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Et strategisk valg 

CASTEL designer, utvikler og kontrollerer 
produksjonen av produktene sine i Frankrike i 
egen fabrikk. Denne tilnærmingen gjør at vi kan 
gi deg profesjonelle løsninger, skreddersydd 
til dine krav. Faktisk er dette strategiske valget 
hovedsakelig motivert av ønsket om å fokusere 
på den høye kvaliteten og påliteligheten til 
produktene, og for å vise fleksibiliteten til å 
tilfredstille dine behov.

Kvalifiserte menn og kvinner

Som et internasjonalt selskap plasserer 
CASTEL ekspertisen til menn og kvinner som 
utgjør arbeidsstokken som et av de viktigste 
elementene i suksessen. På områder som er 
så forskjellige som markedsføring, teknisk 
assistanse, salgsadministrasjon, produksjon 
og forskning, garanterer teamets evne, erfaring 
og allsidighet optimale resultater for å oppfylle 
våre forpliktelser.

50 ÅR
ERFARING
i tale og 
sikkerhetsvirksomhet

CASTEL produserer kommunikasjons- og adgangskontrolløsninger for å sikre
og administrere lokalene dine.
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Skreddersydd

Som produsent har CASTEL den unike evnen innen profesjonell 
interkom, til å studere kundenes utviklingsforespørsler.
Etter analyser er standardprodukter skreddersydd for å passe 
til disse forespørslene.
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Medisinsk sektor
På sykehus, aldershjem eller laboratorier er klare, pålitelige 
kommunikasjonssystemer, så vel som systemer for personell, 
pasientsikkerhet og besøkende det viktigste. Våre løsninger, 
og spesielt de for isolering og sterile områder, svarer perfekt til 
disse kravene.

  Sikkerhetsinterkom-systemer i forskjellige rom, korridorer, heiser, 
parkeringsplasser (brannalarmer, nødanrop)

  Interkom-systemer for besøkende, nattmottak (nødstilfeller etc.)

  Skranke-interkom-systemer (innleggelser osv.)

  Adgangskontrollstyring for personell, parkeringsplasser og begrensede områder

  Hypervisjon (kameraovervåking, innbrudsdeteksjon, industriell automatisering ...)

  Komplette interkommunikasjonssystemer (innleggelser, operasjonsstuer , 
laboratorier, beredskap osv.)

  Lytte interkom systemer i spesialiserte mottak

  Rask, brukervennlig kommunikasjonssystem (høyttalende, programmerbar 
gjenoppringingsknapp, konferansesamling osv.)

  Avanserte løsninger som enkelt kan integreres i eksisterende utstyr (informasjon 
og nødterminaler, etc.)

  IP-teknologi for tale- og bildeoverføring, adgangskontroll og 
overvåkningsadministrasjon på lokale eller eksterne nettsteder som kan sentraliseres 

  Vanntette og enkle rene overflatestasjoner skreddersydd for rene rom 
(operasjonsstuer , etc.)

Parkeringsplasser
Våre kraftige, profesjonelle interkomløsninger muliggjør sikker 
kommunikasjon, og gir kundene en kvalitet på tjenesten som 
fremmer tilfredshet, samt lettere kommunikasjon mellom de 
ansvarlige og parkeringsvakter.

  Avanserte og enkelt integrerte løsninger for alt parkeringsutstyr (inn- / 
utkjøringsterminaler, mellomterminaler, fotgjengerlesere, automatiske 
betalingsmaskiner, heiser osv.)

 IP-nettverkstilkobling for lang rekkevidde lyd, video og dataflow

 Stasjoner som drar fordel av høy akustisk kvalitet og robust utførelse

 Komplette interkommunikasjonssystemer, rask, effektiv kommunikasjon mellom 
flere lokale eller eksterne punkter

 Effektivt teamarbeid takket være sentralisert kommunikasjon via IP til eksterne 
administrasjonssentre

 Sikkerhetsinterkom-systemer (brannalarmer, nødanrop), tilsyn og 
adgangskontroll

 SIP-løsninger som overholder standarder for kommunikasjonsoperabilitet 
og som kan integreres perfekt i sentraliserte styringsløsninger

 DDA-kompatible stasjoner (spesielt tilrettelagt for personer med utfordringer)
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Transport
For å garantere maksimal sikkerhet og rask assistanse til kunder 
og brukere av offentlig transport som motorveier, havner og 
flyplasser, gir CASTELs utvalg av løsninger et skreddersydd svar 
tilpasset forskjellige applikasjoner.

  Informasjons-, assistanse- og nødinterkom-systemer

  Enkel integrering i forskjellig utstyr: hjelpeterminaler på buss-, trikk- og 
undergrunnsplattformer, i stasjoner, flyplasser, fotgjengerfelt - nedfellbare 
terminaler for tilgang til kjøretøy, bompengeterminaler for motorveier, 
nødanropsterminaler i tunneler, terminaler for booking av drosjer, etc.)

  Tilsyn og tilgangskontroll av tilhørende områder som tar imot brukere av 
kollektivtransport, tilgang til autonome havner, tilgang til sluser på vannveier, etc.

  Informasjonsdistribusjon (konferansesamtaler, generelle samtaler osv.)

  Lyd av høy kvalitet som muliggjør perfekt forståelse uansett omgivelsesstøy

  Lang rekkevidde med lyd-, video- og datahåndtering via IP

  Kommunikasjon og sentralisert kommunikasjon tilgjengelig til og fra 
fjernstyringssentre

  Raske, brukervennlige kommunikasjonssystemer (høyttalende, programmerbare    
knapper, konferansesamtaler, etc.)

  Robuste stasjoner skreddersydd til forskjellige krav (vanntett, vandalsikkert, DDA-
kompatibelt for mennesker med utfordringer med syn og hørsel, etc.)

