INTERKOM ENOTE
ENOSTAVNE - ROBUSTNE - ZANESLJIVE
PROFESIONALNI DVOSMERNI KOMUNIKACIJSKI SISTEMI
ZA ZAGOTOVITEV KOMUNIKACIJE PREKO PREPREKE ALI V DRUGE PROSTORE / VEČ CON
Sistem je primeren za uporabo v prostorih, kjer zaradi varnostnih in drugih razlogov neposredna komunikacija med zaposlenimi in strankami ni
mogoča: Vrtatarji, blagajne v bankah, blagajne na železniških in avtobusnih postajah, zdravstvene ustanove, lekarne, nočne trgovine, laboratoriji itd.

Glavna funkcija interkom postaje je, da lahko vzpostavimo kvaliteten, kakovosten, predvsem pa razumljiv pogovor iz
določene razdalje med preprekami. INTERCOM IC-1 & IC-2 ima zaradi uporabe visoko kakovostnih komponent zelo
dobre akustične lastnosti, je ergonomske oblike in je enostaven za uporabo.
ENOSTAVEN - ROBUSTEN - ZANESLJIV.


»IC-2« se od »IC-1« razlikuje v tem da ima zadaj več priklopov, vgrajen zvonec in kontakte za odpiranje vrat ali alarm
»IC-1 & IC-2« Imata vgrajen mikrofon Kompressor,
ALC (Automatic Level Control) preprečuje preobremenitev,
NOISE GATE nastavljiv squelch nadzor


















Lastnosti:
Govorjenje in poslušanje ob istem času v obe smeri.
Odlična razumljivost in kakovost zvoka.
Vgrajen ALC (Automatic Level Control) preprečuje preobremenitev
Vgrajen NOISE GATE nastavljiv squelch nadzor
Izhodna moč STANDARD 5W, do 40W in 100V po naročilo
Nastavljiva glasnost.
Vgrajen zvočnik, Opcija: možnost izklopa/vklopa zvočnika, po naročilo
Vgrajen VU-meter.
Vgrajen zvonec. (Model IC-2)
Model IC-2 - Kontakt omogoča npr. odpiranje vrat ali Alarm, …
Vse tipke v INOX izvedbi in LED osvetljene.
Dobavljivo v različnih izvedbah, Standard: namizno ALU ohišje. OPCIJE: za vgradnjo iz aluminija
Vse napise na enoti je možno izdelovati po želji stranke ali v jeziku po želji.
OPCIJA po naročilo: Možnost priklopa dodatnega zvočnika.
Zelo enostavna in hitra montaža.
Garancija 36 mesecev.
itd.

DELOVANJE:

 PTT (Push to talk)Standard:

Operater vedno sliši stranko, vendar mora za posredovanje govora pritisniti tipko “TALK-POGOVOR”
(najbolj priporočamo, saj stranka ne rabi vse slišati kaj vi za oknem govorite)

 OPCIJA - po naročilo s preklopnim prostoročno Full-Duplex-VOX delovanjem:
Komunikacija poteka brez pritiskanja tipke “TALK-POGOVOR” na enoti.
Glasnost zvočnika pri operaterju se regulira z gumbom “INSIDE“
glasnost zunanjega zvočnika pa se regulira z gumbom “OUTSIDE”

PO NAROČILO Model IC-2: Tipka “ZVONEC” ob sprožitviji zunanje tipke za zvonec utripa in sproži dvo tonsko
zvonenje preko vgrajenega zvočnika, tipka tako dolgo utripa dokler ne pritisnite na gumb “TALK - POGOVOR”.
Tipka “ZVONEC” ob pritiskanju istočasno tudi omogoča odpiranje vrat.
VSE NAPISE na NAPRAVI je možno izdelovati po želji stranke ali v drugih jezikov.
po naročilu izdelujemo tudi enote za vgradnjo in enote v inox izvedbi (vgradne ali nadgradne).

Tehnični podatki:
 NOTRANJA ENOTA - STRAN STREŽNIKA: Standardna namizna enota z vso potrebno elektroniko.
 Zamenljiv visoko kakovostni back electret kondenzator mikrofon ali vgrajen mikrofon
 Nastavitev glasnosti zunaj in znotraj + VU meter.
 TALK, VKLOP, ZVONEC viskokakovostni INOX/Rostfrei gumbi, vsi LED osvetljeni.
 Model IC-2: Vgrajeno zvonenje.
 Model IC-2: Možnost odpiranja vrat.
 Zvočna moč notranja enota: 5W
 Vgrajen kakovostni zvočnik ali po naročilo dodatni zvočnik preko priklopa na zadnji strani
 Zvočna moč zunanja enota: 5W ali opcijsko po naročilo ext. zvočnik po želji stranke vgradnji ali stenski.
 Napajanje: 12-15V
 Ohišje: Aluminijumprofil, 2mm debeline,
 Pokrovi. ABS, grafitsiv (opcija: oblikovan les, po želji stranke)
 MERE: G x V x Š 181 X 53 X 140mm, brez mikrofona
 ZUNANJA ENOTA - STRAN STRANKE- STANDARD:
Vgradna mikrofon kapsula M12X1,5, 20X12X30mm in enostavni stenski zvočnik 4W iz ABS umetne mase,
(opcija: zvočnik po naročilo, po želji)
 Stranske plošče / pokrovi je po želji stranke možno izdelovati tudi iz lesa.
 OPCIJA: vse druge izvedbe in želje po naročilo.
VKLOP, POGOVOR, ZVONEC visokokakovostni Rostfrei gumbi, vsi LED osvetljeni

