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Het Duitse bedrijf MOBOTIX AG staat bekend als de pionier in netwerk-cameratechnologie en om het 

gedecentraliseerde  concept dat videosystemen met hoge resolutie voor het eerst kostenefficiënt maakt.

MOBOTIX AG • D-67722 Langmeil • Tel: +49 6302 9816-103 • Fax: +49 6302 9816-190 • sales@mobotix.com

Hemispheric IP-Video-Deurintercom

Volledig zicht rondom

Opname met geluid

Video-intercom wereldwijd

Ingebouwde berichtenfunctie

Zeer eenvoudige installatie

Toegang zonder sleutel

Volledig van muur tot muur en van vloer tot plafond
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T2
4 Hemispheric IP-Video-Deurintercom

Modulesysteem made in Germany 

Dankzij de ingebouwde bel- en lichttoets is de cameramodule al inzetbaar als compacte 

basis-video-deurintercom. De modules kunnen naar wens gecombineerd worden. 

MOBOTIX  biedt afdekramen aan voor één, twee of drie modules als inbouw- of 

opbouwvariant.

Hemispheric camera met LED‘s

• Echte intercomfunctie

• Lipsynchroon geluid

• Gebeurtenisgestuurde opname

• Buitenlicht- en deurbeltoets

Keypad met achtergrondverlichting

• Keyless entry met transponder of pincode

• Berichten afluisteren/achterlaten

• Deur openen/vergrendelen

• Module ook afzonderlijk inzetbaar

Infomodule met achtergrondverlichting

• Optioneel met Mx2wire-unit (zie pagina 14)

• Data en stroom via tweeaderige draad

• In plaats van aansluiting via netwerkkabel

• Voor tweeaderige kabels tot 200 m 
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Volledig van muur tot muur en van vloer tot plafond M
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180°

Hemispheric IP-Video-Deurintercom

Meer OVerZIcHT. Meer VeILIGHeID. Meer MOGeLIjKHeDeN. 

De nieuwe video-IP-deurintercom T24 van MOBOTIX is een innovatieve, krachtige en eenvou- 
dig te installeren oplossing zoals die nog niet eerder op de markt verkrijgbaar was. De T24 
maakt ook gebruik van de internationale standaard voor videotelefonie VoIP/SIP en H.264.

Alle voor het buitenstation aangeboden modules zijn weerbestendig, onderhoudsvrij 
en inzetbaar bij -30 tot +60 °c. De belangrijkste systeemvoordelen op een rijtje:

Volledig zicht rondom

De Hemispheric deurcamera met 3,1 megapixels en intern geheugen registreert 
het hele gebied rond de ingang. Volledig van muur tot muur, van vloer tot plafond.

Video-intercom wereldwijd

Als er aangebeld wordt, wordt er via het netwerk verbinding gemaakt met een IP-beeldtelefoon 
of een standaard-pc. Voor de video-intercomfunctie en het openen van de deur.

Opname met geluid 

De camera in de intercom kan automatisch gebeurtenissen opnemen. Bijvoorbeeld 
zo gauw er aangebeld wordt of als er voor de deur iets beweegt.

Toegang zonder sleutel

Wie mag wanneer naar binnen en wanneer niet? De regeling van de deuropener is met 
de keypad-module met pincode of RFID-transponder eenvoudig en veilig te realiseren.

Ingebouwde berichtenfunctie

Er kunnen op de intercom digitaal opgenomen gesproken boodschappen achtergelaten 
worden en door op de beltoets te drukken of na identificatie persoonlijk afgeluisterd worden.  

Zeer eenvoudige installatie

De aansluiting op de deur is via een netwerkkabel mogelijk of via twee beldraden dankzij de 
Mx2wire-techniek. De T24-modules kunnen ook aangesloten worden op Siedle Vario-installaties.
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Perfect overzicht 

De T24 biedt de mogelijkheid tot een hemisferisch zicht rondom. De camera zorgt 

voor een ruime en complete registratie van het hele gebied rond de ingang. En het 

vissenoogeffect wordt al in de fase van het livebeeld digitaal gecorrigeerd.

Hemisferische Hires-camera
Dankzij de fisheye-lens met een openingshoek van 180° 
registreert de camera het hele gebied rond de ingang 
zonder dat deze mechanisch gedraaid of gekanteld 
hoeft te worden – ononderbroken van muur tot muur, 
van het plafond tot de vloer. Het is onmogelijk om 
langs de camera te „sluipen“. Op de monitor van de 
ontvangende installatie kan bliksemsnel de actuele 
beelduitsnede worden omgeschakeld: van de close-up 
van de bezoeker tot en met het panoramische overzicht.

De T24 beschikt over een ingebouwde hoog- 
waardige computer, die ook ingezet wordt bij de 

beveiligingscamera‘s van MOBOTIX in banken of op luchthavens. Zo kan de video-
IP-deurintercom bij bewegingen binnen het beeld automatisch starten met het 
opnemen op video met geluid en tegelijkertijd de bewoners of een bewakingsdienst 
waarschuwen per sms of e-mail.

Superieur overzicht verhoogt de veiligheid    
De fisheye-lens van de camera registreert alles wat zich binnen de halve ofwel hemisferische 
cirkel voor de lens afspeelt zonder onderbreking en geeft dit in eerste instantie weer als volledig 
beeld van 360°. Tengevolge van technische oorzaken zijn de objecten hierbij vooral aan de 
randen van het beeld geometrisch sterk vertekend en voor het menselijke oog niet optimaal 

te analyseren. Daarom bewerkt de camera met behulp van de software de beelden al in de 
live-beelden en geeft gebruikersvriendelijke weergaven door aan de video-ontvangstinstallatie. 
De beelden kunnen nu met gemak digitaal gekanteld, gedraaid of ingezoomd worden.  

