INTERKOM KASOWY WRAZ Z PĘTLĄ INDUKCYJNĄ
DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH
Kompletny układ INTERKOM KASOWY + PĘTLA INDUKCYJNA składa się
z następujących elementów:
1. Wzmacniacz pętli (typ DLS-50).
2. Zasilacz wzmacniacza pętli.
3. Mata indukcyjna.
4. Moduł zewnętrzny interkomu – mikrofon i głośnik po stronie klienta – do wyboru MZ3 lub MZ4.
5. Baza interkomu z głośnikiem i głównym mikrofonem kasjera przystosowana do współpracy z pętlą
indukcyjną – typ IB-IKG-D3
6. Zasilacz bazy interkomu.
7. Naklejka na szybę informująca osoby niedosłyszące o stanowisku kasowym / podawczym
wyposażonym w pętlę indukcyjną.

Instalacja:
•Wzmacniacz pętli (1) podłączamy w pomieszczeniu kasjera za pomocą zasilacza (2) do gniazdka sieciowego.
•Matę indukcyjną (3) instalujemy w pomieszczeniu kasjera - pod blatem lub do ściany pod szybą kasową.
Matę podłączamy przewodem do wzmacniacza pętli (1).
•Moduł zewnętrzny interkomu – mikrofon i głośnik klienta (4) instalujemy go po stronie zewnętrznej na szybie
lub do profilu ramy okna. Przewód przetykamy do pomieszczenia kasjera i podłączamy do bazy (mikrofon i głośnik
kasjera) (5).
•Baza interkomu (5) – podłączamy do niej wszystkie elementy układu: wzmacniacz pętli (1), moduł zewnętrzny
(4) oraz oczywiście zasilacz sieciowy (6).
Niniejszy zestaw działa oczywiście także jako standardowy interkom – tj. zapewnia komunikację głosową
pomiędzy kasjerem a klientem bez aparatu słuchowego.
Pętla indukcyjna działa nieprzerwanie, bezobsługowo w tle.
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