• Volledig aluminium behuizing
Alle modellen Robin deurintercoms worden geleverd in een
stevige volledig aluminium behuizing. De frontplaat wordt
apart geanodiseerd. Dit is een oppervlaktebehandeling om
metalen zoals aluminium te voorzien van een fraai ogende
beschermende oxidelaag. De oxidelaag is hard, slijtvast en
corrosiebestendig.

• Gehard optisch glas
De Robin SmartView SIP is uitgerust met een hoge kwaliteit fish-eye lens (180-graden beeldhoek). Ter bescherming
van de lens is gekozen voor gehard optisch glas met photochromische eigenschappen. Het geharde glas is aanzienlijk
krasvaster dan kunststof en door de photochromische
eigenschappen kleurt het glas van de SmartView mee met
de intensiteit van zonlicht of ultraviolet licht.

• Piëzo Touchpad
De mechanische druktoetsen zijn vervangen door een
“aanraakvlak” dat op basis van piëzo technologie detecteert
of iemand aanbelt. Piëzo elektrisch effect is het verschijnsel
dat bepaalde materialen onder invloed van druk een
elektrische spanning produceren. De omgevingstemperatuur
en luchtvochtigheid zijn daarbij minder van invloed op de
werking dan bij mechanische druktoetsen het geval is.

Smartview
Robin Smartview SIP

• SIP deurintercom met geïntegreerde 5 MegaPixel IP camera
• 180-graden hemisferische lens (fish-eye)
• Digitale Pan / Tilt / Zoom
• H.264, H.263, H.263-1998 codec
• Eigen SIP stack (geen interne ATA)
• Aansluiten op SIP PBX of Peer-to-Peer
• Werkt met H.264/H.263 compatible video-telefoon
• Specifiek getest op Grandstream GXV 3000, GXV 3140, GXV 3175, Cisco 9971,
Tiptel V28, PolyCom VVX 1500/500

• BRIA3 en Vippie softclient

• Opname intercomgesprek en (motion triggered) video in de cloud (april 2012)
• Aanbelfunktie op basis van piëzo technologie
• PoE (IEEE 802.3af)
• Volledig aluminimum behuizing (grijs of zwart), of messing frontplaat (inbouw)
• Beschikbaar met 1, 2, 4 of 6 piezo toets(en) per toestel
Robin Smartview SIP / INBOUW

Robin Smartview SIP / OPBOUW

Uitvoering: grijs, 1 piëzo toets

Uitvoering: grijs, 1 piëzo toets

Robin Telecom Development ontwikkelt telecom producten zoals buitendeurtoestellen en video bewakingsoplossingen. We werken volgens de filosofie dat door steeds
nieuwe uitdagingen aan te gaan de grenzen verlegd worden en het werk interessant blijft. De bevlogen medewerkers van Robin hebben maar één doel: om voortdurend
innovatieve en verrassende producten te ontwikkelen. Kwaliteit is daarbij de belangrijkste voorwaarde in alle stappen van het proces, van ontwerp tot fabricage.
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