Banksektor
CASTELs høye ytelse, med profesjonelle interkom- 
og adgangskontrollsystemer, svarer til de spesifikke 
behovene i banknæringen, og tilbyr maksimal sikkerhet for 
eiendom og personell, så vel som uavhengige og eksterne 
kommunikasjonssystemer.

 Mottaksinterkom og sikkerhetssystemer for en rekke adgangskrav (avdelinger, 
hovedkontorer, etc.)

 Fjernkontroll for dører, sluser og porter

 Integrerte videoløsninger (forsikring, assistanse)

 Adgangskontrollstyring for personell, parkeringsplasser, begrensede områder, etc.

 Tilsyn med systemer for kommunikasjon, alarm og inntrengning

 Tidsprogrammering (belysning, dørlåsing, inntrenging, etc.)

 Skranke interkomsystemer, sikkerhetsdør / slusesystem

 Nødanrop «anti hold-up» interkom

 Kommunikasjon, høyttalende kommunikasjon, konferanser, generelle samtaler, 
overføring av samtale, etc.

 IP-nettverkstilkobling for lang rekkevidde lyd, video og dataflow

 Multi-site management av et enkelt system

 Sikker kommunikasjonsprotokoll

 DDA-kompatible stasjoner for mennesker med utfordringer på syn og hørsel
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Fengsler, institusjoner
CASTEL har lang erfaring og mange viktige referanser fra 
fengselssystemet, noe som gjør at selskapet kan tilby høye 
ytelsesløsninger for sikker fengselsledelse og stab, fange og 
besøkende

  Sikkerhetsinterkom-systemer (interkommunikasjon mellom forskjellige 
kontrollstasjoner og sentralt kontrollrom)

  Sentralisert kommunikasjon fra fjernkontrollstasjoner

  Celle interkom-systemer (vandalsikre stasjoner, belysningskontroll,  
støyregistrering, samtaleidentifikasjon, etc.)

  Adgang og kontakt interkom-systemer (bygning, korridor, tilgang til sluse, etc.)

  Besøksrom interkom systemer (med lytte- og innspillingsalternativer)

  Skranke interkom-systemer (pakke- / dokumentvindu, etc.)

  Tilsyn med kommunikasjon, adgang og alarmsystemer, video tilbakemelding

  Lyd-, video- og adgangskontrollhåndtering (kode, kort/brikke eller biometrisk) via 
IP

  Stasjoner som er spesielt tilpasset fengselsmiljøet, og drar nytte av optimal 
akustisk kvalitet og robusthet

  IP basert

  Løsninger som oppfyller standarder for interoperabilitet og som passer perfekt i 
sentraliserte styringsløsninger

Forsvar, sikkerhet
Militær base, brannstasjon eller politistasjon, CASTEL-løsninger 
gir maksimal sikkerhet for mennesker, eiendommer, tilgang og 
installasjoner. Noe som er av største betydning i denne typen 
anlegg.

 Interkom-systemer for besøkende

 Nettstedets sikkerhet (adgangskontroll, inntrenging, hypervisjon)

 Nødinterkom-systemer

 Tilsyn og sentralisert styring av alarm (brann, inntrenging), adgang og 
kommunikasjonssystemer

 Begrensningshåndtering (sending av e-post, SMS-meldinger)

 Adgangskontrollhåndtering (personell, parkeringsplasser, begrensede områder 
osv.) ANSSI-kompatibel

 Tidsprogrammering (belysning, dørlåsing, inntrenging, etc.)

 Kommunikasjon og distribusjon av informasjon (konferansesamtaler,  
generelle samtaler osv.)

 Stasjoner skreddersydd for forskjellige bruksområder (vandalsikkert, internt, 
eksternt, vanntett, skranke interkom-systemer, etc.)

 IP-nettverkstilkobling for lang rekkevidde lyd, video og dataflow

‘  Sikker kommunikasjonsprotokoll
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Museum, offentlige 
bygg etc.
Høye bygninger, offentlige bygninger, administrasjons- eller 
samfunnskontorer, kommersielle sentre eller kontorbygg. 
CASTEL tilbyr optimale løsninger innen mottak, eiendom og 
personlig sikkerhet, samt rask og pålitelig kommunikasjon.

 Interkomsystemer for sikkerhet, sentraliserte brannalarmer og nødanrop

  Interkomsystemer for besøkende

  Flyktningområder interkom (sikret venterom)

  Adgangskontrollhåndtering for personell, parkeringsplasser og begrensede 
områder osv. (Forskjellige selskaper kan bruke systemet med tilgangsprofiler)

  Tilsyn med kommunikasjons-, alarm- og inntrengingsdeteksjonssystemer

  Tidsprogrammering (belysning, dørlåsing, inntrenging, etc.)

  Fjernkontroll dør og barriereåpning

  Flere funksjonsstasjoner (interne, eksterne, tilfluktssteder, parkeringsplasser, 
skranke interkomsystemer, etc.)

  Planlegging og rombooking

  Kommunikasjon og adgangskontroll for eksterne bygg (flere nettsteder)

  DDA-kompatible stasjoner (for  de med utfordringer med syn og hørsel)

Industriområder
CASTEL tilbyr kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger av 
høy akustisk kvalitet og robust utførelse på utstyr. Det store 
utvalget av utstyr som tilbys av CASTEL, tilpasset behovene i 
industrisektoren, gjør det mulig å oppfylle kravene fra de vans-
keligste miljøene (fuktighet, temperaturøkning, omgivelsesstøy, 
etc.).

 Interkomsystemer for besøkende

 Fjernkontroll dør og barriereåpning

 Adgangskontrollstyring for personell, parkeringsplasser, leveranser osv.

 Interkom mellom flere avdelinger (produksjon, logistikk, administrasjon, etc.)

 Informasjonsdistribusjon (konferansesamtaler, generelle samtaler osv.)

