
Kullanım Kılavuzu

IXG Serisi
IXG-MK Koruma İstasyonu
IXG-DM7, IXG-DM7-HID Video Giriş İstasyonu
Giriş İstasyonu için IXG-DM7-BOX Arka Kutusu
IXGW-LC Asansör Kontrol Düğmesi
IXGW-GW Ağ Geçidi Adaptörü

Giriş
• Yükleme ve bağlantı öncesi bu kılavuzu okuyun. “Ayar Kılavuzu” ve “Çalıştırma Kılavuzu” konularını okuyun. Kılavuzlar 

“https://www.aiphone.net/support/software-document/” adresindeki ana sayfamızdan indirilebilir.

• Yükleme ve bağlantı işlemlerini tamamladıktan sonra, sistemi “Ayar Kılavuzu”na göre programlayın. Sistem 
programlanmadığı sürece çalıştırılamaz.

• Yüklemeyi gerçekleştirdikten sonra müşteriyle birlikte sistemin nasıl çalıştırılacağını gözden geçirin.

• Yükleme ve bağlantı işlemlerini yalnızca sistemi ve bu kılavuzu yeterince anladıktan sonra gerçekleştirin.

• Bu kılavuzda kullanılan çizimler, gerçek üründen farklı olabilir.

https://www.aiphone.net/support/software-document/
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Literatür bilgileri
Doğru çalışma hakkında önemli bilgiler ve uymanız gerekenler aşağıdaki sembollerle işaretlenmiştir.

Önlemler

Kullanıcıların dikkat etmesi gerektiğini (uyarı / dikkat dahil) gösterir.

Kullanıcıları yasaklı işlemlere karşı uyarır.

Kullanıcı eylemlerini kısıtlar / talimatlar sağlar.

Çalışma için ipuçları ve ek bilgiler.

Uyarı İhmalkarlık ölçüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.

İstasyonu parçalarına ayırmayın veya 
üzerinde değişiklik yapmayın.
Bu, yangın veya elektrik çarpmasına neden 
olabilir.

İstasyondaki hiçbir terminali doğrudan AC 
güç hattına bağlamayın.
Bu, yangın veya elektrik çarpmasına neden 
olabilir.

Hiçbir koşul altında istasyonu açmayın.
Bazı iç parçalarda bulunan gerilim, elektrik 
çarpmasına neden olabilir.

Dikkat İhmalkarlık kişilerin yaralanmalarıyla veya malın zarar görmesiyle sonuçlanabilir.

Güç açıkken istasyonu kurmayın veya 
bağlamayın.
Bu, elektrik çarpmasına veya arızaya neden 
olabilir.

İstasyonun gücünü açmadan önce kablo 
tesisatının doğru olduğundan ve kısa devre 
olmadığından emin olun.
Bu, yangın veya elektrik çarpmasına neden 
olabilir.

İstasyonu sık sık titreşim veya darbe alan bir 
yere kurmayın. 
Bu, yaralanmaya yol açabilir.

İstasyonu kolayca darbe göremeyeceği bir 
yere kurun.
Bu, yaralanmaya yol açabilir.

Üniteyi kullanırken kulağınızı hoparlöre çok 
yaklaştırmayınız.
Ani ve yüksek bir gürültü yayılırsa kulağınız 
zarar görebilir.

Çalma ses düzeyini ve zil sesi yüksekliğini 
test ederken, ahizeyi kulağınıza yakın 
tutmayın. 
Ani ve yüksek bir gürültü yayılırsa kulağınız 
zarar görebilir.
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Genel Önlemler
• Düşük gerilimli hatları, özellikle inverter klima kabloları olmak üzere yüksek gerilimli hatlardan (AC100V - 240V) en az 30cm 

(12") uzağa kurun. Bu, girişime veya arızaya neden olabilir.

• İstasyonu kurarken veya kullanırken lokal kanunlara uygun işaret ve uyarılar göndermek için sistem sahibinin sorumluluğu 
olduğundan objelerin gizlilik haklarını göz önünde bulundurun.

• İstasyonu tavana veya zemine kurmayın. Aksi halde bakım incelemelerini ve onarımların gerçekleştirilmesini önlersiniz. Bu, 
arızayla sonuçlanabilir.

Not
• Ünite, alıcı-verici veya cep telefonu gibi iş kullanımı amaçlı kablosuz cihazların bulunduğu yerlerde kullanılırsa arızaya neden 

olabilir.

• Ünite, yayın istasyonu yakını gibi aşırı derecede güçlü elektrik bulunan bir alana kurulursa girişim oluşturabilir ve arızaya 
neden olabilir.

• İnsan gövdesi algılama sensörü algılanan aralıktaki sıcaklık değişikliklerini algılar, ancak algılamayabilir veya hassaslık ortam 
sıcaklığına ve ortama göre değişebilir.

• LCD ekrana su damlası yapışırsa, dokunduğunuzda tepki vermesi zor olabilir.

Montaj önlemleri
• İstasyonu şu konumlara kurma görüntünün netliğini etkileyebilir:

– Aygıt karanlık bir yere kurulduğunda ve objenin arkasında ışık olduğunda

– Gece ışıkların doğrudan kamera üzerine parladığını yerlere

– Doğrudan güneş ışığının olduğu yerlere

• Cihazın aşağıdaki yerlere kurulması arızaya neden olabilir:

– Doğrudan güneş ışığının altına

– Isıtma ekipmanı yakınına

– Sıvı, demir tozu, toz, yağ veya kimyasallara maruz yerlere

– Rutubete ve aşırı neme maruz yerlere

– Sıcaklığın oldukça düşük olduğu yerlere

– Buhar veya yağ dumanına maruz yerlere

– Sülfürlü ortamlara

– Denize yakın veya deniz rüzgarına doğrudan maruz yerlere

• 50Hz bölgelerde, kameranın içine doğrudan güçlü bir flüoresan ışığı girerse görüntünün yanıp sönmesine neden olabilir. 
Kamerayı ışığa karşı koruyun veya bir inverter flüoresan ışığı kullanın.