360° volledig beeld T24

Compleet overzicht  
met de T24

Hires 180°-panorama

Volledig zicht rondom

Standaard 90°
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Virtuele PTZ (vPTZ) 

De weergegeven beelduitsneden worden door de geïntegreerde beeldcorrectie-software 

gecorrigeerd. Door de beelduitsnede uit te vergroten of te bewegen ontstaat het 

effect van een zwenkende camera, zonder dat er echt iets beweegt: de virtuele PTZ.

Ononderbroken 180°-registratiehoek
De gebruikelijke deurcamera‘s met een 90°-standaardlens brengen bezoekers alleen 
maar in beeld als ze recht voor de lens staan. Het komt echter vaak voor dat de 
deurintercom niet direct naast de deur aangebracht kan worden en daarom een 
andere hoek maakt ten opzichte van de bezoeker (zie afbeelding). Ook in dit geval 
levert de T24 dankzij de openingshoek van 180° perfecte beelden.   

Zicht direct naar boven en beneden
De Hemispheric camera kan nog veel meer: 
bijvoorbeeld tot op de vloer voor de deur 
kijken – dus in het gebied direct onder de 
deurintercom dat anders onbewaakt is. De 
T24 doet dat zonder te bewegen en zonder 
motor, alleen per software; zonder geluid, 
discreet en zonder dat een bezoeker zich „van 
top tot teen gekeurd“ hoeft te voelen.

Overigens is deze snelle blik naar beneden ook bijzonder handig als men bijvoorbeeld 
wil weten of de krant al voor de deur ligt. En natuurlijk is het ook mogelijk om een blik 
naar boven te werpen, tot aan het dak.   
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DeurDeurintercom 
(een hoek makend naast de deur)
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Overzicht en vPTZ tegelijkertijd (live en analyse) 

De bedieningssoftware MxEasy levert standaard een live-videobeeld met twee vensters. 

Terwijl het bovenste venster continu gefocust blijft op de bezoeker, kan tegelijkertijd in 

het onderste venster de beelduitsnede naar wens gewijzigd worden.

Internettechnologie als basis           
De MOBOTIX-deurintercom T24 maakt gebruik van standaard-netwerktechnologie en beschikt 
over een microfoon en luidspreker. Als er aangebeld wordt, wordt er via het netwerk verbin- 
ding gemaakt met een IP-beeldtelefoon of een standaard-pc. Zo is het niet alleen mogelijk 
om vanuit elke ruimte in het huis per video en per microfoon in contact te staan met de 
deurintercom, maar zelfs vanaf elke plek ter wereld. Bijzonder belangrijk: de bezoeker en de 

bewoner kunnen ook tegelijkertijd praten. Dankzij echo-onderdrukking 
en digitale signaalverwerking met de allerbeste geluidskwaliteit.

Onbeperkt aantal ontvangstplekken mogelijk
De T24 is dankzij de netwerktechniek niet gebonden aan een 
merkafhankelijke, dure ontvangstinstallatie. Geheel naar eigen 
wens en toepassing kan de deurintercom bediend en aangestuurd 
worden met een standaard-computer, een IP-beeldtelefoon of 
met behulp van een tablet-pc.

Zeer eenvoudige bediening dankzij Mxeasy
De praktische software MxEasy is door MOBOTIX speciaal op 
maat gemaakt voor een eenvoudige en gebruikersvriendelijke 
bediening van de T24. Het programma, dat gratis gedownload 
kan worden van de MOBOTIX-website, maakt in een handomdraai 

Zeer eenvoudige bediening
• Oproepen aannemen 
• Deur openen 
• Licht aan/uit doen 
• Opname bekijken
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vPTZ

Live opname

Deurcamera - 10.02.2010-17:27:03

Video-intercom wereldwijd
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Veelzijdig inzetbare beeldtelefoon (video: H.264, audio: G.711) 

De T24 kan met elke geschikte beeldtelefoon ter wereld worden verbonden. Naast de 

intercomfunctie met video en geluid ondersteunen deze toestellen extra bedienings- 

functies zoals deur-/lichtbediening, beeldanalyse, versnelde opname en PTZ..

Video-intercom wereldwijd

elke computer (Apple of Windows) tot een multifunctionele T24-ontvangstinstallatie 
met grafische, intuïtief te gebruiken gebruikersinterface.

een voorbeeld uit de praktijk  
Met de T24 is de familie Klugmann uit Frankfurt am Main altijd en overal 
precies op de hoogte als er iemand aan de deur is. Thuis is op de begane 
grond een moderne IP-beeldtelefoon als video-intercom geïnstalleerd. 
Met de telefoontoetsen kan de camera heel eenvoudig aangestuurd 
worden, de beelduitsnede veranderd worden door digitaal inzoo-
men, draaien en kantelen, de deur geopend worden, het licht aan 
en uit gedaan worden en opgenomen beelden bekeken worden.

Een andere ontvangstinstallatie van de deurintercom is de werk-pc op het kantoor van de 
heer Klugmann in Wiesbaden. Via internet wordt automatisch een verbinding met live- 
beelden tot stand gebracht als er iemand aanbelt en er op dat moment verder niemand 
thuis is. Zo kan de heer Klugmann ook vanuit kantoor de bezoekers voor de huisdeur 
zien, met hen spreken en de deuropener bedienen om ze binnen te laten door met de 
muis te klikken – als het bijvoorbeeld de kinderen zijn die vroeger thuiskomen van school.