 Sikkerhets interkomsystemer (brannalarmer, nødanrop)

 Oversikt over kommunikasjon, tekniske alarmer og innbruddeteksjon (sending av 
e-post, SMS)

 IP-nettverkstilkobling for lang rekkevidde lyd, video og dataflow

 Høy kvalitet og effektiv kommunikasjon (støyreduksjon, høyttalende)

 Stasjoner skreddersydd til vanskelige miljøer (vandalsikkert, internt, eksternt, 
vanntett etc.)
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Utdanning, ungdom
Vårt store utvalg av profesjonelle interkomsystemer, 
adgangkontroll eller nødmeldingsløsninger gjør at det kan være 
sikrere å tilby et betryggende miljø for barn, elever, lærere og 
besøkende (skoler, universitetshøyskoler, barnehager osv.).

 Sentralbord for interkom oppkall

 Nødvarsel (brann, terror etc.)

 Videointegrerte løsninger (visuelle  samtaler, tegnspråk etc.)

 Adgangskontroll styring for elever, lærere, personell, parkeringsplasser, klasse-
rom, datamaskin, internatskoler og campusområder, etc.

 Tilsyn og sentralisert styring av alarm (fellesinformasjon, skoleringing etc.) 

 Avanserte integrerte løsninger til informasjon, eller terminaler for nødssituasjoner

 Økt sikkerhetsgrense for adgang

 IP-teknologi for tale-, video- og adgangskontrollhåndtering av flere bygg   
(flerbyggkomplekser)

 Lyttemuighet i interkomsystem  (støydeteksjon)

 DDA-kompatible stasjoner for personer med utfordringer med syn og hørsel

Hotellnæring, turisme

De forskjellige løsningene implementert av CASTEL, er 
garantert enkle å bruke, og pålitelige for kommunikasjon og 
sikkerhet. CASTEL tilbyr kundene en kvalitet på tjenestene som 
er essensiell i turistindustrien.

 Tilgjengelighet resepsjon for besøkende via interkomsystem (dag / natt)

  Sikkerhets interkomsystemer (brannalarmer, nødanrop)

  Fjernkontroll, dørerovervåking og adgangkontrollstyring (personell, 
parkeringsplasser, leveranser osv.)

  Tidsprogrammering (belysning, opplåsing, etc.)

  IP teknologi for lang rekkevidde. Lyd-, video- og dataflow med assistanse- og 
fjernstyringssentre (f.eks. nattsamtaler)

  Videointegrerte løsninger (visuelle  samtaler, tegnspråk etc.)

  Stasjoner  til forskjellige applikasjoner (tilfluktssted, parkeringsplass , skranke 
interkomsystemer, DDA-kompatiblefor mennesker med utfordringer på syn og 
hørsel etc.)



FULL IP / SIP AUDIO OG VIDEO

INTERKOM MED DEN NYE 

GENERASJONEN

Castel IP-interkom kan fungere uten 
server og uten lisenser: 
Hver interkom har sin egen SIP-identitet 
og kan integreres direkte i nettverket. 

En Castel SIP-server er nødvendig om 
spesifikke funksjoner er nødvendig.
Se side 19.

IP-interkom

Kabling: RJ45 DTMF: RFC 2833, 
SIP INFO

SIP-protokoll
(RFC 3261)

PoE (IEEE 802.3af)
PoE + (IEEE 802.3at)

Lydkodek: G711 Ulaw / Alaw,
GSM, G722, G729Full dupleks Ethernet-tilkoblingssikkerhet 

med 802.1X-protokoll

DDA-kompatible stasjoner

WiFi 
(IEEE 802.11a / b / g / n)

Videokodek: CIF / QCIF, VGA /
QVGA, HD, H263, H263 +, H264DSP-teknologi SNMP V2 OG V3

STATISK IP ELLER DHCP
Stasjoner med integrert

nettgrensesnitt

IP-lyd / video-samtale i samsvar med funksjonshemmeforskrifter (DDA)

Audio/video-kommunikasjon (forskjellige IP-kommunikasjonsnettverk)

Kommunikasjon mellom flere bygg

Lydkonferanser, gruppesamtaler, generelle samtaler

«Overflow» samtale, viderekobling av samtale, samtaleoverføring, 

talemeldinger, personvernmodus, ikke forstyrr, samtale venter, prioritert 

samtale, tilstedeværelses deteksjons funksjoner osv. er tilgjengelige

Tidsprogrammering etter profil (samtale og katalog)

Sikkerhetskopiering av lyd

PoE / PoE + strømforsyning

Valgfritt: WiFi (tilleggsutstyr)

IP

    DDA = TILPASSET FOR MENNESKER MED UTFORDRINGER SOM F.EKS. SYN OG HØRSEL
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Hoved applikasjoner

HD-videokvalitet
> Videokamera i farger (1280x800)
> Vidvinkel (170 ° vannrett - 100 ° vertikal)
> Avtagbart kameraglass for enklere vedlikehold (patentert system)

Stil og holdbarhet
> Design som kombinerer modernitet med enkelhet
>  Designet for de mest krevende miljøene: IK 09, IP 66 

(avhengig av modell)

Hi-Fi lydkvalitet
> 10 W effekt
> Full dupleks kommunikasjon
> Støy og ekko kanselleringssystem (DSP)
> 16 kHz samplingsfrekvens
> Mekanisk, akustisk optimalisert design

Integrert full IP / SIP
> 1 enkelt nettverkskabel (RJ45) for administrasjon av lyd, video, data og 
strømforsyning (PoE / PoE +)

Kontakter
> 2 RJ45: switchfunksjon, buss IP-arkitektur, nettverk loopback
> WiFi-tilkobling (valgfritt)
> USB-port: eksternt kamera
> RS485: inngangs- / utgangsmoduler
> 2 innganger / 2 reléer

Total kommunikasjon
> Mellom de forskjellige stasjonene over et IP-nettverk ved bruk av SIP-
protokollen
> Via en direkte SIP-kobling - stand alone
> Eller via en SIP Castel-server eller en IPBX

Hovedfordeler

Se videopresentasjonen til Xellip-serien

Stasjon for hjelpepunkt - tilflukt-
sområde. Kamera er opsjon.

