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A interkom-rendszerek tiszta hang-kommunikációt A interkom-rendszerek tiszta hang-kommunikációt 
biztosítanak a különálló helyeken lévő személyek között. biztosítanak a különálló helyeken lévő személyek között. 

Ezeket elsősorban bankokban és pénzváltókban használják, Ezeket elsősorban bankokban és pénzváltókban használják, 
hogy megkönnyítsék a kommunikációt egy pulton keresztül, hogy megkönnyítsék a kommunikációt egy pulton keresztül, 
nyilvános helyiségekben, iskolákban vagy kórházakban, nyilvános helyiségekben, iskolákban vagy kórházakban, 
amikor különféle helyiségekben, vagy üzletben és amikor különféle helyiségekben, vagy üzletben és 
bevásárlóközpontokban üveges válaszfalakon keresztül bevásárlóközpontokban üveges válaszfalakon keresztül 
kommunikálnak.kommunikálnak.

Az interkom eszközök telepíthetők a nagy létesítmények Az interkom eszközök telepíthetők a nagy létesítmények 
bejárataihoz is, és a beléptető funkciókkal kapcsolódhatnak a bejárataihoz is, és a beléptető funkciókkal kapcsolódhatnak a 
biztonsági rendszerhez kiterjesztésként.biztonsági rendszerhez kiterjesztésként.

Pandémia esetén ezek a rendszerek különösen érdekesek, Pandémia esetén ezek a rendszerek különösen érdekesek, 
mivel lehetővé teszik a kommunikációt fizikai kapcsolat mivel lehetővé teszik a kommunikációt fizikai kapcsolat 
nélkül.nélkül.

Rendkívül egyszerű önálló megoldások állnak rendelkezésre a Rendkívül egyszerű önálló megoldások állnak rendelkezésre a 
telepítéshez és a használathoz. telepítéshez és a használathoz. 

A rendszer általában hangszórókat és mikrofonokat tartalmaz, A rendszer általában hangszórókat és mikrofonokat tartalmaz, 
amelyek vezetékkel vagy vezeték nélkül csatlakoztathatók.amelyek vezetékkel vagy vezeték nélkül csatlakoztathatók.

Az egyszerűen telepíthető vezeték nélküli megoldások Az egyszerűen telepíthető vezeték nélküli megoldások 
alkalmasak folyamatos munkafolyamatú helyiségekben, ahol alkalmasak folyamatos munkafolyamatú helyiségekben, ahol 
nehézkes a kábelezés.nehézkes a kábelezés.

BIZTONSÁGOS 
KOMMUNIKÁCIÓS 
MEGOLDÁSOK



INTERKOM 

ABLAKBESZÉLŐ RENDSZER

MIKROFON FAMOK

Alarm automatika Kft.| www.alarmautomatika.com | budapest@alarmautomatika.com

FON-KE-404

 � Kaputelefon-pár vezetékes csatlakozással 
és monitor funkcióval. 

 � Fő egység hívás funkcióval és hangátvitel 
aktiválásával. A másodlagos egység a fő 
egységet hívhatja.

 � Hangerőszabályzó és a LED-es hangátvitel 
kijelzés.

 � Asztali vagy fali kivitel.

FON-GM-20P

 � Ablakbeszélő rendszer, amely 
asztali mikrofonból és egy külső 
részből áll, hogy megkönnyítse 
a kommunikációt az ablakon, 
üveg válaszfalakon keresztül, vagy 
a pénztárakban, bankokban, 
irodákban, ellenőrző pontokon, 
magánbejáratokon, parkolóban stb.

FON-YS-15

 � Hab légcsillapító labda.  
 � Különböző színben kapható.

FON-GM-22P

 � Ablakbeszélő rendszer, amely asztali mikrofonból és egy külső 
részből áll, hogy megkönnyítse a kommunikációt az ablakon, 
üveg válaszfalakon keresztül, vagy a pénztárakban, bankokban, 
irodákban, ellenőrző pontokon, magánbejáratokon, parkolóban

 � Emberi hangra hangolva. Könnyen kezelhető.

FON-KW-855

 � Vezeték nélküli kaputelefon-pár.
 � Kifejezetten egyfázisú (földdel és föld 

nélkül), valamint két- és háromfázisú 
(földdel) környezetbe.

 � Kézi, kihangosító és monitor mód.
 � Átvitel hálózati áramellátáson keresztül.
 � A maximális kommunikációs távolság kb. 

100m és 4 átviteli csatorna.
 � Lehetőség egyidejűleg több kaputelefon 

használatára, egyszerű telepítés.
 � Asztali vagy fali kivitel.

FON-KW-866

 � Vezeték nélküli RF kaputelefon-pár.
 � Kézi, privát, kihangosító és monitor mód.
 � 4 átviteli csatorna és broadcast mód.
 � 1GHz alatti 863-870 MHz.
 � A maximális kommunikációs távolság kb. 

300m szabad rálátással.
 � Egyidejűleg több kaputelefont is 

használhat ugyanazon a csatornán.
 � A kommunikációs rendszer könnyen 

bővíthető akár 16 egységre.
 � Hangerőszabályozó.
 � Könnyű telepítés.
 � Asztali vagy fali kivitel.
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