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WA 240RC

Interkom WA 240RC se od příbuzných typů odlišuje přede-

vším svým luxusním vzhledem, plně dotykovým ovládáním 

a zvukovou kvalitou hovoru. Jeho elegantní vzhled tak ne-

ruší reprezentační prostory recepce, přepážky a podobných 

míst. Další jeho odlišností od jiných modelů, jsou vestavěné 

hlášky pro uvítání a rozloučení v češtině.

Interkom se skládá ze základny (pro obsluhu přepážky) 

a externí jednotky (pro zákazníka či klienta). Každá tato 

část je vybavena reproduktorem a mikrofonem. Obsluha 

může nastavit hlasitosti reproduktorů a případně umlčet svůj 

nebo mikrofon zákazníka. Velmi praktickou funkcí jsou již 

zmiňované vestavěné hlášky pro uvítání a rozloučení. Aby 

si obsluha šetřila hlasivky, snadno, na jeden dotyk, hlášku 

přehraje do externí jednotky.

Externí jednotka je fixní, pouze se nalepí na okénko v po-

žadované výšce a nic se na ni nenastavuje. Celý systém je 

vybaven vyspělou elektronikou, která zamezuje vzniku zpět-

né vazby (pískání) a která provádí automatické umlčování 

a přepínání směru komunikace.

Instalace je zjednodušena tak, že externí jednotka je jediná 

a navíc připojená jediným kabelem. Aby kabel vzhledově 

“nepřekážel”, je veden v nerezové trubičce.

Interkom WA 240RC doporučujeme pro přepážky prodeje 

lístků a vstupenek, pokladny, informační a prodejní okénka, 

recepce, vrátnice, nemocnice, státní správu, banky, pojišťov-

ny, nebo dopravce. V oblasti sociálních a zdravotních služeb 

(nemocnice, zdravotní střediska, domovy seniorů, domovy 

s pečovatelskou službou, sociální ústavy atp.) je interkom 

výborným pomocníkem boje proti přenosu Covid 19. Hodí 

se také pro nově vznikající návštěvnické buňky, kde je ná-

vštěva od klienta oddělena sklem.

Interkom pro přepážky
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Technická data
- přepážkový systém skládající se ze základny a externí jednotky
-  u obsluhy se instaluje základna - stolní variabilní mikrofon s odpo-

slechovým reproduktorem a ovládáním
-  na straně zákazníka (klienta) se na okénko instaluje externí jed-

notka, která obsahuje reproduktor a mikrofon
- externí jednotka v antivandalním odolném provedení z kovu
- základna s luxusním lesklým vzhledem nerušícím interiér
- plně dotykové ovládání základny s modře podsvětlenými prvky
-  vestavěná uvítací hláška „Dobrý den. Jak vám mohu pomoci?“, 

v češtině, s rychlým spuštěním na jeden dotyk
-  vestavěná hláška rozloučení „Děkujeme a nashledanou.“, v češti-

ně, s rychlým spuštěním na jeden dotyk
-  snadné společné nastavení hlasitostí reproduktorů základny i ex-

terní jednotky včetně citlivostí mikrofonů
-  velké dobře ergonomicky dostupné podsvětlené dotykové tlačítko 

pro aktivaci hovoru
- aretované dotykové tlačítko pro umlčení mikrofonu zákazníka
- aretované dotykové tlačítko pro umlčení mikrofonu obsluhy 
- indikace provozu celého systému
- indikace aktivity mikrofonu základny LED kroužkem
-  systém v režimu half-duplex - obousměrná komunikace s inteli-

gentním automatickým přepínáním
- elektronika pro automatické potlačení zpětné vazby
- šumová brána pro automatické umlčení a potlačení okolních ruchů
- dobře citlivé mikrofony pro snímání i z větší dálky
-  výstup s audio signálem, např. pro nahrávání nebo externí zesilo-

vač, konektor BNC
-  výstup pro připojení sluchátek nebo náhlavní soupravy (sluchátka 

s mikrofonem) přes konektor RJ 45, nebo Jack 3,5 ona
- automatická indikace správného propojení náhlavní soupravy

- kompatibilní s náhlavní soupravou Dexon HE 100
- výkon reproduktoru v základně 3 W rms
- výkon reproduktoru v externí jednotce 2 W rms
- frekv. rozsah 70 – 16 000 Hz
- odstup S/N > 90 dB
-  citlivost mikrofonu externí jednotky – 58 dB (0 dB = 1V/Pa na 

1 kHz)
- citlivost mikrofonu základny – 36 dB 0 dB = 1V/Pa na 1 kHz)
-  napájení DC 12 V adaptérem, max. odběr 420 mA, je součástí 

balení
- spotřeba < 5 W
- pracovní teplota -30 – 50 °C
- snadné připojení externí jednotky pouze jedním kabelem
-  kabel pro externí jednotku je veden v nerezové trubičce, pro lepší 

vzhled instalace na okénku
- délka kabelu pro napojení externí jednotky 2,3 m
- oboustranná samolepka pro přilepení externí jednotky na okénko
- oboustranná samolepka pro přilepení kabelu externí jednotky
- protiskluzné nožičky na základně
- rozměr základny 90 × 43 × 170 mm (bez mikrofonu)
- délka husího krku s mikrofonem 420 mm
- rozměr externí jednotky  75 × 23 mm
-  velmi vhodné pro přepážky prodeje lístků a vstupenek, pokladny, 

prodejní okénka, recepce, vrátnice, nemocnice, sociální ústavy, 
domovy s pečovatelskou službou, domovy seniorů, státní správu, 
banky, pojišťovny, dopravce…

- hmotnost základny 500 g
- hmotnost externí jednotky 195 g

Kat. č.: 21 938 ks