170 °

ikke-beskyttede
åpen protokoll

Interkom for adgang til industri, 
næringsbygg, fengsler, instutisjoner 
transportsentraler, flyplasser osv. 
Masterstasjoner for operasjonstuer, 
helsestasjoner, skoler, brannstasjoner, 
og mulighet for  tilpassede appli-
kasjoner, som overføring via IPBX 
sentraler til telefon, eller mobilap-
plikasjon når man ønsker å bevege 
seg fritt.
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Inngangsstasjon med Bluetooth-leser

Tilsyn med kommunikasjon,
adgangskontroll, tekniske alarmer, etc.

Mottak med flere støtteanrop
> Dedikerte masterstasjoner og skjermer

> Smarttelefoner og nettbrett (bruker Castel SIP-applikasjonen)

> PC Softphone (SIP-grensesnitt for lydvideo-mottak)

> SIP-telefoner, GSM, DECT, analoge telefoner, etc.

Interoperabilitet med sikkerhetsøkosystemet
> SIP-protokoll

>  De vanligste lyd- og videokodekene  

(G711, G722, G729, GSM, H263, H263 +, H264, etc.)

> SNMP V2 / V3

> RTSP

> 

Enkelt og brukervennlig webgrensesnitt 
> For fjernkonfigurasjon av stasjoner og servere

Et bredt spekter tilpasset forskjellige miljøer
> Skrivebordsstasjon eller innebygd versjon av rustfritt stål

> Mottak monitorer

> Inngangsstasjoner for lydvideo med ringeknapper, scrolling av navn, 

tastatur

> Vanntette desinfiserbare stasjoner

> Integrasjonssett for lyd-video

> Inngangsstasjoner med adgangskontrolleser Mifare, Desfire, Bluetooth, 

etc.

En løsning som er i samsvar med lover om tilgjengelighet 
for funksjonshemmede (DDA)
> Vidvinkel, fargekamera

>  Piktogrammer for funksjonshemmede, sett med fargede lysdioder 

(eller direkte på skjermen i henhold til modellene)

> Lydjusterte meldinger

> Integrert lydinduksjonssløyfe (telespole)

> Tastatur med taktile knapper

Castel SIP-applikasjon

IP-interkom
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Med Castel SIP App softphone for smarttelefoner og 
nettbrett (iPhone®, iPad® eller Android®),  kan du motta 
anrop fra døren din, og åpne døren uansett hvor du er.

Å KJØRE VERDEN I SIPMOBILITETEN ...

SIP VIDEO INTERKOM 
SMARTTELEFONER OG NETTBRETT  (CASTEL SIP)

  SKJEMA
IP DØRSTASJON

CASTEL SIP
APPLIKASJON

OVERLØP TIL SMARTPHONE  VED IKKE SVAR 
ELLER VIDEREKOBLING

CASTEL SKY
(SIP HOSTING)

FIRMAETS NETTVERK
ELLER  

INTERNETTRUTER

1 par

(døråpning)

RJ45 RJ45

SWITCH POE +

MASTERSTASJON

R
J4

5

(Smarttelefon ikke 
inkludert)

INTERNETT

SVAR

ELLER (1)

TRYKK
MELDING

11



 BORDPLASSERT ELLER VEGGMONTERT

XE BORD-SKJERM VP
Lyd+video Full IP / SIP-masterstasjon
REF 500.2600

> 4,3 tommers TFT berøringsskjerm
> Innebygd fargekamera
> Numerisk tastatur og funksjonstaster
> 4 programmerbare funksjonstaster
> ABS chassi, veggmontert eller bordmontert (zamac)
> IP40-tetningsgrad
> PoE strømforsyning (eller valgfri ekstern strømforsyning)
>  H 255 mm x B 127 mm x D 47 mm  

(bordmontert H 255 mm x B 127 mm x D 155 mm)

XE HÅNDSETT-SKJERM VP
Håndsettversjon
REF 500.5600

XE BORD-GRAFISK-P
Audio Full IP / SIP-masterstasjon
REF 500.2000

> Grafisk visning 128x64 bakgrunnsbelysning
> Numerisk tastatur og funksjonstaster 
> 4 programmerbare funksjonstaster
> ABS chassi, veggmontert eller bordmontert (zamac)
> IP40-tetningsgrad
> PoE strømforsyning (eller valgfri ekstern strømforsyning)
>  H 255 mm x B 127 mm x D 47 mm  

(bordmontert H 255 mm x B 127 mm x D 155 mm)

XE HÅNDSETT-GRAFISK-P
Håndsettversjon
REF 500.5000

IP-interkom

ET UTVALG MED MODELLER FOR KONTORER, SKOLER, HOTELLER ETC. 
Velg kommunikasjon med eller uten video og lag konferanser.
Stasjonene er høyttalende, eller lavttalende for plassering på bord eller festet på vegg.
Programmerbart tastatur.
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 MASTERSTASJONER FOR MEDISINSK SEKTOR

XE MED-P
Audio Full IP / SIP vanntett  
desinfiserbar hovedstasjon
REF 540.4000

> Grafisk visning 128x64 bakgrunnsbelysning
> Numerisk tastatur og funksjonstaster
> 4 programmerbare funksjonstaster
> Desinfiserbart frontpanel av polyester
> IP64 - IK07
>  PoE strømforsyning (eller valgfri ekstern 

strømforsyning, tilleggsutstyr)
>  H 280 mm x B 130 mm x D 4 mm  

(montert med innfellingsboks D 47 mm) 
> H 282,5 mm x B 132,5 mm x D 65 mm                  
   (utenpåliggende med påveggsboks     
   XEKMED, tilleggsutstyr)