Daarnaast gebruikt de familie een tablet-pc die ‘s avonds op de salontafel ligt en 
waarmee men op z‘n gemak vanuit de woonkamer met de bezoekers aan de deur 
kan praten. En die de familie meeneemt op alle vakantiereizen om ook vanuit New 
York live met de bezoekers thuis in Frankfurt te kunnen communiceren.

Zie voor meer informatie  
over beeldtelefoon-
bediening p. 18/19

Notification

T24
Thuis in Frankfurt

www
Wereldwijd toegankelijk

bijv. tablet-pc
Verblijfslocatie New York
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Vrije keuze van opslagplaats

Elke afzonderlijke T24 kan zo geconfigureerd worden, dat deze – veilig gecodeerd 

– ofwel intern op de MicroSD-kaart, ofwel extern via het netwerk opneemt. Indien 

nodig kan ook de gewone harde schijf van een pc gekozen worden voor het opslaan.

camera-intern geheugen tot 32 Gbyte
De T24 slaat video in hoge resolutie met lipsynchroon geluid op 
– zonder externe opnameapparatuur of pc en zodoende zonder 
netwerkbelasting – direct op de ingebouwde MicroSD-Flashkaart. 
Oude opnamen kunnen automatisch worden overschreven of na 
een vooraf ingestelde periode automatisch worden verwijderd.

Een MicroSD-kaart van 32 GB is voldoende voor maximaal 400.000 
panoramabeelden of 33 uur film. Flash-geheugens zijn door-
ontwikkelde halfgeleidergeheugens zonder enig mechanisme die 
dankzij hun betrouwbaarheid (geen mechanisch loopwerk voor een 
harde schijf), eenvoudig gebruik en lage kosten het opslagmiddel 
van de toekomst vormen.

Dankzij het eigen MOBOTIX FlashFile-systeem (MxFFS) kunnen de intern op de Flashkaart 
opgeslagen gegevens ook bij diefstal niet worden geraadpleegd of verspreid door 
onbevoegden.

Opslag van volledig beeld onafhankelijk van het livebeeld
De hemisferische T24 beschikt over een virtuele PTZ (Pan-Tilt-Zoom). Het beeld van de 
Hemispheric camera kan traploos worden uitvergroot, elke willekeurige beelduitsnede 
kan bijvoorbeeld met een joystick worden gemanipuleerd. Net als bij een mechanische 
PTZ-camera – maar dan zonder onderhoud en slijtage. 

Terwijl in het livebeeld ingezoomd wordt op een bepaald gebied in het beeld, kan 
parallel bij de opname altijd het volledige beeld worden opgeslagen. Dat is met geen 
enkele motorgestuurde PTZ-camera ter wereld mogelijk. Maar uiterst belangrijk voor 
latere analyse van de opgenomen gebeurtenissen („Er was beneden toch nog iemand 
aan de deur.“).

Live-beeld Opgeslagen volledig beeld Analyse achteraf van volbeeld

Opname met geluid
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Alarmsituaties altijd overzichtelijk 

De alarmzoekfunctie koppelt meerdere functies die het zoeken naar gebeurtenissen sterk ver- 

eenvoudigen. Aanlyseren is mogelijk met automatisch gesynchroniseerde tijdsbepaling. In de 

gebeurtenisweergave kan de gebeurtenis die het alarm activeerde nader geanalyseerd worden.

Automatische opname van gebeurtenissen
Als marktleidende producent van IP-veiligheidscamera‘s met hoge resolutie heeft MOBOTIX 
dezelfde functies in de T24-deurcamera ingebouwd. Terwijl bij standaardcamera‘s 
alleen handmatig een opname gestart en beëindigd kan worden, werkt de MOBOTIX-
camera met intelligente sensoren en slaat efficiënt op. er wordt alleen automatisch 
opgenomen als bijvoorbeeld

... er iemand aangebeld heeft
Zo weet de huiseigenaar wie er tijdens zijn afwezigheid bij hem wilde komen. 
En het exacte tijdstip van het bezoek wordt uiteraard ook opgeslagen.

... er iemand aan de deur was
Wie heeft er wanneer dat pakketje voor de deur gelegd? Eén blik op de 
lijst met opgenomen gebeurtenissen is genoeg; de bewegingssensor in 
de camera heeft ervoor gezorgd dat de opname begonnen is.

... de buitenverlichting aangaat      
De opname wordt gestart door externe schakelcontacten of fotocellen, 
maar ook door lichtsensoren en IR-bewegingsmelders. Met de koppeling 
aan het licht worden ook bruikbare beelden verkregen als het donker is. 

Afspelen van de opgenomen gebeurtenissen
Om de gebeurtenissen uit het geheugen van de camera op te roepen, is alleen maar 
een IP-beeldtelefoon of een pc nodig. Er hoeft geen nieuwe software op de IP-beeldtelefoon 
geïnstalleerd te worden, want de camera geeft direct in het camerabeeld een bedie- 
ningsmenu door dat algemeen gebruikt kan worden met de toetsen van een telefoon. 
Bij het gebruik van een pc als ontvangstinstallatie raadt MOBOTIX de gratis Mxeasy- 
software aan voor het eenvoudig instellen en bedienen van de hele T24-installatie.

IR-bewegingsmelder
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contactloze rFID-techniek met transponder 

Met RFID is het mogelijk om personen automatisch te identificeren en het registreren 

en opslaan van de bijbehorende data te vereenvoudigen. Een RFID-systeem bestaat 

uit een transponder (bijv. een kaart of sleutelhanger) en een toestel voor het uitlezen 

van de transponder-identificatiesignalen (keypad van de T24).

rFID
Deurcontact

12 V, 12 W

Deurgrendel- 
contact

MxBus (2-aderig))
Accuvoeding & toegangscodes

Toegang zonder sleutel (rFID & pin)
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Veilig vergrendelde toegangsdeur

Deuropeners betrekken hun stroom meestal direct van het buitenstation, die dan direct en dus 

niet veilig voor manipulatie wordt doorgegeven aan de elektromagnetische deurvergrendeling. 

