
INTERKOMY 
na stanowiskach z podajnikiem kasowym zamontowanym w dwustronnym blacie

Wybór układu interkomowego uzależniony jest od miejsca instalacji podajnika i otoczenia
(natężenie hałasu, szum...) - co ma bezpośredni wpływ na skuteczność przekazywania głosu pomiędzy klientem a
kasjerem.

MODUŁ ZEWNĘTRZNY
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 można zainstalować  DWUCZĘŚCIOWY MODUŁ ZEWNĘTRZNY 
MZ2 na wysokości blatu kasjera (zintegrowany z podajnikiem lub blatem) – (patrz żółty przykład na szkicu). 
Minimalna wysokośc blatu to 100cm.

Przykłady:
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HIT!!! JEDNOCZĘSCIOWY MODUŁ ZEWNĘTRZNY (patrz czarny przykład na szkicu)

Z uwagi na szerg zalet takich jak:
• łatwy - poprawny montaż, 
• lepszą słyszalnośc klienta przez kasjera (mikrofon blliżej ust klienta), 
• największe zabezpieczenie wandaloodporne, 
• uniwersalność rozwiązania, 
• identyczną cenę jak moduł dwuczęściowy... 

SUGERUJEMY i gorąco POLECAMY moduł jednoczęściowy integrowany z szybą lub pionowym profilem okna 
- moduł MZ3 lub MZ4.

Przykład:

Jednoczęściowy moduł MZ4 klejony do szyby nad podajnikiem z przesuwną łódką. 
W tle widoczna baza kasjera IB-IKG-D3
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BAZA KASJERA
Bazę należy dobrać tak aby zapewnić kasjerowi maksymalny komfort użytkowania interkomu.

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 podłaczenia dodatkowych mikrofonów (dla kasjera / dla 
klienta) oraz głośników - w przypadku trudnych akustycznie warunków w 
miejscu montażu.

BAZA podstawowa - typ: IB-IKG-D1
Głośnik (baza) do postawienia na blacie/pulpicie (posiada możliwość 
trwałego przymocowania) plus wolnostojący mikrofon do postawienia 
na blacie/pulpicie. 
Mikrofon kasjera posiada możliwość wyłączenia tak aby rozmowy w 
kasie nie były słyszalne na zewnątrz.

Sugerowany zestaw, najbardziej uniwersalny i 
bardzo dobrze działający: 
Baza IB-IKG-D3 + moduł MZ4.
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