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INTERKOM KASOWY
SYSTEM BI-WAY ZAPEWNIA SZYBK¥ I ZROZUMIA£¥ KOMUNIKACJÊ
POMIÊDZY OBS£UG¥ A KLIENTEM

STENTOFON BI-WAY

INTERKOM KASOWY

SYSTEM
KOMUNIKACYJNY
W KASACH I PUNKTACH OBS£UGI
Z BARIER¥ ZABEZPIECZAJ¥C¥
Interkom kasowy Bi-Way rozwi¹zuje problem komunikacji pomiêdzy obs³ug¹,
a klientem w kasach z barier¹ zabezpieczaj¹c¹. Wbudowany kontroler zapewnia
zrozumia³¹ rozmowê w trybie duplexowym nawet w g³oœnym otoczeniu, bez
u¿ywania przycisku PTT (Push To Talk).

System ³atwy w instalacji
przez 1 osobê
Nie wymaga wiercenia dziur
w barierze ochronnej (szybie)
Nie zas³ania pola widzenia
Znakomite parametry akustyczne

OPIS SYSTEMU

ZASTOSOWANIE

System Bi-Way zapewnia bezpieczne,
higieniczne i wydajne stanowisko pracy
personelowi pracuj¹cemu w kasach
i punktach obs³ugi klienta z barier¹
ochronn¹, zapewniaj¹cy jednoczeœnie
komfortow¹ rozmow¹ z klientem.
System zosta³ zmodernizowany, dziêki
czemu zapewnia znakomite parametru
akustyczne. Instalacja systemu jest bardzo
prosta, a panel operatora mo¿e byæ
zainstalowany na œcianie lub na biurku, a
tak¿e wpustowo w œcianê/biurko. Po
stronie publicznej nale¿y zamocowaæ do
szyby lub œciany zestaw dwóch g³oœników
oraz mikrofon (za pomoc¹ taœmy
samoprzylepnej).

Bi-Way sprawdza siê w wielu aplikacjach:
?
W miejscach nara¿onych na rabunek
i przemoc takich jak bank, poczta,
kasy, stacje benzynowe, kantory, sale
przes³uchañ
?
W miejscach, w których nale¿y
zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ
takich jak stanowiska kontroli
paszportowej, konsulaty, ambasady
oraz wszêdzie tam, gdzie strze¿one s¹
wejœcia na obiekt takich jak policja,
stra¿, stadiony, parki zabaw
?
W miejscach, w których wystêpuje
nara¿enie na kontak z osobami
chorymi takimi jak szpitale, przychodnie,
placówki medyczne

DZIA£ANIE
W trakcie codziennej pracy operator musi
jedynie w³¹czyæ system przy rozpoczêciu
pracy i wy³¹czyæ go po zakoñczeniu.
Dodatkowo w przypadku oczekiwania na
klienta operator mo¿e wprowadziæ
urz¹dzenie w tryb “czuwania”, przez co
obni¿ony jest poziom dŸwiêku ze strony
publicznej. Aby zwiêkszyæ poziom dŸwiêku podczas du¿ego ha³asu mo¿na wykorzystaæ tryb PTT, który zwiêkszy g³oœnoœæ
komunikatu po stronie publicznej.
Je¿eli zosta³ zainstalowany mikrofon na
gêsiej szyjce, to operator mo¿e wybraæ
który mikrofon jest wykorzystywany, na
gêsiej szyjce, czy wbudowany w konsole
operatora.

AKCESORIA DODATKOWE
Mikrofon na gêsiej szyjce
instalowany w pomieszczeniach
o du¿ym ha³asie

S³uchawka i zestaw nag³owny
stosowane aby obni¿yæ ha³as
lub w celu rozmowy w trybie
prywatnym
LBB 7026/71

Pêtla Indukcyjna
zapewnia lepsz¹ komunikacjê
z osobami niedos³ysz¹cymi
LBB 7026/83

LBB 7073/82

LBB 7026/82

G³oœniki do monta¿u
wpustowego
zastêpuj¹ g³oœniki natynkowe

Ranka do monta¿u
wpustowego
wykorzystywana do instalacji
wpustowej panelu operatora
LBB 7026/81
LBB 7073/70

LBB 7026/65

BI-WAY
ZESTAW PODSTAWOWY
Prosta instalacja. Panel operatora
mo¿e byæ zainstalowany natynkowo
i wpustowo w œcianê lub biurko.
Zestaw g³oœników instalowany na
szybie lub œcianie po obu stronach
okienka. Mikrofon mocowany za
pomoc¹ taœmy samoprzylepnej.
LBB 7026/60

LBB 7026/80

W sk³ad zestawu wchodzi:
?
Panel operatora z wbudowanym
g³oœnikiem , mikrofonem i 4 przyciskami funkcyjnymi
Dwa g³oœniki
?
?
Mikrofon

publicznej
Zasilacz
?

do monta¿u po stronie

LBB 7026/73

LBB 7102/60
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