XE MED 4B
Audio Full IP / SIP vanntett  
desinfiserbar hovedstasjon  
med 4 knapper
REF 540.4300

> 4 programmerbare funksjonstaster
> 2 knapper (samtalehåndtering)
> Desinfiserbart frontpanel av polyester
> IP64 - IK07
>  PoE strømforsyning (eller valgfri ekstern 

strømforsyning, tilleggsutstyr)
>  H 280 mm x B 130 mm x D 4 mm  

(montert med innfellingsboks D 47 mm
> H 282,5 mm x B 132,5 mm x D 65 mm 
   (utenpåliggende med påveggsboks 
    XEKMED, tilleggsutstyr)

XE MED V4B SKJERM
Full IP / SIP vanntett desinfiserbar  
med 4 knapper og toveis video  
hovedstasjon
REF 101886

> TFT-farge på 4,3 tommers skjerm
> Innebygd fargekamera
> 4 programmerbare funksjonstaster
> Desinfiserbart frontpanel av polyester
> 3 leds DDA-kompatibel
> Integrert induksjonssløyfe (telespole)
> IP64 - IK07
>  PoE strømforsyning  

(eller valgfri ekstern strømforsyning, 
tilleggsutstyr)

>  H 280 mm x B 170 mm x D 4 mm  
(montert med innfellingsboks D 47 mm)

>  H 282,5 mm x B 172,5 mm x D 65 mm  
   (utenpåliggende med påveggsboks 
    XEKMED, tilleggsutstyr)XEKMED

Påveggsboks for XE MED-stasjon
REF 540.4400

ET UTVALG AV ANTIBAKTERIELLE INTERKOMSTASJONER FOR SYKEHUS,  HELSE OG 
SEKTOR MED KRAV TIL ENKEL DESINFEKSJON AV UTSTYR

Antibakteriell, desinfiserbar og vanntett. 
For operasjonsrom, rene rom og isolasjonsrom.

13



XE STASJON VIDEO MIFARE 
Audio+video Full IP / SIP-dørstasjon med 
elektronisk navneliste og 13,56 MHz Mifare® 
adgangskortleser med DDA støtte
REF 590.7600

> Rustfritt stål 316 L vandalsikkert frontpanel
>  13,56 MHz Mifare® serienummerleser og 2 
    lysdioder (grønn: tilgang gitt, rød: tilgang nektet)
>  HD-fargekamera - Vidvinkel 170 ° (ONVIF)
> Full dupleks 10 W kommunikasjon
> 3 taster for navnescrolling
> 2,8 tommers TFT 240x320 fargeskjerm
>  3 piktogrammer for DDA støtte vist  

på skjerm
> Integrert induksjonssløyfe (telespole)
> IP65 tetningsgrad - IK08 vandalsikkerhetsgrad
>  2 RJ45 (switchfunksjon), USB-port, RS485-buss,  

2 innganger, 2 reléer
>  PoE strømforsyning (eller valgfri ekstern strømfor-

syning)
>  H 375 mm x B 145 mm x D 2 mm  

(montert med innfellingsboks D 61 mm) 
H 375 mm x B 145 mm x D 63 mm  
(påvegg, tilleggsutstyr)

XE STASJON VIDEO MIFARE SECTOR
13,56 MHz Mifare® sektorleserversjon
REF 590.7700

XE STASJON VIDEO MIFARE DES
13.56 MHz Mifare® Desfire® leser versjon
REF 590.7800

XE STASJON VIDEO M. KODETASTATUR 
Audio+video Full IP / SIP dørstasjon med         
elektronisk navneliste og DDA-kompatibelt 
tastatur
REF 590.5200

> Rustfritt stål 316 L vandalsikkert frontpanel
>  HD-fargekamera - Vidvinkel 170 ° (ONVIF)
> Full dupleks 10 W kommunikasjon
>  Numerisk tastatur for direktevalg og adgangskode, 

knapper med blindeskrift
> 3 taster for navnescrolling
> 2,8 tommers TFT 240x320 fargeskjerm
>  3 piktogrammer for DDA støtte  

vises på skjermen
> Integrert induksjonssløyfe (telespole)
> IP65 tetningsgrad - IK08 vandalsikkerhetsgrad
>  2 RJ45 (switchfunksjon), USB-port, RS485-buss, 
   2 innganger, 2 reléer
>  PoE strømforsyning  

(eller valgfri ekstern strømforsyning, tillegsutstyr)
>  H 375 mm x B 145 mm x D 2 mm  

(montert med innfellingsboks D 61 mm) 
H 375 mm x B 145 mm x D 63 mm  
(påvegg, tilleggsutstyr)

 AUDIO VIDEO INTERKOM 
   XELLIP SERIE

XE VIDEO 1B
Audio video Full IP /SIP dørstasjon med 1 
anropsknapp DDA-kompatibel
REF 590.2000
>  Rustfritt stål 316 L vandalsikkert frontpanel
>  HD-fargekamera - Vidvinkel 170 ° (ONVIF)
> Full dupleks 10 W kommunikasjon
> 1 ringeknapp og navnskilt med bakgrunns  
    belysning
> 3 lysdioder for DDA støtte 
> Integrert induksjonssløyfe (telespole)
> IP65 tetningsgrad - IK09 vandalsikker
>  2 RJ45 (switchfunksjon), USB-port, RS485-

buss, 2 innganger, 2 reléer
>  PoE strømforsyning  

(eller valgfri ekstern strømforsyning, tillegg-
sutstyr)

>  H 280 mm x B 145 mm x D 2 mm  
(montert med innfellingsboks D 61 mm)

