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HWC-NG Web intercom 

Spraak en video op basis van IP 

Intercom & video over LAN/WAN 

Het HWC-NG systeem is ontworpen voor gebruik van audiocommunicatie en  

videotransmissie, via het internet of intranet. Door het plaatsen van hardware en het  

installeren van software is het mogelijk om het systeem te laten communiceren met  

maximaal 250 locaties of “stand alone” toestellen waar ook ter wereld. Iedere locatie met 

een interface kan met maximaal 16 intercomaansluitingen per interface werken. U kan dan 

in totaal over 4000 intercomaansluitingen beschikken. Het systeem bestaat uit een server 

en cliënt applicatie die geïnstalleerd moet worden. Zo kunt u dus vanuit 1 intercom  

maximaal 30 computers oproepen. Op de locatie, waar een cliënt computer zich bevindt, 

heeft de operator de mogelijkheid om alle oproepen af te handelen. Tevens kan de  

operator ook zelf het initiatief nemen om een intercompost te selecteren.  

De mogelijkheden om bijvoorbeeld contacten te generen voor het openen van deuren etc, 

zijn legio. Elke intercomprint heeft standaard 2 contacten voor bijvoorbeeld het licht in te 

schakelen en een slagboom te openen. Alle locaties en aansluitingen kunnen met naam en 

locatie naam naar eigen keuze worden ingevuld. Ten behoeve van de controle op de  

verbindingen  (ADSL en/of netwerk) zijn diverse mogelijkheden in de software pakketten 

ingebouwd, een systeembeheerder kan deze instellingen zelf bepalen. Ten behoeve van de 

controle op de verbindingen (ADSL en/of netwerk) zijn diverse mogelijkheden in de  

software pakketten ingebouwd, een systeembeheerder kan deze instellingen zelf bepalen.  

Standaard faciliteiten 

- 10 locaties, optie max. 250 

- 5 gebruikers, optie max. 50  

- 1 computer, optie max. 30 

- Diverse software licenties 

- Logboek(en) en management 

- Vrij programmeerbaar 

- Service op afstand 

- Bewaking netwerk aansluiting 

- Bewaking op locatie en toestelniveau 

- Diverse gebruikersniveaus 

- Afwezigheidmelding (gesproken tekst) 

- Doorschakelmelding (gesproken tekst) 

 

Informatie per aansluiting 

- Deur “open” relais 

- Auto relais voor b.v. een videosignaal 

- Optisch en akoestisch oproepsignaal 

- Microfoon voorversterker 

- Eindversterker van 5 Watt 

- Symmetrische aansluitingen 

 

Opties 

- Doorschakelen andere cliënt computers 

- Koppeling GSM netwerk 

- Alarmeringen van contacten 

- Sturingen van contacten 

- Video via TCP/IP 

 

 