• Mevcut kablo tesisatı kullanılırsa, cihaz düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, kabloların değiştirilmesi gerekir.

• Vidaları sıkıştırmak için darbeli tornavida kullanmayın. Aksi takdirde cihaz hasar görebilir.

• IXG-MK, IXGW-LC, IXGW-GW yalnızca içeride kullanım için tasarlanmıştır. Dış mekana kurmayın.

• Giriş istasyonlarını kurma konusunda aşağıdaki kısıtlamalara uyun.

– Duvarı yüksek basınçlı yıkama makinesiyle temizlerken, giriş istasyonu üzerine püskürtmekten kaçının.

– Giriş istasyonunu dil yukarı bakacak şekilde monte etmeyin.

– Giriş istasyonunun en altını macunlayarak engellemeyin.

• İletişimin bağlantısının kesilmesini önlemek için ana monitör istasyonunu bir duvarın içbükey alanına kurmaktan kaçının.
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Sistem Yapılandırması Örneği

■ Standart Sistem Örneği
Aşağıdaki istasyon ve adaptörlerden maksimum 9.999’u bağlanabilir:
IXG-2C7(-L), IXG-DM7(-HID), IXG-MK, IX-MV7-*, IXGW-LC, IXGW-GW, IX-RS-*, kapı istasyonları (IX-DA, IX-BA, IX-
DV, IX-DVF(-*), IX-SS-2G, IX-SSA(-*), IX-EA)
Maksimum 9.999 mobil aygıt bağlanabilir:
AIPHONE IXG (ASP-IXGI, ASP-IXGA)

Yerleşim Ünitesi IXG-2C7(-L) veya IX-RS-* (ünite başına maks. 8), mobil aygıt (ünite başına maks. 8), kapı 
istasyonu (ünite başına maks. 2)

Ticari Ünite IX-MV7-* veya IX-RS-* (ünite başına maks. 8), mobil aygıt (ünite başına maks. 8), kapı istasyonu 
(ünite başına maks. 2)

Yerel Bina Ortak Ünitesi IXG-MK, IX-MV7-* veya IX-RS-* (ünite başına maks. 8), kapı istasyonu (ünite başına maks. 2)

Ortak Dış Alan Kapı istasyonu (ünite başına maks. 10)

Koruma Ünitesi IXG-MK veya IX-RS-* (ünite başına maks. 8), mobil aygıt (ünite başına maks. 8), kapı istasyonu 
(ünite başına maks. 2)

Giriş IXG-DM7(-HID) (ünite başına maks. 10)

Diğer IXGW-LC (bina başına maks. 16), IXGW-GW (sistem başına maks. 1)

IXG-2C7(-L), IX-RS-*

IXG-2C7(-L), IX-RS-*

IXG-2C7(-L), IX-RS-*

IXG-2C7(-L), IX-RS-*

IX-DV

IX-DV

IX-DV

IX-DV

IXG-MK, IX-MV7-*, IX-RS-*
IX-DVIX-DV IX-MV7-*, IX-RS-*

IXG-DM7(-HID)

IXGW-LC IXGW-GW

IX-DV
IXG-MK, IX-RS-*

Yerleşim Ünitesi

kablosuz LAN, 
3G/4G

Mobil aygıt
(üçüncü taraf)

PoE Anahtarı
(üçüncü taraf)

kablosuz LAN, 
3G/4G

kablosuz LAN, 
3G/4G

PoE Anahtarı
(üçüncü taraf)

kablosuz LAN, 
3G/4G

Ticari Ünite Yerel Bina Ortak Ünitesi

kablosuz LAN, 
3G/4G

PoE Anahtarı
(üçüncü taraf)

Giriş Koruma Ünitesi

PoE Anahtarı
(üçüncü taraf)

Ağ kamerası
(üçüncü taraf)

Asansör kontrol aygıtı
(üçüncü taraf)

PoE Anahtarı
(üçüncü taraf)

Yönlendirici
(üçüncü taraf)

Internet

kablosuz LAN, 
3G/4G

PC (üçüncü taraf)
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■ Çoklu Bina Sistemi Örneği
Maksimum bina sayısı: 99 bina
Birden fazla bina sistemi ile aşağıdaki istasyon ve adaptörlerden maksimum 9.999’u bağlanabilir:
IXG-2C7(-L), IXG-DM7(-HID), IXG-MK, IX-MV7-*, IXGW-LC, IXGW-GW, IX-RS-*, kapı istasyonları (IX-DA, IX-BA, IX-
DV, IX-DVF(-*), IX-SS-2G, IX-SSA(-*), IX-EA)
Tüm birden fazla bina sistemi ile maksimum 9.999 mobil aygıt bağlanabilir:
AIPHONE IXG (ASP-IXGI, ASP-IXGA)

IXG-DM7(-HID)

IXG-MK
IX-DV

“Standart Sistem Örneği (→sayfa 5)”

Kiracı binaları

Ana bina

Kiracı binası 1

Kiracı binası 2

Kiracı binası 98

PoE Anahtarı
(üçüncü taraf)

PoE Anahtarı
(üçüncü taraf)

PoE Anahtarı
(üçüncü taraf)

PoE Anahtarı
(üçüncü taraf)

PoE Anahtarı
(üçüncü taraf)

Ağ kamerası
(üçüncü taraf)

Mobil aygıt
(üçüncü taraf)

PC (üçüncü taraf)

kablosuz LAN
3G/4G
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Parça Adları ve Aksesuarlar

■ IXG-MK

Birlikte verilen aksesuarlar

Yükleme Kılavuzu x 2
(İngilizce, Fransızca)

İndirme kılavuzu x 1 Çince RoHS bildirimi x 1 Masaüstü-standı x 1

Montaj-braketi vidaları x 4 Montaj braketi x 1 (istasyona 
takılı)

