
CAMERA GỌI CỬA DOOR STARTION

1080P Full HD Door Station

Model：IPC0522E2

Trạm kiểm soát cửa với camera chất lượng cao

Cho phép liên lạc trực tiếp giữa bạn và khách truy cập.

Trạm cửa cuộc gọi video LILIN IPC0522E2 đi kèm với một tính 

năng liên lạc tuyệt vời cung cấp đàm thoại 2 chiều miễn phí với 

khách truy cập ở lối vào. 

Thiết bị hỗ trợ SIP để tích hợp dễ dàng với các hệ thống điện thoại IP 

khác nhau và việc sử dụng PoE cho phép cài đặt với một cáp mạng 

duy nhất. Kết hợp với một camera độ phân giải 1080P và hiệu suất 

ánh sáng yếu tuyệt vời,

thiết bị này cung cấp nhận dạng ngày và đêm của những người ở 

cửa.

LILIN IPC0522E2 được trang bị cho căn hộ đơn lẻ hoặc tòa chung

cư. 

Nó là thiết bị kiểm soát hiệu quả của bạn.

DEMO VIDEO: http://www.meritlilin.com/en/product/IPC0522E2

• Door Station / Pinhole 
camera

• 1080p @ 30 FPS 

• Digital PTZ supported

• Support SIP(IPC0522)

• Audio and video 
intercom(IPC0522)

• 2-way audio supported

http://www.meritlilin.com/en/product/IPC0522E2


CẤU HÌNH LILIN DOOR STRATION

LILIN Door Startion có thể gửi thông báo đẩy đến thiết bị Apple hoặc điện thoại Android, có sẳn cài đặt LILIN Viewer 

trên thiết bị đó

Lưu ý: Door Startion phải có kết nối Internet để làm việc với tính năng này.

Thông báo đẩy có thể được cấu hình để được gửi vào khác nhau Triggers, nút nhấn gọi cửa , phát hiện, chuyển động, 

phát hiện âm thanh 

Để đặt cấu hình thông báo đẩy, hãy đăng nhập vào trạm cửa và chọn 

Chọn ' sự kiện ' và bạn sẽ thấy một màn hình như dưới đây:





Tiếp theo bật trạng thái trong ứng ứng dụng Lilin Viewer và đảm bảo tất cả các cài đặt thông báo đang hoạt động trong

Cả hai Lilin Viewer App và thiết bị Door Startion

Bây giờ một khi nút Ring là ép một thông báo nên được gửi đến các ứng dụng Lilin Viewer. 

Cảnh báo trên IOS Cảnh báo trên Androi Xem live View
Liệt kê sự kiện

Đàm thoại



Nếu một thẻ SD đã được cài đặt tại trạm cửa, sau đó nó có thể xem lại các sự kiện lịch sử được 

ghi lại vào thẻ SD.

• Để xem các sự kiện sống, hãy bấm vào văn bản của sự kiện, để xem các cảnh quay được ghi 

lại

Mở khóa
cửa

Nhấn giữ để nói

Mở để nghe



SƠ ĐỒ KẾT NỐI KHÓA CỬA

Cổng kết nối Door Stration

Nút nhấn Exit

12VDC

Mở Cửa
trên Phone

Khóa Từ



Internet

Cloud

LILIN Cloud

NVR

Switch

IPC0522E2

MR8422X

ZMR8122

SƠ ĐỒ KẾT NỐI

http://www.ddnsipcam.com/memb/memblist.php?lang=en
http://www.ddnsipcam.com/memb/memblist.php?lang=en