Priključki zadaj: IC-1
1 X 5 PIN-vijačne sponke-blok: zunanji mikrofon - zunanji zvočnik
1 X Napajanje

Priključki zadaj: IC-2
1 X 9 PIN-vijačne sponke-blok: zunanji mikrofon - zunanji zvočnik - zvonec - odpiranje
1 X Napajanje

STANDARD “Interkom SET IC-1 XLR”
je sestavljena iz naslednjih elementov

INTERKOM IC-1 XLR SET
Obseg dobave:







1 x Notranja enota (standardna namizna izvedba)
1 x Zamenljiv kondenzator mikrofon
1 x Napajalnik - 12-15V DC
1 x Vgradni Kapsel mikrofon za zunanjo enoto (INOX M12x1,5 - 20x12x30mm)
1 x Enostaven nadometni stenski Compact zvočnik ABS, 4W bel
1 x 3 m Povezovalni kabel (Mikrofon/zvočnik) iz notranje enote do zunanje enote

OPCIJA: vse druge izvedbe po naročilo.
.

INTERKOM IC-1 XLR

Brez mikrofonov, zvočnika, napajalnika in ostale opreme.
Obseg dobave:







Notranja enota XLR (standardna namizna izvedba)
Vgrajeni ojačevalniki:
Zunaja enota: 5W/8Ω standard
Notranja enota: 5W/8Ω standard
Mere, G x V x Š 181 X 53 X 140mm, brez mikrofona
Teža: cca. 1200g

OPCIJA: vse druge izvedbe po naročilo.
PO NAROČILO “Interkom SET IC-2 XLR”
je sestavljena iz naslednjih elementov

INTERKOM IC-2 XLR SET







Obseg dobave:

1 x Notranja enota (standardna namizna izvedba)
1 x Zamenljiv kondenzator mikrofon
1 x Napajalnik - 12-15V DC
1 x Vgradni Kapsel mikrofon za zunanjo enoto (INOX M12x1,5 - 20x12x30mm)
1 x Enostaven nadometni stenski Compact zvočnik ABS, 4W bel
1 x 3 m Povezovalni kabel (Mikrofon/zvočnik) iz notranje enote do zunanje enote

OPCIJA: vse druge izvedbe po naročilo..
.

INTERKOM IC-2 XLR






Notranja enota XLR (standardna namizna izvedba)
Vgrajeni ojačevalniki:
Zunaja enota: 5W/8Ω standard (Opcija do 40W ali 100V)
Notranja enota: 5W/8Ω standard
Mere, G x V x Š 181 X 53 X 140mm, brez mikrofona
 Teža: cca. 1200g

OPCIJA: vse druge izvedbe po naročilo.
.

NAPAJALNIK - AC-Adapter 12V

.

Včasih je potrebna večja izhodna moč
ELA-Ojačevalni modul - 100-V-izhod 1 x 40 W

.

SPM-XLR 300

330mm

Zamenljiv visoko kakovostni back electret kondenzator mikrofon, ledvična karakteristika.
Način mikrofona
Karateristika
System
Audio-Frequenčni razpon
Najvišji zvočni tlak
Delovna temperatura
Mere
Teža
Priklop

Usmerjen mikrofon
Hyperkardioid
Back-Elektret
50-18000 Hz
125 dB
0-40 °C
Ř 19 mm x 330 mm
120 g
3-Pol-XLR

.

SPM-R-XLR 320mm

Zamenljiv back electret kondenzator mikrofon, hiper ledvična karakteristika.
Način mikrofona
Karateristika
System
Audio-Frequenčni razpon
Najvišji zvočni tlak
Delovna temperatura
Mere
Teža
Priklop

STRAN STRANKE:

Usmerjen mikrofon
kardioid
Back-Elektret
20-16000 Hz
119 dB
0-40 °C
Ř 19 mm x 320 mm
183 g
3-Pol-XLR

Mikrofoni

Vgradna Mikrofonkapsula Kondenzatormikrofon
za vgradnjo v luknjo z premerom 12 mm z 3m kablom Kabel: 3 m . Zaščita: IP 53.
Delovna temperatura: –20°C do +60°C. Mere: 20 x 12 x 30 mm (M12X1,5) Standard izvedba : INOX
Način mikrofona
Karateristika
System
Audio-Frequenčni razpon
Najvišji zvočni tlak
Delovna temperatura
Mere
Teža
Priklop

Einbaukapselmikrofon
Omnidirectional
Back-Elektret
50-18000 Hz
132 dB
-20 - +60 °C
Ř 20 x Š 12 x D 30 mm
80g
3-Pol

.

