Optimale communicatie

Delta 2.0 Intercom
Perfecte verstaanbaarheid met een
onovertroffen design
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Delta 2.0 Intercom
Het ideale intercomsysteem voor banken,
wisselkantoren, portiersloges, ambassades,
politiekantoren, nachtbalies, spoorwegstations,
tolhuisjes …

Zwanenhalsmicrofoon

Verlichte ring

Volumecontrole
klantenzijde

 Het Delta 2.0 intercom systeem is speciaal ontwikkeld voor beveiligde beglaasde wanden waar goede communicatie nodig is tussen de werknemer
en de klant.
 Delta 2.0 is een full-duplex intercom systeem, dat wil zeggen zowel de
werknemer en bezoeker tegelijkertijd kunnen horen en spreken, zonder
overschakelingen of vertragingen met een heldere, natuurlijke en ononderbroken spraakoverdracht
 Er is geen feedback.
 Alle componenten zijn individueel instelbaar
 Modern design en een grote keuze aan compacte extensies,
luidsprekers en microfoons
 Geen gespecialiseerde kennis nodig voor de installatie
 Delta 2.0 is geschikt voor maximaal 4 toestellen aan de klantzijde. Een pager
met gong kan worden aangesloten, evenals een deuropener, telefoonhoorn, inductieve spraakoverdracht modules voor gehoorapparaten,
en doorschakeling naar een mobiele telefoon.
 Delta 2.0 is eenvoudig en intuïtief te bedienen.
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Behuizing gefreesd uit
massieve blok aluminium

Volumecontrole
bediendezijde

Volumeaanduiding

Extensies klantenzijde
Extensies bediendezijde

Aan/Uit schakelaar
Druktoets deuropener
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Delta 2.0 Intercom
BEDIENDEZIJDE

KLANTENZIJDE

Desktop hoofdtoestel
Bestelnummer
200.000

Opbouw extensie
met microfoon + LS

Inbouw extensie
met microfoon + LS

Driehoekstrip
met microfoon + LS

Deur Intercom

Bestelnummer
200.140

Bestelnummer
200.141

Bestelnummer
200.145

Bestelnummer
200.165

Bestelnummer
200.010

3m kabel
met plug

Bestelnummer
200.020

LOSSE MICROFOONS VOOR KLANTENZIJDE
Draadloze enkele
hoofdtelefoon

Bestelnummer
200.040

Draadloze dubbele
hoofdtelefoon

Bestelnummer
200.041

Accessoires voor hoofdtelefoons

Hoofdtelefoon
oplader

Voor 1 HT : 200.214
Voor 5 HT : 200.065

3m kabel
met plug

Aansluitkabel
0.5m : 200.100
3m : 200.103
5m : 200.105
10m : 200.110
25m : 200.125

Accessoires voor Delta 2.0

Op elk hoofdtoestel kunnen 4 hoofdtelefoons
worden aangesloten

Inductie Loop voor gehoorapparaten
Bestelnummer 200.199

Draadloze secundaire enkele hoofdtelefoon
met lader en docking-station
Bestelnummer 200.050

Telefoonmodule voor doorsturen oproep naar mobiele
telefoon (bijv. voor nachtdiensten in de apotheek)
Bestelnummer 200.190 - beschikbaar vanaf 2013

Draadloze secundaire dubbele hoofdtelefoon
met lader en docking-station
Bestelnummer 200.051

Signaalversterker voor extra extensies
aan de klantzijde zoals aansluiting
Bestelnummer 200.130 + Voeding 200.010
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Capsule microfoon

Zwanenhalsmicrofoon
met verlichte ring

Inbouw microfoon
met afdekplaat

Driehoekstrip
met microfoon

Bestelnummer
200.200

Bestelnummer
200.206

Bestelnummer
200.210

Bestelnummer
200.214

LOSSE LUIDSPREKERS VOOR KLANTENZIJDE
Inbouwluidspreker

Plafondluidspreker

Bestelnummer
200.220

Bestelnummer
200.226

Inbouw luidsprekers
met afdekplaat

Bestelnummer
200.228

Driehoekstrip
met luidsprekers

Bestelnummer
200.232

Als afzonderlijke componenten worden gebruikt voor de klantzijde (aparte microfoon en aparte luidspreker,
dan moet U gebruik maken van een distributiebox 200.180 (Apart te bestellen)
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Delta 2.0 Intercom

Installatie instructies

Technische gegevens

 Geen hoog opgeleid personeel nodig
voor de installatie

 Aansluiting op netwpanning 100- 240

 Alle componenten zijn uitgevoerd met
stekkers

 Operating Voltage 12 Volts / DC

 Geen afstellingen noodzakelijk
 De microfoons worden bij voorkeur gemonteerd op spreekhoogte (mondhoogte)

Volts / 50- 60 Hz
 Power 4 Watts per channel
 Non-vluchtig geheugen (alle instellin-

gen blijven bewaard na een spanninsuitval)

 De luidspreker wordt best niet gemonteerd vlak naast de microfoon of er
recht tegenover

 Onderdrukking van de terugkoppeling

 De beste resultaten worden bereikt als
U gebruikt maakt van lossen componenten aan klantenzijde, zo ver mogelijk van elkaar gemonteerd.

Het Delta 2.0 intercom systeem werd ontworpen in Duitsland en wordt volledig geproduceerd in Duitsland.

Aarzel niet om ons te consulteren indien U
technische vragen hebt.
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