Kablo bağı x 1 Duvara montaj ahşap vidalar x 
4

Masaüstü-standı vidaları x 4 Seçenek konektörü x 1 Masaüstü-standı bağlama 
vidası x 1

Önden görünüm

Ahize

Kamera gizlilik kapağı kolu (en üstte)

Durum göstergesi 
(Turuncu/Mavi)

MikrofonGiriş düğmesi

Dokunmatik Ekran LCD’si

Hoparlör

Yandan görünüm

Sıfırla düğmesi※

microSDTM 
kart yuvası※

3,5 mm jak

※Terminal kapağı açıldığında erişilebilir

Arkadan görünüm

MAC adresi

Kamera açı 
ayarlama kolu

LAN (PoE) portu

Kamera

Masaüstü standı 
bağlama vida deliği

Düşük gerilim bağlantı 
terminali

Seçenek konektör terminali
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■ IXG-DM7, IXG-DM7-HID

※1 Yeniden başlatma kabul edildiğinde yanar.
※2 Terminal başladığında veya Kimlik/parola ilklemesi beklendiğinde yanıp söner.
※3 Uyumluluk kartı

Birlikte verilen aksesuarlar

※Yalnızca IXG-DM7

Kart türü Yüksek Frekans (13,56 MHz) HID iCLASS, SEOS, HID iCLASS SR, HID iCLASS SE, HID 
MIFARE Classic, HID Mifare DES Fire EV1

Düşük Frekans (125 kHz) HID Yakınlığı, Indala Yakınlığı

Bluetooth Arayüzü (2,44 
GHz)

Cep telefonunun Bluetooth Smart (akıllı telefon) ile uyumluluğu

Kart biçimi H10301 (26-bit Wiegand Biçimi)

Yükleme Kılavuzu x 3
(İngilizce, Fransızca※, 
Japonca※)

Ürün garantisi※ x 1
(Japon pazarı için)

İndirme kılavuzu x 1 Çince RoHS bildirimi※ x 1 

Seçenek konektörleri x 3
(3 pin x 2, 5 pin x 1)

Özel tornavida x 1 Montaj-braketi vidaları x 4 Montaj braketi x 1

Önden görünüm
Özel vida

Kamera

Gece 
aydınlatması 
için LED※1※2

LCD 
Dokunmatik 
Ekran

Sensör

Kart okuyucu göstergesi (Kırmızı/
Yeşil) (Yalnızca IXG-DM7-HID)

Özel vida

Arkadan görünüm

Terminal kapağı

Hoparlör

MAC adresi

Mikrofon

Kart okuyucu 
(yalnızca IXG-
DM7-HID)※3

Konektörler

LAN (PoE) 
portu

micro SDTM kart yuvası
SW1 Sıfırla düğmesi

SW2 micro SD TM kart 
çıkarma düğmesi

micro SD TM 
kart göstergesi 
(Kırmızı)

Terminal kapağı altında
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■ IXG-DM7-BOX

■ IXGW-LC

Birlikte verilen aksesuarlar

İndirme kılavuzu x 1 Çince RoHS bildirimi x 1 Durdurucu x 2

Önden görünüm

Önden görünüm

LAN (PoE) portu

Durum göstergesi (Yeşil)

Durum göstergesi (Turuncu)

Sıfırla düğmesi

Aygıtın arkasındaki MAC adresi.

Düşük gerilim bağlantı terminali

Kilit serbest bırakma kolu
(Arka)
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■ IXGW-GW

Birlikte verilen aksesuarlar

Ürün garantisi x 1
(Japon pazarı için)

İndirme kılavuzu x 1 Çince RoHS bildirimi x 1 DIN rayı x 1
(üniteye takılı)

Durdurucu x 2 Hızlı Başlatma Programlama 
Kılavuzu

Önden görünüm

Sıfırla düğmesi

Kullanılmıyor

Durum göstergesi (Turuncu/Yeşil)

Kullanılmıyor

LAN (PoE) portu

Aygıtın arkasındaki MAC adresi.

Kilit serbest bırakma kolu (Arka)

Kullanılmıyor. Açmayın.
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Durum Göstergesi
Listelenmeyen ek göstergeler için bkz. “Çalıştırma Kılavuzu”.

■ IXG-MK
:Yakın : Söndürün

■ IXGW-LC

■ IXGW-GW

Durum (desen) Açıklama

Turuncu yanıp 
sönüyor

Önyükleniyor

İletişim arızası

Donanım yazılımı 
versiyonu güncelleniyor

Başlatılıyor

Mavi ışık Bekleme (Ayara bağlı)

Durum (desen) Açıklama

Turuncu yanıp 
sönüyor

Önyükleniyor

Donanım yazılımı 
versiyonu güncelleniyor

Başlatılıyor

Yeşil ışık Bekleme

Durum (desen) Açıklama

Turuncu ışık IXG Bulut Sunucusu 
doğrulama hatası

Turuncu yanıp 
sönüyor

Önyükleniyor

İletişim arızası

Donanım yazılımı 
versiyonu güncelleniyor

Başlatılıyor

Yeşil ışık Bekleme

0.75 sn 0.75 sn

0.5 sn 4 sn

1 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn

1 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn

0.75 sn 0.75 sn

1 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn

1 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn

0.75 sn 0.75 sn

0.5 sn 4 sn

1 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn

1 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn

0.25 
sn



- 12 -

microSD kart hakkında
Aşağıda önerilen teknik özellikleri kullanan bir microSD kart (ayrıca satılır) seçin (bunlar toplu olarak “microSD kartlar” 
olarak adlandırılır).

İstasyon Tipi Standart Desteklenen 
depolama kapasitesi Biçim Hız sınıfı

IXG-DM7(-HID)
IXG-MK

microSDHC bellek 
kartları

4 GB ila 32 GB FAT32 SD hızı sınıfı 10
UHS hızı sınıfı 1

IXG-MK microSDXC bellek 
kartları

64 GB ila 128 GB exFAT

• Bu istasyonla bir microSD kart verilmez.

• Bazı microSD kartlar düzgün çalışmayabilir.