>  H 280 mm x B 145 mm x D 63 mm  
   (påvegg, tilleggsutstyr)

XE VIDEO 2B
Stasjon m. 2 ringeknapper DDA-kompatibel
REF 590.2100

XE VIDEO 3B
Stasjon m. 3 ringeknapper DDA-kompatible
REF 590.2200

XE VIDEO 4B
Stasjon m. 4 ringeknapper DDA-kompatible
REF 590.2300

XE VIDEO 6B
Stasjon m. 6 ringeknapper (2 rader) 
DDA-kompatible
REF 590.2400

XE VIDEO 10B
Stasjon m. 10 ringeknapper (2 rader) 
DDA-kompatibel
>H 375 mm x B 145 mm x D 2 mm  
  (montert med innfellingsboks D 61 mm) 
> H 375 mm x B 145 mm x D 63 mm 
   (påvegg, tilleggsutstyr)
REF 590.2500

IP-interkom

    DDA = TILPASSET FOR MENNESKER MED UTFORDRINGER SOM F.EKS. SYN OG HØRSEL
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  STASJON MED BLUETOOTH ADGANGSKONTROLL LESER 
   XELLIP SERIE

XE STASJON VIDEO BLE
Audio+video Full IP / SIP dørstasjon med elektronisk 
navneliste og Bluetooth-leser med DDA støtte
REF 590.7900

>  Rustfritt stål 316 L vandalsikkert frontpanel
>  Bluetooth-leser og 2 lysdioder (grønn: adgang gitt, rød: 

adgang nektet)
>  HD-fargekamera - Vidvinkel 170 ° (ONVIF)
> Full dupleks 10 W kommunikasjon
> 3 taster for navnescrolling
> 2,8 tommers TFT 240x320 fargeskjerm
>  3 piktogrammer for DDA støtte  

vises på skjermen
> Integrert induksjonssløyfe (telespole)
> IP65 tetningsgrad- IK08 vandalsikkerhetsgrad
>  2 RJ45 (switchfunksjon), USB-port, RS485-buss, 2 
   innganger, 2 reléer
>  PoE strømforsyning (eller valgfri ekstern strømforsyning, 

tilleggsutstyr)
>  H 375 mm x B 145 mm x D 2 mm  

(montert med innfellingssboks D 61 mm) 
H 375 mm x B 145 mm x D 63 mm  
(påvegg, tilleggsutstyr)

XE STASJON AUDIO BLE
Audio dørstasjon med navnescrolling og  
Bluetooth-leserversjon
REF 590.7400

XE VIDEO 1B BLE
DØRSTASJON MED TRYKKNAPP OG KAMERA + BLE

Audio+video Full IP / SIP dørstasjon med 1
ringeknapp og Bluetooth leser, med DDA støtte
REF 590.6900

XE VIDEO 2B BLE
DØRSTASJON MED 2 KNAPPER OG KAMERA + BLE

Audio video Full IP / SIP dørstasjon med 2 
ringeknapper og Bluetooth-leser, DDA-kompatibel 
REF 590.6000

CASTEL har utviklet interkom med innebygde lesere som knytter den nyeste Mifare® teknologien og 
en Bluetooth-godkjenningsteknologi ved hjelp av smarttelefoner.

Denne løsningen integrerer virtuelle tilgangskort i smarttelefoner og forbedrer adgangskontroll - 
sikkerheten.

Smarttelefonen din blir adgangskortet, og gir opp de tradisjonelle begrensningene for adgangs-
kontroll.

Å starte opp er ganske enkelt, du sveiper ett av de tre medfølgende konfigurasjonskortene foran 
leseren.

Disse tre konfigurasjonskortene lar deg velge en av de tre forskjellige modusene i henhold til dine 
behov.

KORTMODUS:
Ved å plassere smarttelefonen foran lese-
ren.

TRYKK PÅ TAP MODUS:
Ved å banke smarttelefonen to ganger i 
lommen for nær eller fjernåpning.

HÅNDFRI MODUS:
Ved å bare gå foran leseren.
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 SENTRALSTASJONER INNFELT VERSJON 

XE SENTRALSTASJON
Audiovideo Full IP / SIP masterstasjon innebygd versjon
REF 500.9260

> Rustfritt stål 316 L vandalsikkert frontpanel
> 4,3 tommers TFT-skjerm
> Numerisk tastatur og funksjonstaster
> 6 programmerbare funksjonstaster
> Integrert induksjonssløyfe  (telespole)
> IP64 tetningsgrad- IK07 vandalsikkerhetsgrad
> PoE strømforsyning (eller valgfri ekstern strømforsyning)
>  H 260 mm x B 310 mm x D 2 mm  

(montert med innfeltboks D 60 mm)

UTVIDELSE 20 BP
20 ekstra knapper for XE SENTRALSTASJON
REF 500.9270

  STASJONER FOR FENGSELSSEKTOREN

XE P-1B-CELL2
Audio Full IP / SIP  sett, interkomstasjo-
ner for celle / korridor
REF 550.0100

>  Sammensatt av en cellestasjon og en 
korridorstasjon

>  Vandalsikker utførelse, frontpanel av 
rustfritt stål

>  1 ringeknapp med signalaktivering,  
1 lys-knapp på cellestasjonen

>  1 kvitteringsknapp og 1 lysknapp på kor-
ridostasjonen

> IK09-vandalsikker
>  PoE strømforsyning (eller valgfri ekstern 

strømforsyning, tillegsutstyr)
>  H 210 mm x B 110 mm x D 2 mm 

(innfelt montering D: cellestasjon 70 mm - 
korridorstasjon 35 mm)

XE P-1B STASJON V2
Audio Full IP / SIP interkom system for 
adgangsinterkom (korridor / gitter / port)
REF 530.3100