Bij de deuropener van MOBOTIX is het niet mogelijk om de toegankelijke kabels te overbruggen.

Keypad met rFID-techniek     
Wie mag wanneer niet gebouw in en wanneerniet? 
De MOBOTIX-toetsenmodule is veelzijdig inzetbaar. 
Buiten dient deze – weerbestendig conform IP65 
– voor de professionele toegangs- controle met de 
T24; ofwel door invoer van een toetscode of door 
toegang zonder sleutel met een transponder (bijv. 
in het formaat van een bankpasje of ingebouwd 

in een mobiele telefoon). De module communiceert via MxBus direct met de veiligheids-
deuropener. Deze kan geprogrammeerd worden met een timer met kalenderfunctie in 
Mxeasy. De module kan ook afzonderlijk gebruikt worden als beveiliging van ruimten 
zoals magazijnen of VIP-ruimten.

Veiligheids-deuropener in het gebouw
De T24-deurintercom bij voorkeur combineren met de 
veiligheids-deuropener met decentrale toegangscodeopslag 
van Mobotix, waardoor het eventueel openen van de deur, 
door met geweld de verbindingskabels bloot te leggen 
en te overbruggen met de T24, onmogelijk is. Een ingebouwde 
accu (permanent geladen door de T24 via MxBus-kabel) 
zorgt ervoor dat de deur ook in geval van stroomuitval ver- en ontgrendeld kan worden. 
De deuropener, als opbouw of als inbouw, dient in het gebouw dankzij de ingebouwde 
luidspreker ook als deurbel.

Het toestel, dat voorzien is van twee kleuren-LED‘s ter indicatie van de bel- en deursta- 
tus (deurcontact, -vergrendeling), wordt met twee toetsen bediend: uitzetten van het 
geluid van de deurbel (bijv. tijdens een vakantie) en vrijgave van de deurvergrendeling.

Het keypad is ook 
als afzonderlijke 
module verkrijgbaar

Dubbele beveiliging met 
transpo en pincode-invoer

Accu als backup voor 
de stroomvoorziening: 
stroom voor de deuro-
pener en het keypad van 
het buitenstation: deur 
wordt ook met pincode/ 
transponder geopend/ 
vergrendeld bij alge-
hele stroomuitval

Deur openen

LED blauw geeft deurstatus aan en 
of er al aangebeld is of een bericht 
achtergelaten is

Mute

LED groen/rood geeft belstatus 
en storingen aan (bijv. accu, 
MxBus-kabel)

rFID
12 V, 12 W

Deurgrendel- 
contact

De toegangscode wordt 
gecodeerd van de keypad  
naar de deuropener  
gestuurd en daar pas, 
dus aan de veilige  
binnenzijde,  uitgelezen  
en bevestigd voordat  
de deur opengaat 
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Multifunctioneel keypad

De handige berichtenfunctie hoeft niet apart bij MOBOTIX besteld te worden. Deze 

optie is standaard bij elk keypad inbegrepen. Daarvoor wordt handig gebruik gemaakt 

van de luidspreker, microfoon, camera en het geheugen van de T24-deurcamera.

Afwezigheidsbericht
De MOBOTIX video-IP-deurintercom maakt het dagelijkse leven een 
stuk gemakkelijker met de ingebouwde berichtenfunctie. Daarmee 
kan een bewoner een audiobericht inspreken dat automatisch 
wordt afgespeeld als er iemand aanbelt. Net zoals bij een antwoordapparaat waarop 
door de beller geen berichten ingesproken kunnen worden.

Voorbeeld uit de praktijk: De als zelfstandige werkzame heer Klugmann is vaak op bezoek 
bij klanten. Op zulke dagen gebruikt hij – vooral om potentiële klanten zonder afspraak 
niet meteen al weer kwijt te raken – de berichtenfunctie van zijn MOBOTIX-deurintercom. 
Bij het aanbellen krijgt elke bezoeker de boodschap door dat de heer Klugmann er 
op het moment niet is en de volgende dag vanaf negen uur weer aanwezig zal zijn.

Antwoordapparaat
De bewoner kan er ook voor kiezen om bezoekers de moge- 
lijkheid te geven om een videoboodschap inclusief geluid voor 
hem achter te laten op de deurintercom. Ook zoals bij een 
antwoordapparaat, maar nu met inspreekmogelijkheid. De bezoeker spreekt een korte 
boodschap in die automatisch afgespeeld wordt als er tijdens zijn afwezigheid aangebeld 
wordt. In de boodschap wordt erop gewezen dat de bezoeker een videobericht kan 
achterlaten door de toets met het envelopsymbool in te drukken.

Voorbeeld uit de praktijk: Nu kan de pakketbezorger gemakkelijk en betrouwbaar aan 
de familie Klugmann doorgeven dat hij er was tijdens hun afwezigheid en de levering 
bij de buren achtergelaten heeft.

Message-Box
Een andere, bijzonder geavanceerde berichtenfunctie biedt de 
mogelijkheid om een persoonlijke mededeling voor een bepaald 
persoon achter te laten. Deze wordt afgespeeld zodra de des- 
betreffende persoon geïdentificeerd wordt door middel van de 
toegangsmodule van de T24.