• Kart video/ses dosyaları dışında verileri içeriyorsa video/ses kayıtlarını kaydetmek için yeterli alana sahip olmayabilir.

• Ağ kamerası videonun boyutuna bağlı olarak video kaydedemeyebilir.

• Maksimum 999 video/ses dosyası kaydedilebilir. Ancak bu, video/ses dosyalarının boyutuna ve microSD kartın 
kapasitesine bağlı olarak değişebilir.

• Aiphone microSD kartlardan sorumlu tutulamaz.
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Yükleme

■ IXG-MK

● İstasyonu bir duvara monte etme
Arka kablolama

Yüzey kablolama

• Ekipmanın montaj yüksekliği zemin seviyesinden 2m’yi (Üst Kenar) aşmamalıdır.

• Alçı panel veya beton duvar vb. için aksesuar vidaları kullanılamaz haldeyse lütfen bir ankraj veya beton priz (birlikte 
verilmez) gibi bir ürün kullanın.

2

3

1

4

İstasyonu montaj braketine takın.

Ahizeyi 
takın.

Cat-5e/6 kablosu

3-çete kutusu

Düşük gerilim 
hatları

Düşük gerilim hatları

Montaj braketi
(istasyonun 
arkasına takılıdır)

Montaj-braketi vidaları
(birlikte verilir) × 4

Seçenek konektörü (birlikte verilir)İstasyon

※Gerekirse bir microSD kartı microSD kart 

yuvasına takın.

Sıkma yöntemini kullanarak seçenek konektörünü (birlikte 
verilir) ve düşük gerilim hatlarını bağlayın, sonra seçenek 
konektörünü, düşük gerilim hatlarını ve Cat-5e/6 kablosunu 
bağlayın.

Montaj braketini takın.

① Tık sesi 
çıkana kadar 
konektörü 
istasyon 
ünitesinin içine 
takın.
② Ahizeyi 
istasyona 
yerleştirin.

Önerilen Montaj 
yüksekliği (çete 
kutusunun ortası) 1.500 
mm (maks. 1.850mm)

※

Kablo kalıbı
(Lütfen ayrıca hazırlayın)
Lütfen barındırılacak kablolara göre kablo kalıbının 
boyutuna karar verin.

92 mm

83,5 mm
 

Montaj braketi
(istasyonun arkasına 
takılıdır)

Duvara montaj ahşap vidalar (birlikte 
verilir) x 4

İstasyon

Seçenek 
konektörünü 
(birlikte verilir), 
düşük gerilim 
hatlarını ve Cat-5e/
6 kablosunu 
istasyona bağlayın 
ve gösterildiği gibi 
yerleştirin.

Kablo kalıbı

80 mm veya 
daha kısa

Cat- 5e/6 kablosu ve düşük 
gerilim hatları için bir kapalı 
kanal kullanın ve istasyon 
ve kapalı kanal arasında en 
fazla 80 mm kadar bir 
boşluk (muhafazasız bölüm) 
bırakın.

Önerilen Montaj 
yüksekliği (montaj 
braketinin ortası) 
1.500 mm
(max.1.850mm)
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● İstasyonu masaüstü standa monte etme

• Montaj braketini masaüstü standa birlikte verilen vidalarla bağlayın.

• Gerekirse Cat-5e/6 kablosunu veya düşük gerilim hattını birlikte verilen kablo bağını kullanarak sabitleyin.

• Masaüstü montajı kullanırken, birlikte verilen Masaüstü standı kullanın.

5

2

1

4

3

6

Masaüstü standı monte 
edin.
※Dengeli durması için masaüstü 
standı düz bir yüzeye yerleştirin.
Gerekirse masaüstü standı 
yerine sabitleyin.
※Masaüstü stand 3 açıdan birine 
ayarlanabilir.
İstenen açıyı ayarlamak için 
desteği stand üzerindeki oyuklara 
yerleştirin.

Stand

※Gerekirse bir microSD kartı microSD kart yuvasına takın.

30°

45°

60°

Montaj braketini masaüstü 
standa takın.

Seçenek konektörünü (birlikte verilir), 
düşük gerilim hatlarını ve Cat-5e/6 
kablosunu istasyona bağlayın.

İstasyonu montaj 
braketine takın.

İstasyon

Seçenek 
konektörü 
(birlikte verilir)

Masaüstü standı vidaları (birlikte 
verilir) ×4

Masaüstü standı (birlikte 
verilir)

Montaj braketi
(istasyonun 
arkasına takılıdır)

Düşük gerilim 
hatları

Cat-5e/6 kablosu

※

Ahizeyi 
takın.

İstasyonu ve masaüstü standı masaüstü standın arkasından bir 
masaüstü-stand bağlama vidasıyla (birlikte verilir) bağlayın. (Arkadan 

görüntülendiğinde, alt merkezde bir masaüstü-stand bağlama vida deliği bulunur.)

Destek

① Tık sesi 
çıkana kadar 
konektörü 
istasyon 
ünitesinin 
içine takın.
② Ahizeyi 
istasyona 
yerleştirin.
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■ IXG-DM7, IXG-DM7-HID
Giriş İstasyonu İçin Arka Kutu (IXG-DM7-BOX) ayrıca satılır.
Çizimlerde IXG-DM7 modeli kullanılarak monte etme açıklanmaktadır.

• İstasyonu pürüzlü bir yüzeye monte ederken istasyona su girmesini önlemek için lütfen istasyonun kenarlarını 
mühürleyin. İstasyon kenarları pürüzsüz bir yüzeyde mühürsüz bırakılırsa IP65 giriş koruma derecesi garanti edilmez.

• Yerleşik kutu açıkta kalırsa su ve toz yerleşik kutunun açıklıklarından girecek ve IP65 şartları karşılanmayacaktır.

• Ekipmanın montaj yüksekliği zemin seviyesinden 2m’yi (Üst Kenar) aşmamalıdır.

23

4

1

8

65

7

Kablo için bir delik delin.