> Rustfritt stål 316 L vandalsikkert frontpanel
> 1 ringeknapp med signalisering led
> IP54 tetningsgrad - IK09 vandalsikkergrad
> PoE strømforsyning (eller valgfri ekstern     
   strømforsyning, tilleggsutstyr)
>  H 230 x B 110 mm x D 2 mm  

(montert med innfellingsboks D 55 mm) 
H 233 mm x B 113 mm x D 67 mm  
(påvegg, tilleggsutstyr)

  KIT

XE K-VIDEO-1B
Audio+video Full IP/ SIP-interkomsett  
med 1 ringeknapp
REF 590.5610

> Kit med brett for integrering i en boks
>  HD-fargekamera - Vidvinkel 170 ° (ONVIF) - 

kommer med 2 m USB-kabel
> Full dupleks 10 W kommunikasjon
> 3 led DDA-kompatibel
>  Mikrofon, høyttaler, led og ringeknapp (65 

cm kabler)
>  2 RJ45 (switchfunksjon), USB-port, RS485-

buss, 2 innganger / 2 reléer
> IP40 tetningsgrad
>  PoE strømforsyning  

(eller valgfri ekstern strømforsyning)
> H 150 mm x B 130 mm x D 46 mm

XE K-VIDEO-10B
Versjon interkomsett for 10 ringeknap-
per
REF 590.5615
XE K V1B LESER
Versjon Full IP / SIP-interkomsett med 1 
anropsknapp og en leserforbindelse
REF 540.5900

IP-interkom

BORDSETT XE SENTRALSTASJON
Bordstativ for XE sentralstasjon
REF 500.9265

Komplette og tilpassede interkommunikasjonsløsninger tilpasset fengselsmiljøet.
For påveggsbokser se s. 19. Dette er eksempler. Kan tilpasses.
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  STASJONER FOR HJELPEPUNKT ASSISTANSE / TILFLUKTSROM 

  TOVEIS VIDEOINTERKOM 
    STASJON F.EKS. TIL SKOLE MED ELEVER MED NEDSATT HØRSEL

CAP IP-V1B-SKJERM-P
Audio+video Full IP / SIP dørstasjon med
1 anropsknapp og toveis DDA støtte
REF 565.2000

> Rustfritt stål 316 L vandalsikkert frontpanel
> 4,3 tommers fargeskjerm
> Innebygd fargekamera
> 1 ringeknapp
> 3 lysdioder for DDA-støtte
> Integrert induksjonssløyfe (telespole)
> IP64 tetningsgrad- IK07 vandalsikkerhetsgrad
> PoE strømforsyning (eller valgfri ekstern strømforsyning)
>  H 280 mm x B 170 mm x D 2 mm  

(montert med innfellingsboks D 47 mm) 
H 282,5 mm x B 172,5 mm x D 65 mm  
(påvegg, tilleggsutstyr)

CAP IP-V2B-SCREEN-P
Versjon med 2 ringeknapper
REF 565.2100

XE P-2B-HJELP
Audio Full IP/ SIP stasjon  
med 2 ringeknapper og induksjons- 
sløyfe (telespole)
REF 530.7100

> Vandalsikker utførelse
> Frontpanel i rustfritt stål
> 2 ringeknapper med taktil påskrift
> 2 lysdioder for DDA støtte
> Integrert induksjonssløyfe (telespole)
> IP65 - IK07 
>  PoE strømforsyning  

(eller valgfri ekstern strømforsyning, 
tilleggsutstyr)

>  H 400 x B 130 mm x D 2 mm  
(innfelt)

XE AUDIO 1B HJELP
Audio Full IP / SIP SOS stasjon  
med 1 ringeknapp og induksjonssløyfe
REF 590.9920

>  Rustfritt stål 316 L vandalsikkert frontpanel
> Full dupleks 10 W kommunikasjon
> 1 bakgrunnsbelyst anropsknapp og 
blindeskriftinnskrift
> SOS merking
> 2 lysdioder for DDA-overholdelse 
> Integrert induksjonssløyfe (telespole)
> IP65 tetningsgrad - IK09 vandalsikkerhetsgrad
>  2 RJ45 (switchfunksjon), USB-port, RS485-

buss, 2 innganger, 2 reléer
>  PoE strømforsyning  

(eller valgfri ekstern strømforsyning, tilleg-
sutstyr)

>  H 280 mm x B 145 mm x D 2 mm  
(montert med innfellingsboks D 61 mm) 
H 280 mm x B 145 mm x D 63 mm  
(påvegg, tilleggsutstyr)

CASTEL har mange referanser for hjelpestasjoner, og kan også gjøre spesifikke utviklinger for å tilpasse dine behov.
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  SERVERE

  PROGRAMVARE OG GRENSESNITT

CASTEL SIP MOBILAPPLIKASJON
SIP audio-video interkom-applikasjon for smarttelefoner og  
nettbrett (iPhone®, iPad® og Android®): For mer informasjon, 
kontakt oss

CASTEL OVERSIKT
Oversiktsprogramvare
REF 110.8300

>  Hendelser visning og innspilling (kommunikasjon, innkommende /  
utgående samtaler, på vent, stafettstatus, videresendingsstatus)

> Grafisk visning eller tabell for visning av sanntidshendelser 
> Planlagt fremover
> Kompatibel med Windows XP, 7, 10, 2003-server, 2008-server
> Kompatibel med Oracle- og SQL Server-databaser
>  Programvare for flere brukere (kun en lisens for server + ekstern 

klientdatamaskin) ved å bruke full websikret arkitektur

XELLIP SERVER MAX VIRTUELL
Virtuell multifunksjons interkom-server, 
med avanserte funksjoner (samtalegrupper, 
anropssoner, anropsgrupper, konferanse, SIP 
Trunk, lyd backup, etc.) - VMware kompatibel
REF 540.1400

