INTERKOMY KASOWE KAS-SYSTEM
Aby skompletować zestaw należy wybrać bazę z zasilaczem + moduł zewnętrzny.

BAZA INTERKOMU (do wyboru) - element główny po stronie kasjera, do którego podłączamy zasilacz,
moduł zewnętrzny oraz akcesoria opcjonalne.

PODSTAWOWA Baza IB-IKG-D1
•
BAZA z głośnikiem do postawienia na blacie/pulpicie kasjera +
oddzielny mikrofon o wysokości ok. 28 cm na przewodzie o
długości ok 2mb.
•
Obudowa bazy o wymiarach 110x65x60 mm (posiada możliwość
trwałego przymocowania)
•
Mikrofon kasjera posiada możliwość wyłączenia, tak aby
rozmowy w kasie nie były słyszalne na zewnątrz.
•
Zasilacz sieciowy.

HIT!!! BAZA IB-IKG-D3:
•
•
•
•
•

•
•

•

BAZA z głośnikiem i zintegrowanym mikrofonem - całość do postawienia na
blacie/pulpicie.
Wandaloodporna stalowa obudowa lakierowana na kolor aluminium,
Osłona wtyczek podłączanych do bazy,
Wysokiej jakości mikrofon, umieszczony w aluminiowej obudowie, na
solidnej elastycznej, długiej na 65 cm gęsiej szyjce.
Dwukrotnie dłuższa niż w bazie podstawowej gęsia szyjka mikrofonu
kasjera umożliwia kasjerowi swobodne przybliżenie mikrofonu do ust i
komfortowe mówienie w kierunku mikrofonu bez potrzeby
nachylania się.
Możliwość wyłączenia mikrofonu kasjera tak aby rozmów z
kasy nie było słychać na zewnątrz – przycisk na boku bazy.
Zasilacz sieciowy.
Możliwość podłączenia opcjonalnych dodatkowych elementów
usprawniających pracę interkomu w trudnych warunkach akustycznych:
◦

dodatkowy mikrofon zewnętrzny (klienta) w metalowej obudowie wandaloodpornej działający równolegle z mikrofonem w module zewnętrznym – w celu poprawienia
kasjerowi słyszalności klienta.

◦

dodatkowy mikrofon wewnętrzny kasjera:
nagłowny (ultralekki 15g) lub wolnostojący krótki.
Mikrofony działają równolegle z mikrofonem w bazie w celu
poprawienia słyszalności kasjera przez klienta.

◦

Dodatkowy głośnik zewnętrzny / wewnętrzny w
metalowej obudowie wandaloodpornej.
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MODUŁ ZEWNĘTRZNY (do wyboru) - element instalowany po stronie zewnętrznej (klienta).

HIT !!! - Moduł jednoczęściowy wandaloodporny stalowy MZ3, MZ4
•

•

•
•
•
•

Jednoczęściowy moduł zewnętrzny o długości 550mm (MZ3) lub 350mm
(MZ4) – lakierowany proszkowo na standardowy kolor czarny RAL 9005 lub
aluminium 9007.
Moduł zawiera mikrofon i głośnik klienta – dzięki fabrycznemu rozmieszczeniu
zapewnia bardzo dobrą komunikację. Mikrofon jest teraz bliżej ust
mówiącego a głośnik odsłuchowy znajduje się na wysokości styku blatu z
szybą lub na wysokości dolnej ramy okna.
Konstrukcja modułu praktycznie uniemożliwia przypadkowe zasłonięcie
mikrofonu zewnętrznego przez klienta.
Bardzo łatwy prawidłowy montaż - moduł należy przykleić do szyby lub profilu okna za pomocą
fabrycznej taśmy dwustronnej o bardzo wysokiej skuteczności.
Moduł podłączamy przewodowo - 1 przewód o długości ~2,5mb zakończony wtyczką typu jack 3,5mm,
którą należy podłączyć do bazy kasjera.
Osłona przewodu – maskownica w komplecie.

Moduł podstawowy – dostępny tylko z bazą D1
• Mikrofon i głośnik w plastikowych czarnych obudowach o wymiarach:
• 110x65x60 mm - głośnik z uchwytem montażowym do
przykręcenia np. do ramy okna,
•
Ø16x32mm - mikrofon z możliwością przyklejenia do szyby lub
blatu.
• Mikrofon oraz głośnik łączone przewodowo (1 przewód dwużyłowy o
długości ~3mb – 1 żyła do mikrofonu, 2 żyła do głośnika), zakończone
wtyczką typu jack 3,5mm, którą należy podłączyć do bazy kasjera.
Moduł wandaloodporny stalowy MZ2
•
Mikrofon i głośnik umieszczone w stalowych niewielkich obudowach o
wymiarach 75 x 45(25) x 45mm.
•
Obudowy lakierowane domyślnie w kolorze czarnym RAL9005. Na
zamówienie dowolny kolor z palety RAL.
•
Obudowy posiadają możliwość trwałego zamocowania do ramy, profilu,
panelu, ściany, blatu lub przyklejenia na taśmę dwustronną.
•
Obudowy można fabrycznie zintegrować z podajnikiem lub blatem.
•
Mikrofon oraz głośnik łączone przewodowo (1 przewód dwużyłowy o
długości ~2,5mb – 1 żyła do mikrofonu, 2 żyła do głośnika), zakończone
wtyczką typu jack 3,5mm, którą należy podłączyć do bazy kasjera.
Moduł wandaloodporny stalowy MZ1
•
Głośnik umieszczony w stalowej obudowie o wymiarach 75 x 45(25) x
45mm, mikrofon na elastycznym wysięgniku długości ~35cm
zamocowany w obudowie takiej samej jak głośnik.
•
Obudowy lakierowane domyślnie w kolorze czarnym RAL 9005. Na
zamówienie dowolny kolor z palety RAL.
•
Obudowy posiadają możliwość trwałego zamocowania do ramy, profilu,
panelu, ściany, blatu lub przyklejenia na taśmę dwustronną.
•
Obudowy można fabrycznie zintegrować z podajnikiem lub blatem.
•
Mikrofon oraz głośnik łączone przewodowo (1 przewód dwużyłowy o
długości ~2,5mb – 1 żyła do mikrofonu, 2 żyła do głośnika), zakończone
wtyczką typu jack 3,5mm, która należy podłączyć do bazy kasjera.
•
Dostępny na zamówienie.
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PRZYKŁADOWE ZESTAWY, INSTALACJE INTERKOMÓW:

Baza IB-IKG-D3 + moduł MZ3

HIT !!! Zestaw uniwersalny optymalny:
Moduł MZ4 mocowany do szyby + baza IB-IKG-D3

Moduł MZ2
zintegrowany z podajnikiem kasowym

Baza IB-IKG-D1 + moduł MZ2

Moduł MZ2 przymocowany do profilu witryny – nad
podajnikiem szufladowym.

Moduł MZ4 przymocowany do profilu nad podajnikiem
szufladowym.
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