Arka kutuyu duvara takın.Montaj braketini arka kutuya 
takın.

Seçenek konektörünü 
(birlikte verilir) ve düşük 
gerilim hatlarını sıkma 
yöntemini kullanarak 
bağlayın. 

Terminal kapağını sola 
kaydırın ve açın.

Seçenek konektörlerini ve Cat-5e/6 kablosunu 
istasyona takın. Kayıt işlevi kullanılıyorsa bir 
micro SD kartı micro SD kart yuvasına takın.
• Yerine oturduğunu duyana kadar micro SD kartı içeri itin.
• Micro SD kartı takarken micro SD kart göstergesi kırmızı 

yanacaktır.
• microSD kartı çıkarmak için [microSD kart çıkar] 

düğmesini (SW2) istasyonun arkasına bir kerede itin 
(microSD kart göstergesi sönecektir. Gösterge yanarken 
kartı çıkarmayın). Gösterge söndüğünde microSD kartı 
bir tık sesi duyana kadar itin sonra çıkarın.

Terminal kapağını yerleştirin.

Bittiğinde terminal kapağını kapattığınızdan 
emin oldun. Açık bırakılırsa yoğuşma 
olabilir veya su girebilir, ısı yayılımını 
önleyerek hasara neden olabilir.

İstasyonu özel vidalarla 
montaj braketine bağlayın.

Özel vida 
(çıkarılamaz)

Montaj-braketi vidaları x4 
(birlikte verilir)

156 mm

317mm
 

Önerilen Montaj 
yüksekliği (kutu 
merkezi) 
1.380,5mm 
(maks.1.750mm)

60mm
 Düşük gerilim 

hatları

Cat-5e/6 
kablosu

Seçenek konektörleri 
(birlikte verilir)

Sıkılı

Gevşek
Özel tornavidalar 
(birlikte verilir)

Gevşek
Özel tornavida
(birlikte verilir)

Sıkılı

Arka kutu

Özel vida (çıkarılamaz)

micro SD kart göstergesi
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■ IXGW-LC
● Adaptörü doğrudan bir duvara monte etme

2

1
Adaptörü “YUKARI ” yukarı 
bakacak şekilde yerleştirin ve 
adaptörü duvara takın.

Cat-5e/6 kablosunu ve düşük 
gerilim hatlarını adaptöre takın.

Duvara montaj ahşap 
vidalar × 2 (birlikte 
verilmez)

191,5 mm

Vida gövdesi: φ4,1 veya 
daha düşük
Oluklu kafa: φ8,2 veya 
daha düşük

Cat-5e/6 kablosu

Düşük gerilim hatları

Kablo kalıbı

Cat-5e/6 kablosu ve düşük gerilim 
hatları için bir kapalı kanal kullanın ve 
adaptör ve kapalı kanal arasında en 
fazla 80 mm kadar bir boşluk 
(muhafazasız bölüm) bırakın.

80 mm veya 
daha kısa

3

2

1

Adaptörü “YUKARI ” yukarı bakacak 
şekilde yerleştirin ve adaptörü DIN 
rayı üzerine monte edin ve sonra 
adaptörü yerine oturana kadar tıklatın.

DIN rayı birlikte verilmez.

Adaptörü 
çıkarırken, kilit 
serbest bırakma 
kolunu aşağı 
çekin.

Cat-5e/6 kablosunu 
ve düşük gerilim 
hatlarını adaptöre 
takın.

DIN rayı

Adaptörü DIN rayı üzerine monte etme

Kilit serbest bırakma kolu

Durdurucuları duvara 
takın. Durdurucuları, 
adaptörü yanlara 
kaydırdığınızda 
çıkmayacak şekilde takın.

Durdurucuların genişletilmiş görünümü Durdurucuların montaj konumu DIN rayı

Durdurucu

Vida※
160±10mm

 

※Duvara montaj ahşap vidalar x 2 

(birlikte verilmez)

Vida gövdesi: φ4,1 veya daha düşük
Oyuklu kafa: φ8,2 veya daha düşük, 
3,0 mm veya daha düşük ağırlıkta.
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■ IXGW-GW

1 3

2

4

DIN rayını adaptörden çıkarmak için 
kilit serbest bırakma kolunu aşağı 
çekin.

DIN rayı

Kilit serbest bırakma kolu

DIN rayını ve durdurucuları duvara takın. Durdurucuları, 
adaptörü yanlara kaydırdığınızda çıkmayacak şekilde 
takın.

Adaptörü “YUKARI ” yukarı bakacak 
şekilde yerleştirin ve adaptörü DIN rayı 
üzerine monte edin ve sonra adaptörü yerine 
oturana kadar tıklatın.

Cat-5e/6 kablosunu 
adaptöre takın.

DIN rayı

Cat-5e/6 kablosu

Adaptörü çıkarırken, 
kilit serbest bırakma 
kolunu aşağı çekin.

Kilit serbest bırakma kolu

Duvara montaj ahşap vidalar x 2 
(birlikte verilmez)

Vida gövdesi: φ4,1 veya daha düşük
Oyuklu kafa: φ8,2 veya daha düşük, 
3,0 mm veya daha düşük ağırlıkta.

Kablo kalıbı
80 mm veya daha kısa

Cat-5e/6 kablosu için bir 
kapalı kanal kullanın ve 
adaptör ve kapalı kanal 
arasında en fazla 80 mm 
kadar bir boşluk 
(muhafazasız bölüm) 
bırakın.

Durdurucuların montaj konumu DIN rayı
Durdurucu

Vida

10±5mm10±5mm

  

Durdurucu x 2

Genişletilmiş görünüm

(180mm)
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Kamera Görüntü Aralığı ve Montaj Konumu

■ IXG-MK
● Kamera Görüntü ayarlaması
Kamera açısı ayarlama kolunu kullanarak kamera aşağı eğilebilir (0° ila -20°).
Lütfen kamerayı optimum konuma ayarlayın.

