
MASYB מפרט טכני לאינטרקום דיגיטלי מבית
INFINITY I1000 MASYB דיגיטלית מלאה ומפוארת מבית IP היא מערכת אינטרקום

המפתחת ומעצבת מערכות בישראל ומשווקת לישראל ולחו"ל.
בארץ ישנן עשרות אלפי יחידות דיור עם ציוד של MASYB, מערכות אנולגיות עד מערכות IP מתקדמות.

לחברתנו מעבדה לייצור חלקים ושירות ללקוח. 
חברתנו אינה מתפשרת על איכות ושירות.

באמצעות מחקרים וניסיון אישי פיתחנו ועיצבנו את המערכות שלנו בהתחשב בכל האתגרים הסביבתיים והטכנולוגיים
מתקדמות וכמו כן אפשר למצוא מערכות אשר משתלבות למערכות אינטרקום קיימות למערכות דיגיטליות.

תוך כדי הקשבה ללקוחות קידמנו מערכות
המערכת INFINITY I1000 מתאימה לבנייני יוקרה ומגדלים בעיקר, מאפשרת שילוב בין אינטרקום טלוויזיה 

הכוללת צפייה ודיבור עם הפנל הראשי. בשפה העברית.
התקשרות בין הדירות דרך אלפון שמות לאנשי קשר או שמירה של מועדפים בעברית.

אפשרות הקלטת האורח והשארת הודעה.
  ,IP -איכותית שדואגת לאיכות התמונה והדיבור גם ברבי קומות בזכות שיטת ה IP המערכת היא בשיטת

הכוללת מספר כמה ערוצי דיבור לצפייה ודיבור בו זמנית
עם כמה דירות/ פנלים.

אפשרות להוספת מצלמות IP למערכת. 

ישנה אופציה לקריאת מעלית מהמסך או שליחת מעלית לאורח.
ישנה אופציה לפתיחת שערים מהמסך.

ישנה אופציה להתקשרות באפליקציה מנייד/טאבלט
המערכת קלה ונוחה לשימוש.

ישנה אופציית התמשקות לבית חכם דרך האפליקציה.ישנה אופציית התמשקות לבית חכם דרך האפליקציה.

i9 : הפנל הראשי
פנל מפואר בצבע כסוף, עמיד בפני ונדליזם ותנאי חוץ, 

הכולל מדגם ברשות הפטנטים מס' 61749
שליטה בסיסית בתצוגת LCD מואר ב4 שורות בעברית 4.3"

כולל הנחיית המבקר בעברית
כולל נגישות לעוורים או חרשים.

השארת הודעה אוטומטית לכל הדיירים על החלפת קוד כניסה.
מצלמת צבע IP איכותית עם WDR מובנה ברזולוציה 1080 קו IP ליום ולילה

עדשת מצלמה ייחודית לחברתנו 120 מעלות WDR מובנה נגד סנוור השמש 
לראיית כל מרחב הכניסה מיוחד לנכים וילדים.

עם הקלטת האורח והשארת הודעה.
 NC או NO הפעלת מנעול חשמלי או מגנטי: מגע יבש

זמן פתיחת דלת: לפי דרישה 1-100 שניות.
בעל זיכרון בלתי מחיק, שומר על קודי התכנות בהספקת חשמל.

CAT5/CAT6 חיבור כבלים
אפשרות עד 10 פנלים בבניין

 °C 50  - + °C 40- טמפרטורת פעולה
נוח להפעלה ע"י הדייר.

אפשרות כניסה ע"י קורא קירבה 
ושיחת הודעה למסך לשינוי הקוד.אפשרות כניסה ע"י מספר קוד ספרות

אפשרות בחירה לכל דייר קוד אישי לתכנות מהמסך
אפשרות פתיחת דלת ע"י מדבקה לסמארט פון

מידות חיצוניות אורך 340 מ"מ  רוחב  115 מ"מ



i7   מסך מגע : 7"    דגם

מסך מגע 7" צבע לבן
ובנוסף לחצני מגע נוספים לפעולה מהירה ונוחה

לחצני המגע לנגישות
אפשרות עד 4 מסכים בדירה

התקשרות בין הדירות ע"י אנשי קשר
תמונה חדה בצבע IP ברזולוציה 600X1024 המסך כולל פתיחת דלת

דיבור ושמע בעוצמה איכותית.
כולל הדלקה עצמית של צפייה דיבור שמע ופתיחת דלת.