Mikrofoni za zunanje enote v različnih izvedbah

Npr. Omnidirectionalni Boundary mikrofoni .

.

Zunanji zvočniki, z ali brez vgrajenim mikrofonom, po želji in naročilom varni proti vandalizmu, ...

„COMPACT Zvočnik“ ABS
z ali brez vgrajenim mikrofonom, od 4 W do 15W , 8 Ω alpin bel

Uporaben tudi kot dodatni notranji zvočnik, po naročilo priklop na zadnji strani naprave preko vijake ali 3,5mm Jack.
Moč
Od 4W do 15W, 8Ohm
Gonilnik - zvočnik
1 X Ř 130 mm
Audio-Frequenzbereich
100-12000 Hz
Zvočni tlak
96 dB
Max zvočni tlak
107dB @5kHz
Delovna temperatura
-10 - +50 °C
Mere
V 200 x Š 200 x G 85 mm
Teža
ca. 1,3kg
Ohišje, material, barva
ABS Umetna masa - alpin bel

.

„COMPACT Zvočnik“ MDF

z ali brez vgrajenim mikrofonom, od 4 W do 15W , 8 Ω alpin bel

Uporaben tudi kot dodatni notranji zvočnik, po naročilo priklop na zadnji strani naprave preko vijake ali 3,5mm Jack.
Moč
4W do 15W, 8Ohm
Gonilnik - zvočnik
1 X Ř 165 mm
Audio-Frequenčni razpon
120-16000 Hz
Zvočni tlak
96 dB
Max zvočni tlak
107dB @5kHz
Delovna temperatura
-10 - +50 °C
Mere
V 260 x Š 200 x G 85 mm
Teža
ca. 1,6kg
Ohišje, material, barva
MDF - alpin bel

.

„LSM-57”

vsestranski, zmogljiv miniaturni zvočnik za notranjo in zunanjo uporabo,
brez vgrajenim mikrofonom, 3-5 W , 4 Ω črn
Uporaben tudi kot dodatni notranji zvočnik, po naročilo priklop na zadnji strani naprave preko vijake
Moč
3-5W - 8Ohm
Gonilnik - zvočnik
1 X Ř 57 mm
Audio-Frequenčni razpon
420-7000 Hz
Zvočni tlak
85 dB
Max zvočni tlak
107dB @5kHz
Delovna temperatura
-30 - +70 °C
Mere
V 75 x Š 69 x G 31 mm
Gewicht
ca. 0,2kg
Ohišje, material, barva
ABS - umetna masa, črn

.

Zvočnik za vgradnjo črn ali bel
Moč 6 W (10W)

Zunanje Mere Ř (max.) 105 x 72 mm
Teža 500 g,

.

V praksi se je pokazalo da se občasno za razne enote potrebuje večja izhodna moč in predvsem glasnejši zvočnik,
predvsem če želite komunicrati iz tihega prostora v hrupno zunanjost Za to imamo na volje različne izhodne moči ojačevalnikov in različne zvočnike.
Npr. zunanji zvočniki varni proti vandalizmu itd.

Sound-Projektor, 15 W,

za notranjo in zunanjo uporabo, 8Ω

MERE INTERCOM IC-1 STANDARD ALU OHIŠJE

Moč
Gonilnik - zvočnik
Audio-Frequenčni razpon
Zvočni tlak 1 W/1m
Max zvočni tlak
Delovna temperatura
Mere
Teža
Ohišje, material, barva

15W, 8Ohm
1 X Ř 5 1/4˝
125-16000 Hz
96 dB
109dB
-10 - +50 °C
Ř 178 mm x 200 mm (L)
ca. 1,6kg
ABS - creme bel

Spremembe cen in tehničnih podatkov so kadarkoli možne.
Garancija:
3 leta na vse „ITEC“ izdelke,
12 mesecev na OKAYO – MIPRO – RCS - GROUPY izdelke,
6 mesecev na ostale izdelke oz. odvisno od garancijskega roka proizvajalca.
Na gibljive dele in potrošni material ni garancije.
Rezervni deli: na vse “ITEC” izdelke garantiramo 10 do 15 let nadomestne dele, podporo, servis ter popravila.
Za prodajo in tehnično pomoč smo usposobljeni in na podlagi prejetih priznanj, ter certifikata kakovosti ISO 9001:2008 tudi zaupanja vreden
partner.
Veselimo se uspešnega sodelovanja z vami.
S spoštovanjem
za ITEC Etbin Klemenčič 041 996 535 www.itec.si / www.itec-audio.si