● Kamera Görüntü aralığı
Çizimde gösterildiği gibi kamera aralığı yalnızca yaklaşık bir göstergedir ve ortama bağlı olarak değişebilir.

Arkadan görünüm Kamera açı ayarlama kolu

-20°

0°

Dikey

1.300 mm

400 mm

900 mm

500 mm

Masanın yüksekliği
700 mm

Yatay

500 mm

460 mm

500 mm

Masanın yüksekliği

950 mm

1.250 mm

600 mm
1.850 mm

Düz bir masaüstüne kurulduğunda (masaüstü stand 45° ve 
kamera açısı en düşük konumda [-20°])

Düz bir masaüstüne kurulduğunda (masaüstü stand 30° ve 
kamera açısı en düşük konumda [-20°])

Dikey
Kamera açısı 0°

1.750 mm

350 mm

1.400 mm

500 
mm

Aygıtın 
merkezi 
1.500 mm

Kamera açısı -20°

1.550 mm

350 mm

1.200 mm

500 
mm

Kamera 
konumu 
1.575,5 mm

460 mm

Bu sayfadaki boyutlar yaklaşıktır.

500 mm

Yatay

Duvar montajı

Kameraya ışık girdiğinde monitör ekranı parlak bir şekilde yanıp sönebilir veya özne koyulaşabilir. Güçlü ışığın kameraya doğrudan girmesini 
önlemeye çalışın.

Aygıtın 
merkezi 
1.500 mm

Kamera 
konumu 
1.575,5 
mm
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■ IXG-DM7, IXG-DM7-HID
● Montaj konumları ve görüntü görünümü alanı

• Montaj konumu için yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uyun.

Wide view

Kameraya ışık girdiğinde monitör ekranı parlak bir şekilde yanıp sönebilir veya özne koyulaşabilir. Güçlü ışığın kameraya doğrudan girmesini 
önlemeye çalışın.

Geniş görünüm
Dikey Montaj konumu 1.500 mm

Kamera 
konumu 
1.500 mm

Aygıtın 
merkezi 
1.380,5 mm500 mm

900 mm

1.150 mm

2.050 mm

Montaj konumu 1.300 mm

Kamera 
konumu 
1.300 mm

Aygıtın 
merkezi 
1.180,5 mm500 mm

700 mm

1.150 mm

Yatay
170°

500 mm
Kameradan 500 mm yarıçapta yaklaşık 170° aralığın üzerinde bir alan görüntülenir. 
(Görüntüleme aralığı yaklaşık bir tahmindir ve kurulum ortamı ve monitörün özelliği 
nedeniyle değişebilir.)

Yakınlaştırma görünümü
Dikey   (1.500 mm montaj konumunda)

Yukarı Merkez Aşağı

Aygıtın 
merkezi 
1.380,5 mm

Aygıtın 
merkezi 
1.380,5 mm

Kamera 
konumu
1.500 mm

500 mm

1.400 mm

750 mm

2.150 mm

Kamera 
konumu
1.500 mm

Aygıtın 
merkezi 
1.380,5 mm500 mm

1.150 mm

650 mm

1.800 mm

500 mm

Kamera 
konumu 
1.500 mm

800 mm

750 mm

1.550 mm

Yatay
Sol Merkez Sağ

1.200 mm

500 mm140° (※1) 100°
500 mm

105°

1.300 mm

100°

1.200 mm
500 mm

140° (※1)

(※1): Yakınlaştırma görünümü aralığı kameradan 500 mm mesafede yaklaşık 140°’dir.

1.150 mm

[Dikey merkez] 
650 mm

1.300 mm

Geniş Görünüm
Varsayılan “Geniş Görünüm”dür.

Yakınlaştırma Görünümü
Yakınlaştırma konumu değiştirilebilir.

Bu sayfadaki boyutlar yaklaşıktır.

1.850 mm
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Bağlama

■ Bağlama Önlemleri
● Cat-5e/6 kablosu
• Cihazlar arasına bağlamak için düz kablo kullanın.
• Gerekirse kabloyu eğerken lütfen imalatçının önerilerine uyun. Aksi halde bir iletişim arızasına neden olabilir.
• Kablo yalıtımını gerektiğinden daha fazla soymayın.
• Sonlandırmayı TIA/EIA-568A veya 568B’ye göre gerçekleştirin.
• Kabloyu bağlamadan önce bir LAN kontrol cihazı veya benzer bir araç kullanarak iletişim olduğunu doğrulayın.
• Bir RJ45 kapaklı konektörü istasyonların LAN portlarına bağlanamaz. Kabloları konektörler üzerinde kapaklar olmadan kullanın.

• Kablodan çekmemeye veya kabloyu aşırı gerginliğe maruz bırakmamaya dikkat edin.

● Düşük voltaj hattıyla ilgili önlemler
• PE (polietilen)-yalıtımlı PVC korumalı kablo kullanın. Paralel veya korumalı iletkenler, orta kapasitans, korumalı 

olmayan kablo önerilir.
• Kesinlikle çift bükülmüş kablo veya koaksiyel kablo kullanmayın
• 2Pr dörtlü V bükülmüş kablolar kullanılamaz.

● Düşük gerilim hatlarının bağlantısı ve bağlantısını kesme
• Hattı hızlı bağlantı terminali içine takın.
• Hat kolayca girmiyorsa bırakma düğmesini basılı tutarken düşük gerilim hattını terminal içine itin.
• Düşük gerilim hattını çıkarırken bırakma düğmesini basılı tutarken hattı çekin.

• Düşük voltajlı hatları bağlarken bağlantıyı manşon sıkma yöntemi veya lehimleme ile gerçekleştirin, sonra 
bağlantıyı elektrik bandıyla yalıtın.

Paralel kablo Koaksiyel kablo

Bırakma 
düğmesi

8 mm

Önerilen kablo 
çapı ø0,8

※Şekil modele bağlı olarak değişir.

