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WA 220RC

WA 220RC je interkom skládající se ze základny a externí 

jednotky. Každá tato část je vybavena reproduktorem a mi-

krofonem. Základna je určena pro obsluhu okénka. Ta může 

nastavit citlivosti obou mikrofonů a případně je dočasně 

umlčet. Stav umlčení a modulace je přehledně zobrazován 

pomocí led na čelní straně základny. 

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

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

vybaven elektronikou, která zamezuje vzniku zpětné 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 doporučujeme pro přepážky prodeje lístků a vstu-

penek, pokladny, informační a prodejní okénka, recepce, 

vrátnice, nemocnice, státní správu, banky, pojišťovny, nebo 

dopravce.

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 se na okénko instaluje externí jednotka, která 

obsahuje reproduktor a mikrofon
-  externí jednotka i základna v antivandalním odolném provedení 

z kovu
-  nastavení hlasitosti reproduktoru základny a reproduktoru externí 

jednotky
-  nastavení citlivosti mikrofonu základny a citlivosti mikrofonu exter-

ní jednotky
- aretované tlačítko pro umlčení mikrofonu zákazníka
- aretované tlačítko pro umlčení mikrofonu obsluhy 
- indikace umlčení a vybuzení mikrofonu zákazníka
- indikace umlčení a vybuzení mikrofonu základny
- indikace provozu celého systému
-  systém v režimu half-duplex - obousměrná komunikace s automa-

tickým přepínáním
- elektronika pro automatické potlačení zpětné vazby
-  šumová brána pro automatické umlčení, v případě, že obsluha ani 

zákazník nemluví
-  výstup s audio signálem, např. pro nahrávání nebo externí zesi-

lovač

- výkon reproduktoru v základně 3 W rms
- frekv. rozsah reproduktorů 100 – 15 000 Hz
-  citlivost mikrofonu externí jednotky – 50 dB (0 dB = 1V/Pa 

na 1 kHz)
- citlivost mikrofonu základny – 42 dB 0 dB = 1V/Pa na 1 kHz)
- napájení DC 12 V adaptérem, odběr 300 mA, je součástí balení
- 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 1,8 m
- oboustranná samolepka pro přilepení externí jednotky na okénko
- oboustranná samolepka pro přilepení kabelu k externí jednotce
- protiskluzné nožičky na základně
- rozměr základny 110 × 38 × 135 mm (bez mikrofonu)
- délka husího krku s mikrofonem 380 mm
- rozměr externí jednotky  82 × 24 mm
-  velmi vhodné pro přepážky prodeje lístků a vstupenek, pokladny, 

prodejní okénka, recepce, vrátnice, nemocnice, státní správu, 
banky, pojišťovny, dopravce…

- hmotnost základny 390 g
- hmotnost externí jednotky 110 g

Kat. č.: 21 935 ks