Voorbeeld uit de praktijk: Soms heeft de heer Klugmann nog een boodschap voor 
de schoonmaker voordat die zijn kantoor schoonmaakt. Geen probleem: de T24 kan, 
als de deur met de transponder-codekaart wordt geopend, een bericht afspelen dat 
alleen voor deze kaartbezitter bestemd is.  
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Berichten afluisteren

Door middel van een knipperende LED op de T24 wordt aangegeven of er een bericht 

voor de bewoner is achtergelaten door de bezoeker. Het bericht kan – na invoer van 

een beveiligingscode – afgeluisterd worden op de deurintercom. Of met beeld op 

elke video-ontvangstinstallatie.

De T24-toetsmodule met contactloze 
RFID-techniek beschikt over een inge- 
bouwde berichtenfunctie (blauwe 
toets met envelop).

De berichten worden met de micro- 
foon en luidspreker van de camera 
opgenomen en weergegeven. De 
MicroSD-kaart in de camera dient 
als geheugen.
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eenvoudige en snelle installatie

MOBOTIX adviseert bij nieuwbouw een Cat-7-kabel direct naar de intercom aan te 

leggen. Bij renovatie of in oudbouw is het ook mogelijk om de oude beldraad te blijven 

gebruiken in combinatie met Mx2wire-techniek (ook bij Siedle Vario).

T24: snel, eenvoudig en voordelig aangesloten op een netwerk
Hoe ziet een typische installatie eruit en welke kabels zijn ervoor nodig? De systeemweergave 
toont een schematische constructie van een toegangscontrolesysteem met T24 inclusief 
Hemispheric camera, keyless entry, infomodule en een extra aan de binnenzijde naast 
de deur aangebrachte MOBOTIX veiligheids-deuropener. Netwerkaansluiting en 
stroomvoorziening van de T24 vinden plaats via een netwerkkabel (PoE-techniek) 
of eventueel met de Mx2wire-uitbreidingsset via een tweeaderige beldraad. Zo kan 
een bestaande deurbel of eenvoudige deurintercom met geringe moeite vervangen 
worden door een veelzijdig toegangscontrolesysteem met een MOBOTIX-deurcamera 
met hoge resolutie.

Nieuwe installa-
tie: Cat - kabel

Renovatie/ombouw: bel-
draad + Mx2wire

eenvoudige installatie – systeemoverzicht

Ontvangstinstallatie

code & rFID-module

Toegang zonder sleutel

Infomodule & Mx2wire

2-aderige aansluiting

Hemispheric camera

Luidspreker & microfoon

MxBus (2-aderig)

Accuvoeding & toegangscodes

2-aderig (bijv. beldraad)

Gegevens & stroom (Poe)

cat-kabel (bijv. cat-7)

Gegevens & stroom (Poe)

– OF –

Mx2wire-module
Gegevens & stroom

PoE-switch

PoE-switch

op
tio

ne
el

Deurcontact

12 V, 12 W

Deurgrendel- 
contact

Licht

Veiligheidsdeuropener
Gong, accu & codes

Mute Deur openen
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De T24-camera past in het Siedle-systeem

Qua formaat past de cameramodule van de T24 video-IP-deurintercom ook in het 

Variocomponentensysteem van Siedle en hiermee kunnen de meeste modules zoals 

de modules met de beltoetsen, de bewegingsmelder of de verlichting via een speciale 

aansluitplaat geïntegreerd worden.

eenvoudige aansluiting van de afzonderlijke MOBOTIX-modules
Het T24-buitenstation heeft alleen maar één enkele kabel voor 
data en stroom nodig (via Cat-kabel of tweeaderige draad met 
Mx2wire) voor de aansluiting op een PoE-switch en zo op een 
onbegrensd uitbreidbaar Ethernet-netwerk. Naast het buitenstation 
kunnen aan de binnenzijde extra modules worden ingezet die via 
een switch of MxBus met de T24 in het netwerk verbonden zijn. 
Zodoende is het keypad ook geschikt als toegangsmodule voor andere ruimten. Of voor 
het in- en uitschakelen van een alarminstallatie in het huis met de transponderkaart. 
Er zijn nog meer MOBOTIX-modules in ontwikkeling.

Infomodule met Mx2wire-techniek (renovatie/oudbouw)      
De MOBOTIX-infomodule voor het T24-buitenstation is niet alleen een weerbestendig 
huisnummer met achtergrondverlichting van energiebesparende LED‘s met een lange 
levensduur; deze module kan optioneel ook een Mx2wire-unit bevatten. Deze is nodig 
als de T24 niet direct met een Ethernetkabel, maar met een (reeds aanwezige) beldraad 
via een tweede Mx2wire-unit aangesloten dient te worden op de PoE-switch. 

De Mx2wire-techniek is speciaal door MOBOTIX ontwikkeld en onderscheidt zich vooral 
doordat er zowel data als stroom tegelijkertijd via een tweeaderige kabel zoals beldraad 
of coaxkabel mee doorgegeven kan worden. 

Hemispheric video voor Siedle Vario
Die T24-modules zijn door de ontwikkelingsafdeling van MOBOTIX zo 
geconstrueerd, dat deze ook in het componentensysteem van Siedle 
Vario passen en zonder veel moeite geïnstalleerd kunnen worden. 
De afzonderlijke Siedle-modules worden daarbij met behulp van een 
speciaal ontwikkelde MOBOTIX IO-aansluitingsprintplaat geïntegreerd, 
die direct onder de MOBOTIX-cameramodule in het Siedle-frame wordt 
vastgeklikt. MOBOTIX levert de modules in vier Siedle-kleuren.