1. Katı kabloyu ve bükümlü 
kabloyu hizalayın ve birlikte 
sıkın.

2. Bandı en az yarım 
genişlikte üstüne 
bindirin ve bağlantıyı 
en az iki kez sarın.

●Manşon sıkma yöntemi

Elektrik bandıSıkma terminali

Bükümlü 
kablo

Katı
kablo

Katı kablo Bükümlü 
kablo

●Lehimleme yöntemi
1. Bükümlü kabloyu katı 
kablo çevresinde en az 
3 kez kıvırın.

2. Noktayı büktükten sonra 
kabloların kaynaktan 
çıkmamasına özen 
göstererek lehimleme 
işlemini gerçekleştirin.

3. Bandı en az yarım 
genişlikte üstüne 
bindirin ve bağlantıyı 
en az iki kez sarın.

Elektrik bandı

Kaynak yapma
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• Konektöre takılı ana kablo çok kısaysa, ana kabloyu orta bağlantıyla uzatın.

• Konektörün kutbu olduğundan bağlantıyı düzgün yapın. Kutup yanlışsa aygıt çalışmayacaktır.

• Manşon sıkma yöntemini kullandığınızda konektör takılı ana kablonun ucu lehimlendiyse önce lehimli parçayı kesin ve 
sonra sıkma işlemini gerçekleştirin.

• Kabloların bağlantısını tamamladıktan sonra hiç kırılma olmadığını veya yetersiz bağlantı olmadığını kontrol 
edin. Özellikle düşük gerilim hatlarını bağlarken lehim veya manşon sıkma yöntemini kullanarak bağlantı 
işlemini gerçekleştirin ve sonra bağlantıyı elektrik bandıyla yalıtın. Optimum performans için kablolama 
bağlantısı sayısını minimumda tutun. 
Düşük voltajlı hatları birbirine bükme zayıf kontağa neden olacak veya düşük voltajlı hatların yüzeyinin uzun süre 
kullandıktan sonra oksitlenmesine neden olacaktır, bu durum zayıf kontağa neden olur ve cihazın yanlış çalışmasıyla 
veya arızalanmasıyla sonuçlanabilir.

Lehimleme yöntemi Manşon sıkma yöntemi
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Kablo Bağlantısı

■ IXG-MK

※1 Kontak Giriş Teknik Özellikleri

※2 Röle Çıkışı Teknik Özellikleri

※3 Harici Hoparlör Çıkış Teknik Özellikleri

※4 Çağrı Ses Girişi Teknik Özellikleri

• Kullanılmayan düşük voltajlı hatları ve konektöre takılı ana kabloyu yalıtın ve güvenli hale getirin.

Giriş yöntemi Programlanabilir kuru kontak (N/O veya N/C)

Düzey algılama yöntemi

Algılama süresi 200 msn veya daha fazla

Kontak direnci Kapama: 700 Ω veya daha düşük
Açma: 3 kΩ veya daha yüksek

Terminal kısa devre akımı 10 mA veya daha az

Terminaller arası voltaj 5,5 VDC veya daha az (açık terminaller arası)

Çıkış yöntemi C kuru kontağından (N/O veya N/C)

Kontak derecesi 24 VAC, 1A (dirençli yük)
24 VDC, 1A (dirençli yük)
Minimum aşırı yük (AC/DC): 100 mV, 0,1 mA

Çıkış empedansı 8 Ω

Maksimum çıkış gücü 0,5 w

Giriş empedansı 600 Ω

Giriş ses düzeyi 50 mVrms

B+

B-

NO1

PE0.65 - 1.2(17 - 22AWG)-2C

PE0.65 - 1.2(17 - 22AWG)-2C

PE0.65 - 1.2(17 - 22AWG)-2C

PE0.65 - 1.2(17 - 22AWG)-2C

PE0.65 - 1.2(17 - 22AWG)-2C

S1
S1E

S2
S2E

S3
S3E

S4
S4E

SP
SP

COM1
NC1

NO2
COM2
NC2

PE0.8(20AWG)-2C

PE0.8(20AWG)-2C

PE0.65 - 1.2(17 - 22AWG)-2C

Koruma İstasyonu

IXG-MK
※IEEE802.3 af 

Cat-5e/6 düz
PoE Anahtarı

100 m

Röle Çıkışı 1※2

Röle Çıkışı 2※2

Ses Girişi/Çıkışı
(CTIA standart uyumlu)3,5 mm 4 iletken stereo mini 

fiş (1,8 m)
3,5 mm 4 iletken 
stereo mini priz

15 m

Harici Hoparlör Çıkışı※3

Temas Girişi 4※1

Temas Girişi 3※1

Temas Girişi 2※1

Temas Girişi 1※1
Kahverengi
Kırmızı

Turuncu
Sarı

Yeşil
Mavi

Mor
Gri

Beyaz
Siyah

LAN/PoE※

Çağrı girişi※4Polarize
2 m
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■ IXG-DM7, IXG-DM7-HID

※1 Kontak Giriş Teknik Özellikleri

※2 Röle Çıkışı 1 Teknik Özellikleri

※3 Röle Çıkışı 2 Teknik Özellikleri

• Kullanılmayan düşük voltajlı hatları ve konektöre takılı ana kabloyu yalıtın ve güvenli hale getirin.

