CLARSON Intercom Public III
Loket interfonie

VANDALISMEBESTENDIGE EN
DISCRETE MONTAGE
HANDENVRIJE EN FULL DUPLEX
DIALOOG
INDUCTIEVE GELUIDSOVERDRACHT
VOOR SLECHTHORENDEN
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN VAN
INTERNE EN EXTERNE MICROFOONS
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Waar wordt public gebruikt?
Public kan ingezet worden bij
elk type loket waar de veiligheidsbeglazing een doeltreffende communicatie in
de weg staat.

Waarom public van Clarson?
• Full duplex interfoniesysteem voor een
natuurlijke handenvrije dialoog in beide
richtingen
• Tijdelijke volumetoename (verdubbeling
van geluidssterkte)
• Microfoons aan bedienings- en klantzijde worden automatisch uitgeschakeld
wanneer het gesprek wordt stopgezet
(mute-functie)
• Afzonderlijk instelbare microfoongevoeligheid aan bedienings- en klantzijde.
• Verhoogde storingsbeveiliging door
gebalanceerde audio in- en uitgangen.

Bediendingszijde
CLARSON Centrale eenheid
De centrale eenheid is het belangrijkste
onderdeel van het interfoniesysteem.
De centrale eenheid is voorzien van aansluitpunten voor:
• voedingsunit (RJ12)
• randapparatuur bedieningszijde (RJ45)
• headset/handset (optie) bedieningszijde
( RJ45)
• randapparatuur klantzijde (RJ45)
• headset/handset (optie) klantzijde (RJ10)

• microfoon bedieningszijde (gevoeligheid)
• headset/handset bedieningszijde
• headset/handset klantzijde
• digitale gong
De box wordt bij voorkeur aan
de muur of onder de tafel bevestigd.

Art. 40.054.311

Volume afzonderlijk instelbaar voor:
• bedieningszijde
• klantzijde
• microfoon klantzijde (gevoeligheid)

Microfoon/Luidspreker Unit
Mogelijke toepassingen:
Standaard
Full duplex interfonie na activering van
de
-toets
Push-to-talk
De
-toets ingedrukt houden tijdens
het spreken
Boost
Volume verdubbeld aan bedieningszijde,
volume gehalveerd aan klantzijde. Als de
+ toets wordt ingedrukt: Volume verdubbeld aan klantzijde, volume gehalveerd aan bedieningszijde

bestaat uit:
• flexibele zwanenhalsmicrofoon, 36 cm
• ingebouwde luidspreker
• toets
(Aan/Uit)
• toets
+ (volumetoename)
• LED
controlelampjes
• toetsen 2 / 3 / 4 (aanvullende posten klantzijde)
• toets
(deuropening)

Desktopmodel Art. 40.054.301

Inbouwmodel Art. 40.054.302
Plaat in geanodiseerd aluminium

Headset/Handset
aan bedienings- of klantzijde, afhankelijk
van systeemconfiguratie (zie opties)

Onderdelen - Bedieningszijde:
• Centrale eenheid
• Microfoon, luidspreker, toetsen en
LED’s (voor modellen zie rechts)
• Voedingsunit 15V/1A DC
• Contactdoos RJ45, UAE 8/8 (8)
• Inductiestaafje (optie)

Flexibele
zwanenhalsmicrofoon
in geanodiseerd
aluminium met 2 toetsen
en 2 LED’s (*)

Onderdelen - Klantzijde:
• Microfoon en luidspreker
• Oproeptoets (optie)
• Inductiestaafje (optie)
• Relais (bijv. voor deuropening)
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Art. 40.054.331

Flexibele
zwanenhalsmicrofoon
in geanodiseerd
aluminium met 2 toetsen
en 2 LED’s (*)

Art. 40.054.332
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Klantenzijde
Luidsprekers voor bedienings- en klantzijde

Omnidirectionele electret
inbouw microfoon

5W/8Ω, frontpaneel in natuurlijk geanodiseerd aluminium, behuizing
in geschilderd aluminium (RAL 9006) of in zwarte kunststof, 5m
aansluitingskabel

Capsule in roestvrijstaal, vandalismebestendig, 3,5m aansluitingskabel

Inbouwluidsprekers

Art. 40.005.017
Omnidirectionele electret inbouw
microfoon
Capsule in roestvrijstaal, vandalismebestendig, met stekker, 3,5 m aansluitingskabel

Art 40.006.100

Art 40.006.101

Art 40.006.102

Art 40.006.103

Microfoon
Art. 40.005.053
Capsule
Art. 40.005.054

Opbouwluidsprekers
Directionele electret microfoon
Omhulsel in roestvrij staal, vandalismebestendig, met stekker
en connector 3,5 m aansluitingskabel

Art. 40.005.050
Met fijne schroefdraad
M10x1

Art 40.006.104

Art 40.006.105

Art 40.006.106

Art 40.006.107

Art 40.006.108

Art 40.006.109

Inbouwluidspreker
plafond

Drukkamer
luidspreker

Art 40.006.110

Opbouw Art. 40.006.113
Inbouw Art. 40.006.114

Art. 40.005.051
Met fijne schroefdraad
M10x1
Microfoonhouder in r
oestvrij staal

Art. 40.005.020

Montageprofiel microfoon
Wordt gebruikt bij brede glaswanden om ervoor te zorgen dat de afstand tussen de microfoon en de klant niet meer dan 50 cm bedraagt.

Art. 40.005.022
De microfoons zijn bij levering in het profiel
gemonteerd, maar moeten afzonderlijk besteld worden.
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Opties
Inductieversterker voor publieksruimte en bedieningsruimte

Deuropener-functie NPN-output
Art. 40.054.323

Laat een goede verstaanbaarheid toe bij gebruikers van hoorapparaten.

Enkel geschikt voor bedieningstoestellen 40.054.301 (Opbouw)
& 40.054.302 (Inbouw)

Publiekszijde Art. 40.054.309
Bedieningszijde Art. 40.054.310

Relais voor deurbediening voor deuropenerfunctie
Art. 40.054.357

Inductiestrip met pictogram Art. 40.054.312
Headset voor bedieningszijde
Art. 40.054.313
Digitale gong
Art. 40.054.319
Drukknop vandaalbestendig
Art. 40.054.320

Buitenpost
Art. 40.054.329
Externe eenheid, projectie, IP65, RVS front,
(260x130x1, 5) met drukknop, led, microfoon en luidspreker

Belangrijke opmerking:
Bepaal alle opties voor de bestelling omdat niet
alle uitbreidingen achteraf kunnen worden toegevoegd.

Luidspreker
max. 2,10m

Inductiestrip H1.50-1.60m

Microfoon 40.005.017 of
40.005.053/054
H1.30-1.50m

Ingewerkte luidspreker
of opbouwluidspreker
H1.50-1.60m

Microfoon 40.005.020
vandaalbestendig

Microfoon 40.005.050/051
(in geval van een
lawaaierige omgeving)

Richtlijnen voor plaatsing :
1. Plaats de luidspreker zo dicht mogelijk bij het oor van de bezoeker , de microfoon zo dicht mogelijk bij de
mond en zo ver mogelijk van de luidspreker.mogelijk van de luidspreker.
2. Luidspreker aan publieke zijde , 1,50 tot 1,60 m hoogte vanop het vloerniveau, montage boven het hoofd
(optimale positie) op een hoogte van 2,10 m boven het vloerniveau.
3. Afstand van de mond van de spreker tot de microfoon, dienstverlenende kant: 10 - 30 cm,
publieke kant: 50 cm
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