MOBOTIX Mx2wire 
systeemweergave

Voordelige uitbreidings-
mogelijkheid voor Siedle 
Vario-bezitters (ook 
met Mx2wire-techniek)

Aanwezige beldraad 
wordt gebruikt, nieuwe 
kabels naar deurin-
tercom overbodig

Mx2wire
Modul 2

2-aderige kabel

Gegevens & stroom

PoE switch/injektor 
IEEE 802.3af

Gegevens & stroom

Info2wire
module 1
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Gestandaardiseerde netwerktechnologie

De aansluiting van de T24 gebeurt via een normaal computernetwerk en niet via 

videokabels. Dit heeft als voordeel dat de toegang wereldwijd via glasvezel, koper 

of draadloos kan verlopen met voordelige standaardcomponenten uit de IT-techniek.

Individueel modulair systeem
De T24 is een modulair componentensysteem dat helemaal aangepast kan worden 
aan de specifieke wensen van de gebruiker. Daardoor is het T24-systeem zowel voor 
particulier als voor zakelijk gebruik geschikt. Het uiterst robuuste en weerbestendige 
buitenstation (IP65, geschikt voor -30 tot +60 °C) is verkrijgbaar in de vier aantrekkelijke 
kleuren wit, zilver, donkergrijs en amber.     

Met de ingebouwde bel- en verlichtings- toets, 
de hoogwaardige microfoon en een goed 
verstaanbare luidspreker is de hemisferische 
T24-cameramodule met passend inbouw-
raamwerk al als voordelige instap-deurintercom 
te gebruiken.

MOBOTIX biedt afdekramen aan voor één, twee of drie modules 
als inbouw- of opbouwvariant. De stevige raamwerkconstructie kan 
indien gewenst uitgerust worden met ingebouwde diefstalbeveiliging 
dat verhindert dat modules eenvoudig verwijderd kunnen worden.

Kleurvarianten: wit, 
zilver,  donkergrijs, amber

131 mm

327x126 mm

27

45
85 mm

32
7x

12
6 

m
m

33
1x

13
1 m

m

Productvarianten & verkooppunten
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Inclusief software 

Bij MOBOTIX krijgt men de op maat gemaakte software voor de systeeminrichting en de 

bediening  altijd helemaal gratis. De T24 kan met elke standaard-pc of elke SIP-beeldtelefoon 

eenvoudig worden bediend. Dit is via een internetverbinding wereldwijd mogelijk.

Planning en bestelling
Een gebruiksvriendelijke installatie van een T24 MOBOTIX IP-Video-Deurintercom voor 
de gebruiker vindt zijn weg via de Mobotix groothandel en vakkundige installateurs. 
De Mobotix producten kunnen eventueel ook direct via de website van MOBOTIX in 
de internetwinkel op www.mobotix.com worden besteld.

Op de MOBOTIX-website bieden we met de T24-webconfigurator een handige tool 
voor de planning van een eigen T24-deurintercom. Stap voor stap worden de afzonderlijke 
componenten zo gekozen dat er geen enkel noodzakelijk onderdeel kan worden ver- 
geten. Na afloop van de configuratie maakt het systeem naast een voorvertoning van 
de installatie ook een onderdelenlijst die voor een concrete aanvraag overhandigd 
kan worden aan de leverancier of installateur.

De webconfigurator vindt u op www.mobotix.com onder het hoofdmenu 
Producten > Video-IP-intercom > configurator.
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Statusweergave in het beeld

Linksboven zit de T24-statusweergave. De symbolen geven bijvoorbeeld aan of de deur 

afgesloten is, het externe licht aan is en de opnamefunctie van de camera geactiveerd is.

MOBOTIX raadt Grandstream aan
MOBOTIX raadt de GXV3140 van Grandstream aan als gebruiksvriendelijk video-
ontvangstinstallatie voor de T24-deurintercom. Deze IP-videotelefoon met hoge prestaties 
onderscheidt zich door een zeer goede beeldweergave op het grote LCD-kleurendisplay. 
De telefoon beschikt over veel functies, waaronder talrijke multimediafuncties. De 
Full-Duplex intercomvoorziening beschikt over een ‘acoustic echo canceller’ voor echo-
onderdrukking.

De Grandstream GXV3140 kan ook via de Mobotix leverancier worden besteld. Alternatief 
ook via de internetwinkel op www.mobotix.com.

Op maat gesneden software

Naast de voortreffelijke video-
weergave met geluid biedt 
de Grandstream GXV3140 
enkele voorgeprogrammeerde 
T24-specifieke functies voor 
praktische bediening via de 
telefoontoetsen.

Hoofdmenu beeldtelefoon

Als er contact gemaakt wordt  
tussen de camera en de Grand-
stream (bijv. door de deurbel), 
verschijnt het camerabeeld 
met basisfuncties automatisch 
(submenu rechtsboven).

Digitale PTZ-functie

Met het loep- en pijlsymbool 
kan de actuele beelduitsnede 
digitaal vergroot/verkleind en in 
alle richtingen bewogen worden, 
zodat geen enkel beelddetail 
over het hoofd wordt gezien.

Ontvangstinstallatie beeldtelefoon
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Handige help-functie

De toets # opent de help-functie bij het net gekozen punt uit het hoofmenu. De help-functie 

geeft een korte beschrijving van de exacte betekenis van de toetssymbolen in het submenu.

T24-gebruikersmenu direct in het beeld
Een beeldtelefoon die gebruikt wordt voor de T24 toont een MOBOTIX-specifiek gebruikersmenu 
dat intuïtief met de telefoontoetsen te bedienen is, zodat zowel de configuratie als de 
bediening van de T24-deurintercom heel eenvoudig uit zijn te voeren. Het menu wordt 
bediend met het 12-voudige toetsenveld van de telefoon (0, 1, 2, ... 9, * en #). De activeerbare 
toetsfuncties die in een bepaalde toestand beschikbaar zijn, worden symbolisch weergegeven 
op het display zodat de gebruiker geen enkele functie zelf hoeft te onthouden.