מספר ערוצי שיחה / תמונה בו-זמנית
ווסת עוצמת צלצול, ווסת עוצמת דיבור.

השתקת צלצול עם אינדיקציה
השארת הודעה כולל תמונה לדייר

הקלטת אורחים מהמסך
רשימת הקלטות והודעות לפי תאריך

מגוון של מנגינות להחלפה
תצוגת זמן ושעון במצב המתנה של הצג

תפריט בעברית ואנגלית
דיבור בין המסכים דרך אנשי קשר או מועדפים בעברית

אפשרות חיבור מצלמות IP נוספות
אפשרות בחירת קוד אישי לדירה מהמסך

קבלת הודעה על שינוי קוד כניסהקבלת הודעה על שינוי קוד כניסה
אפשרות קבלת הודעות ע"י השומר למסך

אפשרות להשקיע את המסך בקיר ע"י קופסת השקעה

אופציה להזמנת או שליחת מעלית
ישנה אופציה לפתיחת שערים מהמסך.

ישנה אופציה להתקשרות באפליקציה מנייד/טאבלט
המערכת קלה ונוחה לשימוש.

ישנה אופציית התמשקות לבית חכם דרך האפליקציה.
מידות חיצוניות אורך 130 מ"מ  רוחב  230  מ"מ

 IP כולל כתובת
צבע לבן

 i2   שפופרת :    דגם

IP שפופרת נלווית למסך
לחצני מגע נוספים לפעולה מהירה ונוחה

דיבור ושמע בעוצמה איכותית.
כולל הדלקה עצמית של צפייה דיבור שמע ופתיחת דלת.

מספר ערוצי שיחה בו-זמנית
כיוון עוצמת צלצול, ווסת עוצמת דיבור ממוחשב

 IP כולל כתובת



    i10 מסך מגע : "10  דגם

מסך מגע 7" צבע לבן
ובנוסף לחצני מגע נוספים לפעולה מהירה ונוחה

לחצני המגע לנגישות
אפשרות עד 4 מסכים בדירה

התקשרות בין הדירות ע"י אנשי קשר
תמונה חדה בצבע IP ברזולוציה 600X1024 המסך כולל פתיחת דלת

דיבור ושמע בעוצמה איכותית.
כולל הדלקה עצמית של צפייה דיבור שמע ופתיחת דלת.

מספר ערוצי שיחה / תמונה בו-זמנית
ווסת עוצמת צלצול, ווסת עוצמת דיבור.

השתקת צלצול עם אינדיקציה
השארת הודעה כולל תמונה לדייר

הקלטת אורחים מהמסך
רשימת הקלטות והודעות לפי תאריך

מגוון של מנגינות להחלפה
תצוגת זמן ושעון במצב המתנה של הצג

תפריט בעברית ואנגלית
דיבור בין המסכים דרך אנשי קשר או מועדפים בעברית

אפשרות חיבור מצלמות IP נוספות
אפשרות בחירת קוד אישי לדירה מהמסך

קבלת הודעה על שינוי קוד כניסהקבלת הודעה על שינוי קוד כניסה
אפשרות קבלת הודעות ע"י השומר למסך

 IP כולל כתובת

אופציה להזמנת או שליחת מעלית
ישנה אופציה לפתיחת שערים מהמסך.

ישנה אופציה להתקשרות באפליקציה מנייד/טאבלט
המערכת קלה ונוחה לשימוש.

ישנה אופציית התמשקות לבית חכם דרך האפליקציה.
מידות חיצוניות אורך 200 מ"מ  רוחב  300  מ"מ

צבע שחור
IP אפשרות כניסה למצלמות

פלגים נשלפים

i3 קומתי: דגם POE מפענח

מפענח את מספר הדירה ע"י תכנות ידני, 
כניסה מקסימום 6 דירות במפענח

כולל לד ביקורת. תכנות קל של הדירה פלגים נשלפים

INFINITY I1000
  MASYB עבור מערכות מבית

להתקשרות: אליס 03-6511050    לתמיכה 03-6511020