Giriş yöntemi Programlanabilir kuru kontak (N/O veya N/C)

Düzey algılama yöntemi

Algılama süresi 200 msn veya daha fazla

Kontak direnci Kapama: 700 Ω veya daha düşük
Açma: 3 kΩ veya daha yüksek

Terminal kısa devre akımı 10 mA veya daha az

Terminaller arası voltaj 5,5 VDC veya daha az (açık terminaller arası)

Çıkış yöntemi C kuru kontağından (N/O veya N/C)

Kontak derecesi 24 VAC, 3A (dirençli yük)
24 VDC, 3A (dirençli yük)
Minimum aşırı yük (AC/DC): 100 mV, 100mA

Çıkış yöntemi C kuru kontağından (N/O veya N/C)

Kontak derecesi 24 VAC, 0,5A (dirençli yük)
24 VDC, 0,5A (dirençli yük)
Minimum aşırı yük (AC/DC): 100 mV, 0,1 mA

CN3

S1

S4

S2

S3
NO1

COM1
NC1

NO2
COM2

NC2

CN4

P
P

CN6

SE

CN5

PE0.65-1.2(17-22AWG)-2C

PE0.65-1.2(17-22AWG)-2C

PE0.65-1.2(17-22AWG)-2C

PE0.65-1.2(17-22AWG)-2C

PE0.65-1.2(17-22AWG)-2C

PE0.65-1.2(17-22AWG)-2C

Video Giriş İstasyonu

Kahverengi
Kırmızı
Turuncu

Kahverengi
Kırmızı
Turuncu

Kullanılmıyor

LAN(PoE)
Temas Girişi 1※1

Temas Girişi 2※1

Temas Girişi 3※1

Temas Girişi 4※1

Güç
Toprak

Çıkış D1
Çıkış D0

LED kontrol sinyali

Erişim 
Kontrolü 
Ünitesi 
(Yalnızca 
IXG-DM7-
HID)※5

Kahverengi

Kırmızı

Turuncu

Sarı
Yeşil

Kırmızı

Siyah

Beyaz
Yeşil

Kahverengi

100 m 

IEEE802.3 af 
Cat-5e/6 düz

Röle Çıkışı 2※3

Röle Çıkışı 1※2

PoE anahtarı

IXG-DM7 (-HID)

PE0.65 (22AWG): 61 m 
PE0.8 (20AWG): 91 m
PE1.2 (18AWG): 153 m

※4
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※4 Kart Okuyucu Teknik Özellikleri

※5 Uyumluluk erişim kontrol aygıtı
• HoneyWell NetAXS-123

Uyumluluk kartı için bkz. “IXG-DM7, IXG-DM7-HID (→sayfa 8)”.

■ IXGW-LC

※1 Röle Çıkışı 1-20 Teknik Özellikleri

■ IXGW-GW

• Internet bağlantısının yukarı bağlantı hızı yavaşsa video düzgün görüntülenmeyebilir. (16 Mbps veya daha fazla 
yukarı bağlantı hızı önerilir.)

Güç gereksinimi 250 mA’da 10,80 - 14,50 VDC

Arayüz Wiegand

Çıkış yöntemi C kuru kontağından (N/O veya N/C)

Kontak derecesi 24 VAC, 0,5A (dirençli yük)
24 VDC, 0,5A (dirençli yük)
Minimum aşırı yük (AC/DC): 100 mV, 0,1 mA

NO
COM
NC

NO
COM
NC

R
Y1

R
Y20

Asansör Kontrol Adaptörü

IXGW-LC
LAN(PoE)

IEEE802.3 af 
Cat-5e/6 düz

100 m

Röle Çıkışı 1※1

Röle Çıkışı 20※1

PoE anahtarı

Asansör Kontrol Aygıtı

PE0.65-1.2 (17-22AWG)-2C

PE0.65-1.2 (17-22AWG)-2C

Ağ Geçidi Adaptörü

IXGW-GW

LAN(PoE)
IEEE802.3 af 
Cat-5e/6 düz

100 m

PoE anahtarı

Yönlendirici vb. Internet Mobil 
uygulamalar
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Teknik Özellikler
Bkz. IXG-MK, IXG-DM7, IXG-DM7-HID için “Çalıştırma Kılavuzu”.

■ IXG-DM7-BOX

■ IXGW-LC

■ IXGW-GW

Monte Etme Duvara sıfır montaj

Malzemeler SPCC t1.6

Boyutlar 156 mm [G] × 317 mm [Y] × 60 mm [D]

Kütle Yaklaşık 1,5 kg (3,3 lb)

Güç PoE (IEEE802.3af Sınıf 0 standart)

Akım tüketimi Bekleme 2,1 W, Maks. 4,4 W (48 VDC)

LAN Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), Otomatik MDI/MDI-X uyumlu

Röle 20 röle çıkışı

Protokol IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IGMP, MLD, FTP, DHCP, NTP, DNS, TLS

Şifreleme sistemi TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2

Paket aktarımı Tek noktaya yayın ve Çok noktaya yayın

Çalıştırma sıcaklığı -10 °C ila +50 °C (+14 °F ila +122 °F)

Monte Etme Duvar montajı

Malzemeler Kendinden sönmeli reçine

Renk Orta gri

Boyutlar 210 mm [G] × 108,5 mm [Y] × 61 mm [D]

Kütle Yaklaşık 310 g (0,69 lb)

Güç PoE (IEEE802.3af Sınıf 0 standart)

Akım tüketimi Bekleme 2,4 W, Maks. 2,9 W (48 VDC)

LAN Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), Otomatik MDI/MDI-X uyumlu

Protokol IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTPS, RTP, RTCP, SRTP, SRTCP, IGMP, MLD, SFTP, DHCP, 
NTP, DNS, MQTT, ICE, DTLS, SDP

Şifreleme sistemi TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2

Paket aktarımı Tek noktaya yayın ve Çok noktaya yayın

Kanal 8

Çalıştırma sıcaklığı -10 °C ila +50 °C (+14 °F ila +122 °F)

Monte Etme Duvara montaj (DIN rayı)

Malzemeler Kendinden sönmeli reçine

Renk Siyah

Boyutlar 210 mm [G] × 108,5 mm [Y] × 61 mm [D] (62,2 mm [D], DIN rayıyla)

Kütle Yaklaşık 320 g (0,71 lb) (yaklaşık 350 g (0,78 lb), DIN rayıyla)
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Hata Ekranı Hakkında
Giriş ekranında hata ekranı görünürse aşağıdaki adımları izleyin:
• IXG Destek Aracını kullanarak ünitenin düzgün şekilde ayarlandığını onaylayın.
• IXG Denetim Aracını kullanarak ağ bağlantısını kontrol edin.
• Ünitenin kablolarını kontrol edin.
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