Houd er a.u.b. rekening mee dat de afzonderlijke afbeeldingen bij de volgende 
voorbeeldennog kunnen wijzigen vanwege actualiseringen van de software.

Gebeurtenissen afspelen

Dit menu verschijnt bij de 
intuïtieve bediening van de 
recorderfunctie voor opgenomen 
videoclips met geluid of alleen 
maar afzonderlijke beelden, 
waartussen vooruit- of terug-
gespoeld kan worden.

Gebeurtenis zoeken 

Via de lijst kan gericht gezocht 
worden tussen de opgenomen 
gebeurtenissen. Er wordt weer-
gegeven wie er aangebeld 
heeft (Bell), een bericht heeft 
achtergelaten (Message) en 
de deur geopend heeft (Door).

Bedieningsgemak staat centraal

Geen handboek en geen training 
nodig. Door op de toets # te drukken, 
wordt er een helppagina geopend 
met een toelichting voor de toetsen 
die beschikbaar zijn in het menu 
dat op dat moment geopend is.
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T2
4 Verklarende woordenlijst

Analyse: Nauwkeurig bekijken van een opname of het zoeken naar een bepaalde gebeurtenis.

Beeldsnelheid: De beeldsnelheid geeft aan, hoeveel beelden per seconde (F/s) er door de 
camera worden gemaakt en doorgegeven. Vanaf 16 f/s wordt video door de mens ook als 
vloeiend waar genomen.

Dvr: Afkorting voor Digitale Videorecorder.

ethernet: Gangbare technologie voor de communicatie binnen een netwerk met kabelverbindingen. 
Met deze technologie wordt dataoverdracht mogelijk tussen alle binnen een lokaal netwerk 
(LAN) aangesloten toestellen (computers, printers, IP-beeldtelefoon, enz.).

Flash-geheugen: Zie MicroSD-kaart.

Gebeurtenissen: Er is sprake van een gebeurtenis zo gauw er iets plaatsvindt of er iets 
verandert. In het geval van videobewaking kan dat een verandering van de toestand binnen 
een bewaakte ruimte zijn, bijvoorbeeld de beweging van een persoon, verandering van het 
licht, daling van de omgevingstemperatuur, de registratie van een geluid door een microfoon, 
een elektrisch signaal bij een schakelingang of het handmatig bedienen van een toets.

G.711: G.711 is de naam van een procedé waarmee analoge audiosignalen gecodeerd en 
gedecodeerd worden. Deze codec (= COdeerderDECodeerder) wordt ingezet bij klassieke 
telefonie via het vaste net en bij IP-telefonie.

H.264: H.264 is de naam van een procedé waarmee het videobeeld gecodeerd en gecomprimeerd, 
resp. gedecodeerd wordt.

Hires: Afkorting voor High Resolution; hiermee worden beelden met hoge resolutie bedoeld 
(meer dan 1 megapixel).

IP-netwerk: Datanetwerk op basis van het Internet Protocol (TCP/IP).

IP-telefoon: Zie VoIP.

Ir: Infrarood-sensor voor bewegingsherkenning.

LeD: Afkorting voor Light Emitting Diode (in het Nederlands „lichtdiode“), een elektronische 
halfgeleider die op de camera‘s en extra modules van MOBOTIX dienst doet als component 
die licht uitstraalt als er stroom in de juiste richting door het element gaat.

Megapixel: Beelden met een formaat van meer dan 1 miljoen beeldpunten (pixels).

MicroSD-kaart: SD Memory Card (Secure Digital Memory Card = veilige digitale geheugenkaart); 
is een digitaal opslagmedium dat op Flash-geheugenmodules zoals USB-sticks is gebaseerd.

Motion Detection: In het Nederlands „bewegingsherkenning“, registreren een beweging binnen 
een bepaald bereik. MOBOTIX-camera‘s kunnen met algoritmische methodes veranderingen 
van beeld tot beeld herkennen binnen een van tevoren vastgelegd bereik en met inachtneming 
van randvoorwaarden. Een herkende beweging vormt zodoende een gebeurtenis die een 
alarmmelding veroorzaakt.

Mxeasy: Gratis videomanagementsoftware van MOBOTIX voor kleine en compacte cameranetwerken 
van maximaal 16 camera’s/deurintercom’s.
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MxPeG: Door MOBOTIX ontwikkeld procedé voor het comprimeren en opslaan van beeld- en 
videodata met geringe belasting voor het netwerk en hoge beeldkwaliteit. Met het MxPEG-
ActiveXbesturingselement kunnen video- en audiodata van MOBOTIX-camera‘s in andere 
toepassingen (o.a. in Internet Explorer) worden weergegeven.

Netwerk: Koppeling van eindapparaten die via verschillende leidingen met elkaar verbonden 
zijn en samen gebruik maken van data en toestellen zoals printers en netwerkcamera‘s.

PIr-sensor: Passieve infrarood-sensor voor bewegingsherkenning.

Poe: Power over Ethernet; een procedé waarmee toestellen die geschikt zijn voor een netwerk 
(bijvoorbeeld netwerkcamera’s) via de Ethernet-datakabel ook worden voorzien van stroom.

