
INTERKOM KASOWY CONTACTA z pętlą indukcyjną 

Układ bardzo popularny w krajach Zachodniej Europy gdzie doskonale sprawdza się  w trudnych warunkach kas 
dworcowych, kasach metro...

• produkt zachodnioeuropejski,
• łatwa regulacja głośności przez kasjera,
• nowoczesny układ full duplex,
• możliwość wyłączenia mikrofonu kasjera,
• elastyczny wysięgnik z mikrofonem kasjera, 
• solidne wykonanie,
• w komplecie z opracowanym przez Kas-System wandaloodpornym modułem zewnętrznym typu MZ5 – 

mocowanym do szyby.

Zestaw podstawowy składa się z następujących elementów:
• Moduł kasjera,
• Sterownik z zasilaczem,
• Moduł zewnętrzny,
• Okablowanie,
• Instrukcja.
• Pętla indukcyjna dla obsługi osób z aparatem słuchowym – po zamontowaniu pętli w pomieszczeniu 

kasjera (pod blatem / na ścianie pod podajnikiem) wg  czytelnej instrukcji - wystarczy wpiąć do sterownika,

• Opcjonalny moduł zewnętrzny typu “bridge”
montowany do blatu – zamiast modułu MZ5
klejonego do szyby.

Układ CONTACTA  charakterysuje się bardzo dobrymi parametrami komunikacji głosowej, najwyższą wygodą obsługi. 
• Słyszlaność po obu stronach jest bardzo dobra – nawet przy mówieniu z pewnej odległości od mikrofonu.
• Stalowy, wandaloodporny moduł zewnętrzny oraz stalowy moduł kasjera z elastycznym wysięgnikiem mikrofonu zapewniają 

wysoką trwałość.
• Moduł kasjera wyposażony w wyłącznik mikrofonu – tak aby rozmów z kasy nie było słychać na zewnątrz przy jednoczesnej 

słyszalności klienta
• Sterownik – należy go umieścić w miejscu gdzie nie bedzie przeszkadzał i nie będzie narażony na uszkodzenie lub przypadkowe 

wyrwanie wtyczek podłaczonych w tylnej części sterownika. Na przedzie sterownika jest włacznik układu oraz przyciski do regulacji 
głośności.

• Regulacja głosności  - niezależnie dla kasjera jak modułu zewnętrznego – łatwo dostęnymi przyciskami na przedzie sterownika.
• Moduł zewnętrzny – solidny, wandaloodporny stalowy element z mikrofonem i głośnikami - klejony do szyby za pomocą bardzo 

mocnej, technicznej dwustronnej taśmy. 
• Stosunkowo łatwy montaż dla osoby mającej podstawowe umiejętności techniczne. 
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UWAGI:
• Wymagany minimalny otwór do przetknięcia wtyczki modułu zewnętrznego MZ5 do pomieszczenia kasjera TYLKO: 2,5 x 5mm !!!
• Długość przewodów modułu zewnętrznego MZ5: 250cm z możliwością uzgodnienia zmiany  - kolor czarny,

INTERKOM BARDZO POLECANY NA WARUNKI DWORCOWE !!!
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