
חדרי מחסה –מיפרט מערכת אינטרקום 
 1918לתקן   06.2022 שידרוג מערכת 

  1918 מתאימה לדרישות תקן נגישות BUSמערכת אינטרקום דיגיטלית בשיטת 

 כאשר כולם מחוברים בקו ראשי אחד אל עמדת שומר. מאפשרת חיבור משתמשים ללא הגבלה,המערכת 

 ולקבל קריאות מכל חדרי המחסה  כיווני-עמדת השומר מאפשרת יצירת קשר דו
 כל קריאה מזוהה עם מספר חדר המחסה. 

המאפשרת לכבדי שמיעה להשתמש  לולאת השראה כוללתהשלוחה כוללת כתב ברייל לשימוש עיוורים, 
 במכשיר שמיעה ולשמוע את השומר ישירות במכשיר השמיעה.

 .2x0.8אש  חסין חיווט המערכת בכבל 

, התקנה קלה ושרות נוח.הינה מערכת דיגיטלית חכמה, IEC60 118-4בינלאומיים עומדת בתקנים מערכת ה

Comelit המערכת מיוצרת באיטליה ע"י חברת 

 2903דגם  עמדת שומר 

גידים בלבד. 2 -ב BUSעמדת שומר דיגיטלית כתובתית הפועלת בשיטת  

 זיכרון לקריאות אחרונות. תווים, 32עמדת שומר שולחנית עם צג 
 מינויים. 1,000ניתן לשמור עד 

  24מתח עבודהvAC/DC  20זרםmA 

  158מידותx223x35mm 

  55°+ -5°-טמפרטורת עבודהC 

  אדוםצבע 

1027דגם   Free Handשלוחה 

עם צלצול אלקטרוני   Hand Freeיחידת דיבור ושמיעה  

 לחיווי ,  Led)כתובתי(, נורית  BUSפועל בשיטת 

 Dip Switchבאמצעות  Addressניתן לכוון כתובת 
  התקנה על הקיר  כיתוב בעברית

 פנל קידמי מתכת כתב ברייל

 לולאת השראה לכבדי שמיעה

  105מידותx105x20mm  

 41092 דגם   Stainless Steel נירוסטה Free Hand שלוחה

 אנטי ונדלית Hand Freeיחידת דיבור ושמיעה  

 , ילחיוו Led)כתובתי(, נורית  BUSפועל בשיטת 

Dip Switchבאמצעות  Addressניתן לכוון כתובת 
 התקנה שקועה או על הקיר כיתוב בעברית

 נירוסטה  כתב בריילStainless Steel  SUS430
  לולאת השראה לכבדי שמיעה

  230 מידותx160x32mm  

 800598דגם  ספק כח 

 שומר מתחבר לעמדת 24vDCספק ראשי  

  : 285 מידותx285x90mm 

  24מתח יציאהvDC 5A  1 + טעינהAיציאת מגע לממסר + 

   גיבוי מצברים (2x4.5A) 
 מנעול קופסת מתכת + 

  צבע לבן

 4888ספק כח דיגיטלי  דגם  

 משתמשים 100עד   230vACספק כח דיגיטלי  

  140 : מידותx140x67mm 

  50מתח יציאהx60Hz 0.7A 

 8 DIN 

  לבן צבע 

מיפרט זה מבטל מיפרטים קודמים עבור מערכת אינטרקום חדרי מחסה ●
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