PTZ: Afkorting voor Pan/Tilt/Zoom, dus draaien/kantelen/inzoomen; benaming voor de 
mogelijkheid van een videocamera om naar links, rechts, boven en beneden te bewegen en 
een beeld uitvergroot weer te geven. 

resolutie: Geeft aan met hoeveel pixels een beeld wordt weergegeven. Hoe meer pixels, 
hoe beter de details in de uitvergroting zichtbaar zijn. De resolutie wordt ofwel weergegeven 
in aantal pixelkolommen maal aantal pixellijnen ofwel als het totale aantal pixels. Een VGA-
beeld heeft 640 kolommen en 480 lijnen (640 x 480 pixels). Dat zijn in totaal 307.200 pixels, 
dus ongeveer 0,3 megapixels. De T24 beschikt over 3,1 megapixels.

rFID: Radio-frequency identification – kan in het Nederlands vertaald worden met „identificatie 
met behulp van elektromagnetische golven“.

router: Netwerktoestel dat meerdere netwerken aan elkaar koppelt. Daarbij is de router niet 
alleen de fysieke verbinding tussen de netwerktoestellen zoals een hub, maar analyseert de 
router ook de binnenkomende datapakketten en geeft deze door („routet“) aan het netwerk 
van bestemming.

SIP: Session Initiation Protocol, netwerkprotocol voor het opbouwen, aansturen en verbreken 
van een communicatieverbinding via een computernetwerk. Bij IP-telefonie is SIP een vaak 
gebruikt protocol.

Switch: Hardware voor de koppeling van meerdere netwerktoestellen (computers, camera‘s, 
printers enz.) in een netwerk. Als PoE-switch kan deze ook de stroomvoorziening van de 
camera’s via de netwerkkabel op zich nemen.

Transponder: Een transponder is een radiografisch communicatietoestel (bijv. als sleutelhanger 
of in het formaat van een bankpasje) dat binnenkomende signalen opvangt en automatisch 
beantwoordt of doorgeeft. Het begrip transponder is een samenstelling van de begrippen 
transmitter en responder. Passieve transponders hebben geen stroomvoorziening nodig, 
maar werken wel alleen op korte afstanden.

VoIP: Onder Voice over IP (In het Nederlands „spraak via IP“) wordt het telefoneren via 
computernetwerken verstaan.

WLAN: Draadloos, netwerk.
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MOBOTIX-trainingen en seminars

MOBOTIX beschikt over een eigen trainingscentrum met een zeer uitgebreid programma 

voor alle geïnteresseerden, klanten, partners en beveiligingsondernemingen. MOBOTIX 

biedt basic en advanced seminars aan. Meer op: www.mobotix.com

Innovatie Made in Germany
Het Duitse bedrijf MOBOTIX AG staat sinds de oprichting 
in 1999 bekend als de pionier in netwerkcameratechniek 
en om het gedecentraliseerde concept waarmee 
het videosysteem met hoge resolutie in de praktijk 
kostenefficiënt wordt. Of het nu om ambassades, 
luchthavens, stations, havens, tankstations, hotels of 
snelwegen gaat, al jaren worden er videosystemen van 
MOBOTIX op alle continenten toegepast.

Technisch geavanceerde netwerkcamera‘s
Binnen korte tijd heeft MOBOTIX in Europa de tweede 

plaats en wereldwijd de vierde plaats qua marktaandeel verworven. MOBOTIX produceert 
al jarenlang uitsluitend megapixelcamera‘s en geldt hier als wereldleider op het gebied 
van videosystemen met hoge resolutie. Het decentrale MOBOTIX-concept onderscheidt 
zich doordat in elke camera een krachtige computer en desgewenst een digitaal geheugen 
(MicroSD/SD-kaart) voor langdurige opname is ingebouwd. 

MOBOTIX-camera’s kunnen ook zonder 
centrale pc of DVR gebeurtenissen registreren 
en video met geluid digitaal opslaan voor 
langere tijd. Daardoor zijn de MOBOTIX-
oplossingen ondanks de betere beeldkwaliteit 
ook bij kleine installaties ongekend voordelig.

Gratis advisering

U kunt ons gewoon bellen of een e-mail 
sturen. We nemen dan zo snel mogelijk 
contact met u op.

Bij MOBOTIX bent u vanaf het begin aan 
het beste adres. Zowel onze interne 
projectmanagers als onze ervaren en 
hooggespecialiseerde secure-partners zorgen 
ervoor dat elke installatie optimaal wordt 
gepland en geïnstalleerd. Onze deskundige 
support helpt u verder bij alle technische vragen.

Informeer ook bij uw 
elektro- of IT -vakman 

MOBOTIX AG ... Made in Germany

0,8
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MOBOTIX groei 
Omzet in fiscaal jaar (juni 30)

€ 54
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Hires-video complete oplossingen
met hoge resolutie, digitaal & kostenefficiënt opnemen
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MOBOTIX AG
Security-Vision-Systems
Kaiserstrasse
D-67722 Langmeil, Duitsland
Tel.: +49 6302 9816-103
Fax: +49 6302 9816-190
e-Mail: sales@mobotix.com
www.mobotix.com
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Het Duitse bedrijf MOBOTIX AG staat bekend als de pionier in netwerk-cameratechnologie en om het 

gedecentraliseerde  concept dat videosystemen met hoge resolutie voor het eerst kostenefficiënt maakt.

MOBOTIX AG • D-67722 Langmeil • Tel: +49 6302 9816-103 • Fax: +49 6302 9816-190 • sales@mobotix.com

Hemispheric IP-Video-Deurintercom

Volledig zicht rondom

Opname met geluid

Video-intercom wereldwijd

Ingebouwde berichtenfunctie

Zeer eenvoudige installatie

Toegang zonder sleutel

Volledig van muur tot muur en van vloer tot plafond
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