
INTERKOMY KASOWE do PODAJNIKÓW SZUFLADOWYCH

Optymalny dobór interkomu kasowego do
stanowiska z podajnikiem szufladowym
umożliwiają oferowane przez Kas-System
elementy:

MODUŁ ZEWNĘTRZNY:
• 3 typy do wyboru (w zależności od

wybranej bazy kasjera),
• metalowa, wandaloodporna konstrukcja
• autorska konstrukcja KAS-SYSTEM

BAZA KASJERA  - 2 rodzaje do wyboru:
• podstawowa OPTIMUS
• zaawansowana CONTACTA

AKCESORIA DODATKOWE  
• płyty i podstawy montażowe dla bazy

kasjera i modułu zewnętrzego.

A. Dobór MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO.
Najważniejsze w module zewnętrznym jest jego jednoczęściowa konstrukcja oraz umiejscowienie mikrofonu w 
górnej części modułu – tak aby mikrofon był zawsze możiwie blisko ust mówiącego i nie był narażony na 
przypadkowe przysłonięcie. W zależności od wysokości miejsca montażu (wymiar A) proponujemy:

– montaż na wysokości ~100cm lub wyżej – moduł MZ4, MZ5
– montaż na wysokości ~90cm i niżej – moduł MZ3, MZ5

Moduł MZ4, MZ3 Moduł MZ5

UWAGI:
Maskownica przewodu (dołaczana w komplecie) mocowana pod modułem zewnętrznym chroni przewód przed 
uszkodzeniem oraz osłania przewód przed widokiem z zewnątrz co czyni miejsce montażu interkomu 
KAS-SYSTEM schludnym i bezpiecznym.

Standardowo moduł zewnętrzny przykleja się (mocna techniczna taśma dwustronna) do szyby lub profilu (patrz 
foto na górze). 
W przypadku konieczności montazu do muru oferujemy akcesoryjną podstawę mocującą.
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B. Wybór BAZY KASJERA:

1. Baza podstawowa typu OPTIMUS – bezawaryjna, łatwa w obsłudze najczęściej wybierana.
Dostępna płyta montażowa umożliwiające zintegrowanie bazy interkomu z ramą podajnika. Oczywiście bazę 
OPTIMUS  można postawić obok podajnika. 
Współpracuje z modułami zewnętrznymi typu MZ4 oraz MZ3.

Baza OPTIMUS Baza Optimus zintegrowana z
podajnikiem szufladowym przy pomocy

akcesoryjnej podstawy.

Baza Optimus swobodnie stojąca na blacie

2. Baza zaawansowana typu CONTACTA – bezawaryjna, bardzo przyjazna w obsłudze. 
Przeznaczona na trudne warunki akustyczne (zwiększone natężenie hałasów), posiada możliwości wielu ustawień 
podstawowych jak i dodatkowych (tryb inżynierski). 

Baza kasjera składa się z 2 elementów (pulpit kasjera + sterownik). Pulpit kasjera stawia się na blacie, sterownik 
można także postawić na blacie lub zamocować pod blatem lub do ściany.

Baza CONTACTA współpracuje z modułem zewnętrznym typu MZ5.

Pulpit kasjera (mikrofon i głośnik) oraz sterownik Sterownik zamontowany pod blatem - przykład

Podsumowanie:
• Najczęściej stosowany jest zestaw podstawowy: OPTIMUS + MZ4.

• W trudnych warunkach akustycznych (hałas na zewnątrz) dwa bardzo wydajne głośniki w module 
zewnętrznym MZ5 z zestawu CONTACTA zapewniają bardzo dobrą słyszalność głosu kasjera przez 
klienta.
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