
INTERKOMY KASOWE 
ZINTEGROWANE Z PODAJNIKIEM KASOWYM

HIT !!!

Proponowane rozwiązanie sprawia, iż instalując 
nasz podajnik kasowy "przy okazji" 
rozwiązuje się sprawę  komunikacji głosowej 
pomiędzy kasjerem a klientem - oddzielonymi 
szybą.

Charakterystyka ogólna interkomów:

• produkty polskie (pełna gwarancja i 
serwis), 

• wysoka jakość, dobre parametry 
akustyczne, 

• kolor czarny (obudowy zewnętrzne 
możliwe w innym kolorze - na 
zamówienie), 

• możliwość niezależnej regulacji 
wzmocnienia głośnika kasjera oraz 
głośnika klienta, 

• możliwość podłączenia dodatkowych 
mikrofonów / głośników dla klienta lub 
kasjera,

• zasilacz sieciowy w komplecie, 
• wymiary modułu zewnętrznego MZ2:
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A – podajnik kasowy z przesuwną łódką IB-pk4-L
B1 – głośnik klienta - moduł MZ2
B2 – mikrofon klienta – moduł MZ2
C – baza kasjera IB-IKG-D3

Interkomy działają w  systemie 
FULL DUPLEX  - co oznacza, iż 

komunikacja przebiega jednocześnie 
zarówno od kasjera do klienta oraz  

od klienta do kasjera
 bez konieczności ręcznego 

przełączania kierunku transmisji.  

Układ duplex jest układem 
praktycznie bezobsługowym.



Konfiguracja zestawu przebiega w 3 PROSTYCH krokach:

Po pierwsze: 
Wybieramy podajnik z szerokiej oferty podajników kasowych z przesuwną pokrywą lub z przesuwną łódką.

Po drugie:
Wybieramy moduł zewnętrzny (obudowy zewnętrzne głośnika i mikrofonu) 
dostępne 2 typy: 

• MZ2 (najczęściej wybierany) mikrofon klienta ukryty w metalowej 
obudowie o wymiarach 75x45x45mm,
lub

• MZ1 mikrofon klienta na elastycznej gęsiej szyjce zamocowany do 
metalowej obudowy (dostęny na zamówienie).

Po trzecie:
Należy wybrać bazę kasjera:

Do wyboru 2 bazy kasjera: 
• BAZA typ: IB-IKG-D3 (najczęściej wybierana).

- Wolnostojąca baza zawierająca wysokiej jakości mikrofon w aluminiowej 
obudowie - na dwukrotnie dłuższym niż w podstawowej bazie 
elastycznym wysięgniku, 
- Osłona podłączonych wtyczek, 
- Metalowa wandaloodporna obudowa, 
- Możliwość wyłaczenia mikrofonu kasjera przyciskiem z boku obudowy, 
- Możliwość ppodłaczenia akcesoryjnych dodatkowych mikrofonów 
(kasjera / klienta) oraz głośników - w zależności od warunków w miejscu 
montażu.

• BAZA podstawowa - typ: IB-IKG-D1
Po stronie kasjera: głośnik (baza) do postawienia na 
blacie/pulpicie (posiada możliwość trwałego przymocowania) 
oraz wolnostojący mikrofon do postawienia na blacie/pulpicie. 
Mikrofon kasjera posiada możliwość wyłączenia tak aby 
rozmowy w kasie nie były słyszalne na zewnatrz.

Najczęściej stosowany zestaw do integracji z podajnikiem to: 
Moduł zewnętrzny MZ2 + BAZA IB-IKG-D3
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UWAGA !
Generalna zasada: aby uzyskać dobrą słyszalność klienta należy dobrać taki moduł zewnętrzny aby usta 

mówiącego (klienta / petenta) były jak najbliżej mikrofonu zewnętrznego.

Optymalna wysokość montażu mikrofonu: 140 – 150 cm.

W cichej lokalizacji stanowiska kasowego sprawdzi się  DWUCZĘŚCIOWY MODUŁ ZEWNĘTRZNY MZ2 na 
wysokości blatu kasjera (zintegrowany z podajnikiem) – (patrz żółty przykład na szkicu). Minimalna wysokośc 
blatu to 100cm.

POLECAMY:

Z uwagi na szerg zalet takich jak:
• łatwy - poprawny montaż, 
• lepszą słyszalnośc klienta przez kasjera (mikrofon zewn. 

blliżej ust klienta), 
• największe zabezpieczenie wandaloodporne, 
• uniwersalność rozwiązania, 
• identyczną cenę jak moduł dwuczęściowy... 

... klienci coraz częściej wybierają (i są z tego wyboru bardzo 
zadowoleni) moduł jednoczęściowy integrowany z szybą lub 
pionowym profilem okna: 
- moduł MZ3 (długośc 550mm) 
lub 
- moduł MZ4 (długośc 350mm).

Patrz czarny przykład na szkicu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt – doradzimy najlepsze dla Państwa rozwiązanie.
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