XELLIP SERVER MAX
Multifunksjons interkom server
REF 540.0100

> Administrerer opptil 1000 SIP-utvidelser
>  Avanserte funksjoner (samtalegrupper (mer enn 10 samtidige), 

anropssoner, personsøkergrupper, konferanse osv.) 
> Sikkerhetskopiering av lyd og video
> SIP Trunk (samtrafikk av 2 SIP-systemer)
>  H 43 mm x B 426 mm x D 356 mm (rackbar 1U svart metallkasse)

XELLIP MEDIA
SIP audio video mottaksgrensesnitt
REF 540.1000

> Denne Softphone forvandler PCen til en komplett SIP-stasjon
>  Lydvideokommunikasjon med XELLIP stasjoner,  

eller et hvilket som helst annet interkom-system som støtter 
SIP-protokollen

> Innspilling på en SIP-server eller frittstående
>  Avanserte funksjoner (samtaleoverføring, automatisk oppheng,    

administrasjon av en SIP-kontaktkatalog, mulighet for å adminis-
trere et webkamera, fjernkontroll)

Serveur Max Virtuel

IP-interkom

CASTEL SIP INTERKOM FUNGERER UTEN SERVER I EN PEER TO PEER MODUS
SIP-server er kun nødvendig for spesifikke funksjoner:

> Innspilling av all lyd / videokommunikasjon

>  Spesifikke samtalscenarier som konferansesamtaler, sone- eller gruppesamtaler

> Spesifikke funksjoner: alarmvarsler via sms eller e-post, forhåndsinnspilte meldinger som skal sendes, tilstedeværelsesdeteksjon, støyre-
gistrering osv.
> Samhandling med andre eksterne system: kameraovervåking, alarmer, offentlige systemer, adgangskontroll
>  SIP-trunk med IPBX
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A24V-0A7-F
Strømforsyning 24VDC 1A 
REF 110.9000

A24V-0A7-J
Strømforsyning 24VDC 1A 
med Jack-plugg
REF 540.6000

HP SIP HØYTALER
SIP megaphone - PoE - 
krever en SIP-server
REF 300.1000

WIFI REPEATER
WiFi- modul og antenne for Xel-
lip IP-stasjoner 
REF 500.9300

VÆRHUS 280
Værhus små XE-enheter  
(H 280 mm)
REF 590.9400

PÅVEGGSBOKS 280
Påveggsboks for små XE-enheter  
(H 280 mm)
REF 590.9200

VÆRHUS 375
Værhus store XE-enheter 
(H 375 mm)
REF 590.9500

PÅVEGGSBOKS 375
Påveggsboks for store XE-enheter  
(H 375 mm)
REF 590.9300

  TILBEHØR

KAMERA XE2 GLASS
5 kameralinseglass + 
verktøypakke
REF 590.9700

 SØYLER MED HULROM FOR KABEL

SØYLE VL XE PM
Aluminium søyle - Høyde 1,50m 
- RAL farge aluminium 9006 - 
Montering i betong e.l. med  3 
ekspansjonsbolter Ø 12, ikke 
inkludert - med utskjæring for 
liten XE interkom-enhet
REF 590.9800

SØYLE VL XE GM
Aluminium søyle - Høyde 1,50m 
- RAL-farge aluminium 9006 - 
Montering i betong e.l. med  3 
ekspansjonsbolter Ø 12, ikke 
inkludert - med utskjæring for 
stor XE interkom-enhet
REF 590.9810

SØYLE VL XE  
UTEN UTSKJÆRING
Aluminium søyle - Høyde 
1,50m - RAL farge aluminium 
9006 - Montering i betong e.l. 
med  3 ekspansjonsbolter Ø 12, 
ikke inkludert - uten forhånds 
utskjæring til tablå
REF 590.9880

SØYLE PL XE PM
Aluminium søyle - Høyde 2,20m 
- RAL farge aluminium 9006 - 
Montering i betong e.l. med  3 
ekspansjonsbolter Ø 12, ikke 
inkludert - med utskjæring for 
liten XE interkom-enhet
REF 590.9820

SØYLE PL XE GM
Aluminium søyle - Høyde 2,20m  
- RAL-farge aluminium 9006 - 
Montering i betong e.l. med  3 
ekspansjonsbolter Ø 12, ikke 
inkludert - med utskjæring for 
stor XE interkom-enhet
REF 590.9830

SØYLE PL XE  
UTEN UTSKJÆRING
Aluminium søyle - Høyde 
2,20m - RAL farge aluminium 
9006 - Montering i betong e.l. 
med  3 ekspansjonsbolter Ø 12, 
ikke inkludert - uten forhånds 
utskjæring til tablå

REF 590.9890

SØYLE VL / PL XE PM
Aluminium søyle - Høyde 2,20m 
- RAL farge aluminium 9006 - 
Montering i betong e.l. med  3 
ekspansjonsbolter Ø 12, ikke 
inkludert - med utskjæring for 2 
stk. liten XE interkom enheter. 
Typisk bil + lastebil.
REF 590.9840

SØYLE VL / PL XE GM
Aluminium søyle - Høyde 2,20m 
- RAL farge aluminium 9006 - 
Montering i betong e.l. med  3 
ekspansjonsbolter Ø 12, ikke 
inkludert - med utskjæring for 2 
stk. store XE interkom enheter. 
Typisk bil + lastebil.
REF 590.9850

HP SIP HØYTALER
SIP høytaler for 
innendørs bruk - PoE - 
krever en SIP-server
REF 300.11000
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compliant
RoHS

compliant
REACH

Urmet AS
Vesterveien 193D - 4817 His

Norge
Tlf. +47 23 03 93 20
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I konstant arbeid for forbedringer forbeholder CASTEL selskapet seg retten til å gjøre eventuelle endringer det anser som nødvendige. Uforpliktende bilder.
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