
Endpoints�SIP
Security�systems�and�access�control�SIP

Buscando trazer valor para os integradores de sistemas de telefonia SIP, a Khomp lança a 
linha de Endpoints SIP, com features e facilidades para Sistemas de Segurança e 
Controle de Acesso. Além dos já consagrados produtos da linha IP Wall, a nova linha de 
Endpoints SIP da Khomp inclui o Access Control W400, um produto que permite o 
gerenciamento de dispositivos de controle de acesso. Inclui também o leitor RFID W400, 
com os acessórios KeyCard e KeyTag RFID, o VIP WALL - VÍDEO IP SIP WALL que é 
um vídeo comunicador IP, com inteligência embarcada, web browser e câmera para 
chamada de vídeo e o alto falante SIP Speaker Wall 130E.

Conheça aqui a linha completa de Endpoints Khomp.



Kit�IP�Wall
Para aplicações em totens e painéis pré-existentes de controle de acesso, a Khomp desenvolveu 
o Kit IP Wall, composto da Placa IP Wall, microfone e alto-falante. Com o Kit IP Wall é possível 
realizar chamadas de telefonia SIP em alta voz e fazer o controle de dispositivos e portas.

Integração LAN/PABX-IP SIP com servidor WEB  interno para configuração

Compatível com  Asterisk® e ou FreeSwitch™

2 interfaces de comunicação Wiegand para conexão de leitores RFIDs

2 relés de contato seco para controle de acesso, permitindo acesso sob qualquer extensão do PABX

Alta voz com controle de volume

Suporte a vídeo chamada com câmera externa (mediante licença de utilização)

Access�Control�W400
O Access Control W400 é um equipamento desenvolvido para sistemas 
integrados de controle de acesso. Possui 4 entradas de interfaces Wiegand de 
identificação e 4 relés de acionamento de portarias ou outros dispositivos.

4 interfaces Wiegand 26/34 bits

Comunicação com o servidor via rede TCP/IP

Possibilita o gerenciamento dos dispositivos de controle de acesso, configurado por 
arquivos XML e comandos executados por Shell Linux.

Permite a carga de milhares de registros de identificação para operação standalone, 
possibilitando continuidade do sistema local em caso de falha no servidor

Alimentação 110V ou 220V para  DC 11V-14V; 3A

Fonte de alimentação possui entrada para bateria, em caso de falha de energia

Produto disponível com Gabinete, Fonte de Alimentação e Placa Controladora, ou 
somente a Placa Controladora, para integração em sistemas pré-existentes

IP�Wall
IP Wall é uma família de comunicadores IP de painel, com inteligência embarcada, 
eficiente viva voz e com opção de câmera de vídeo. Desenvolvido para uso como 
porteiro eletrônico, um telefone IP de parede, um intercomunicador em sistemas 
de segurança ou automação e ainda como ponto de controle de acesso podendo 
ser utilizado em casas, escritórios, sistemas multifamiliares para edifícios ou 
comunidades e condomínios fechados.

Interface Ethernet

Abertura da porta a partir de qualquer telefone IP ou extensão do PABX IP

Controle de volume de microfone e alto-falante separadamente

Servidor WEB interno configurável

Codecs suportados: G.711 U-Law e H.264* (*mediante licença)

Protocolos VoIP: SIP e RTP

Detecção e geração de DTMF (padrão RFC 2833)

Alimentação: 12 VAC / VDC 1A

Saída dos relés: 20 A / 125VAC - 10 A / 220VAC - 20 A / 14 VDC

Keytag�RFID�13.56V��|��Keycard�RFID�13.56B

Dispositivo leitor RFID com interface wiegand, resistente a água e conforme
padrão internacional 26bits a seis fios. Desenvolvido para uso em conjunto com
as soluções de controle de acesso e IP Wall, permite a identificação por
proximidade dos KeyCard e KeyTag RFID da Khomp.

Endpoints�SIP Dispositivos�de�segurança�para�soluções�de�telefonia�SIP�integradas.

VIP WALL é um vídeo comunicador IP com tela LCD de interface touch, 
com inteligência embarcada, viva voz e opção de câmera de vídeo, 
desenvolvido para sistemas de segurança IP em casas, escritórios, sistemas 
multifamiliares e condomínios fechados. 

VIP�WALL�-�VIDEO�IP�SIP�WALL

Interface Ethernet

Abertura da porta através de botão ou touchscreen

Web Browser integrado 

Caixa postal de áudio/vídeo

Interface de operação e configuração em Português (Brasil)

Vídeo decoder: REALVIDEO/MPEG-2/MPEG-4/H.264/VC1/AVS/VP8 (1080p 30fps)

Vídeo encoder: H.264 (D1 30fps)

Resolução do LCD: ITU-656 RGB888 1024x768 Max.

Interface SD card

Áudio encoder/decoder: G.711 aLaw, uLaw

Suporte a áudio player: mp3, wav

Suporte a vídeo player: avi, wmv, mov, rm, rmvb, mpg

Protocolos suportados: SIP, RTSP, RTP, ONVIF, HTTP

Veja a descrição completa no folheto do Kit IP Wall.

Emergency�Handset
Acionador de botões a distância do IP Wall e/ou Kit IP Wall.

Speaker�Wall�130E
Alto Falante SIP com suporte a PoE(IEEE 802.3af) ou alimentado com Fonte DC 
12 V/1A (não inclusa).

Este endpoint SIP se registra como extensão do PABX IP

Possui sistema de Multicast RTP

Possui saída de áudio de 13 W de potência e uma entrada de áudio para microfone 

Suporta até 3 registros SIP simultâneos 

Possui processamento de áudio full duplex com AEC

Suporta os codecs G.722, G.711μ/A, G723.1, G726_32, G.729A e iLBCAm
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Possui entrada de áudio através de microfone embutido

Distância de 2 metros de cabo 

Veja a descrição completa no folheto do IP Wall.

Alimentação DC 9V-16V já fornecida pelo porteiro IP Wall ou pelo Access Control W400

Distância de identificação de 5 a 10 cm

Distância máxima de 100 m dos produtos IP Wall ou Access Control W400

Led e Buzzer de reconhecimento dos dispositivos RFID passivos

Saída Wiegand 26bits 6 fios (LED, BEEPER, D0, DI, +12V, GND)

Frequência de operação: 13,56 Mhz

Cartão de identificação RFID 
passivo, somente leitura

Material: PVC branco para 
impressão de identificação

Medidas: 8,5 x 5,5cm 

Modelo específico para leitores 
RFID 13.56 Mhz

Botão de identificação RFID 
passivo, somente leitura

Material: ABS de alta resistência

Medidas: 2,3 x 3,5 x 0,5 cm

Modelo específico para leitores 
RFID 13.56 Mhz

Reader�RFID�W400�



Sistema�de�portaria�automatizada
�em�condomínio

EBS�Server

Veja a descrição completa no folheto do EBS Server.

Leitor�RFID

Leitor�RFID

IP�Wall

Leitor�RFID

VIP�Wall

Leitor para acesso de moradores com
KeyTag ou KeyCard.

IP Wall 101S para acionamento de portaria
por visitantes. 

Leitor para acesso de 
veículos dos moradores 
com KeyTag ou KeyCard.

Câmera�de�Identificação

Appliance Khomp funcionando como PABX do 
sistema de telefonia, interfonia e videofonia.
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