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De IP-masttoestel is ontworpen voor gebruik met TOA's packet intercomsysteem (IP-netwerkcompatibel intercomsysteem) dat gebruik maakt van de packet-audiotechnologie en kan worden aangesloten op een bestaand lokaal netwerk (LAN) of wide area network (WAN).Het netwerk wordt mogelijk gemaakt door middel van een RJ45-aansluiting via een schakelende hub. Door het station aan te sluiten op een schakelende hub met PoE-functionaliteit is een AC-adapter niet meer nodig. De netwerkinterface is I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Automatic-Negotiation) Auto MDI/MDI-X-compatibel netwerkprotocol TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.Het IP-masterstation moet een verbinding kunnen maken met glasvezelnetwerken zonder beperking van de werkingsafstand en moet tot acht semafoonbestemmingen met unicast-transmissie en tot 191 multicast-transmissiebestemmingen kunnen uitzenden.Door de IP-masttoestel aan te sluiten op een LAN via de RJ45-connector moet het mogelijk zijn om gespreks- en paging-oproepen tussen IP-stations uit te zenden. Een noodoproep kan in het IP-masterstation worden geprogrammeerd en met de toetsbediening of externe besturingsingang naar een voorgeprogrammeerde zone worden uitgezonden. Het IP-masterstation maakt gebruik van echo-onderdrukking en maakt een handsfree duplexwerking mogelijk zonder dat de handset hoeft te worden opgenomen.Het IP-masterstation moet een oproeppagina naar alle andere stations tegelijkertijd naar alle geprogrammeerde personenoproepgroepen binnen het systeem kunnen starten. Het moet mogelijk zijn om stations door middel van programmering te verwijderen van het ontvangen van een all-call en het initiëren van een all-call te beperken. Het hoofdstation staat maximaal 8 BGM-bronnen toe.
Het hoofdstation moet ook de volgende functies uitvoeren: Spraakoproepen, automatische verbinding, doorlopende oproep, één druk op de knop, gesprek in de wacht, automatisch doorschakelen, noodoproepoproep, scanbewaking, driepartijenvergadering en nog veel meer.
Het multifunctionele hoofdintercomtoestel met IP heeft een 2-lijns, 16 alfanumerieke tekens tellend LCD-display. LCD-display en een headset-aansluiting plus een externe luidsprekeraansluiting die gebruik maakt van circuits die akoestische feedback of echo's voorkomen wanneer de spraakuitgang van de interne luidspreker de microfoon binnenkomt. Het IP Master-station moet voorzien zijn van speciale software die gecentraliseerde controle en verificatie van de logs en onderhoud van het systeem via een personal computer mogelijk maakt. Lijnbewaking kan ook worden uitgevoerd met behulp van een pc en een internetbrowser.Het IP hoofdintercomtoestel kan op een bureau worden gemonteerd of aan de muur worden bevestigd met behulp van een optionele wandbeugel.De afmetingen van het IP-masterstation zijn 148 (B) × 208 (H) × 69,7 (D) mm (5,83 x 8,19 x 2,74). Het gewicht moet 770 g (1,7 lb.) bedragen en zowel de behuizing als de handset moeten zijn afgewerkt met lichtgrijs ABS-hars.
Optionele extra's: YC-280 wandmontagebeugel. AD-1210P, AD-1215P AC adapter geproduceerd door TOA Corporation.

