FOR YOUR PROTECTION

NOTA: O aspeto de alguns produtos apresentados pode diferir do aspeto real

INTERCOM
When communication is critical

Tanto na indústria como nos serviços é essencial
providenciar uma comunicação clara e ininterrupta. Neste
capítulo apresentam-se várias soluções de intercomunicação
adaptadas às mais variadas necessidades.

INTERCOM
TIPOS DE ESTAÇÕES
Os intercomunicadores por tipos de estações dividem-se
em intercomunicadores de secretária, salas de segurança,
parede, subestações anti-vândalo, prisões e afins e industriais.
Existem várias opções que se adequam de acordo com o fim
para o qual são utilizadas.
Estes intercomunicadores são usados como parte integrante
de sistemas de intercomunicação que englobam produtos
de outras categorias.
Disponíveis em versão analógica e IP, estes intercomunicadores
apresentam características específicas ao nível do material
de acordo com o ambiente onde irão ser inseridos.

tipos de estações

ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA
ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA IP

Estação Principal IP com Display e Auscultador

REF: INTSTF1008001000
•
•
•
•
•
•
•
•

Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
85 dB de pressão de áudio a 1 metro do altifalante
Display de alto contraste com luz de fundo para uma excelente leitura
10 teclas de acesso direto totalmente programáveis (DAK)
Lista chamadas de acordo com prioridade, tempo de chegada, 256 níveis de prioridades
Excelente tecnologia de áudio
Servidor Web integrado para uma fácil configuração e monitorização
Atualização remota de software, configuração e monitorização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 225 x 75 x 176 mm
Peso: 0,7 kg

Estação Principal IP com Display

REF: INTSTF1008000000
•
•
•
•
•
•
•
•

Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
85 dB de pressão de áudio a 1 metro do altifalante
Display de alto contraste com luz de fundo para uma excelente leitura
10 teclas de acesso direto totalmente programáveis (DAK)
Lista chamadas de acordo com prioridade, tempo de chegada, 256 níveis de prioridades
Excelente tecnologia de áudio
Servidor Web integrado para uma fácil configuração e monitorização
Atualização remota de software, configuração e monitorização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 168 x 75 x 176 mm
Peso: 0,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Requer licença IP.

Estação Principal IP com Touch Display e Auscultador

REF: INTSTF1408001635
•
•
•
•
•
•
•

Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
Lista chamadas de acordo com prioridade, tempo de chegada, 256 níveis de prioridades
10 teclas de acesso direto totalmente programáveis (DAK)
Inclui auscultador para manter a privacidade das conversações
Excelente tecnologia de áudio
Atualização, configuração e monitorização remota do software
Ecrã LCD de 3,5”

DIMENSÕES:
(LxAxP): 225 x 75 x 176 mm
Peso: 0,7 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Requer licença IP.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Requer licença IP.

tipos de estações

ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA
ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA IP

REF: INTSTF1008007000

Estação IP de Duplo Display
•
•
•
•

Estação IP com acesso completo a todas as funcionalidades da central Stentofon AlphaCom
Atualização remota de software, configuração e monitorização
Alimentado através do cabo de rede IP (PoE)
Excelente tecnologia de áudio – grande largura de banda “codec”, cancelamento ativo do ruído,
cancelamento do eco acústico e amplificador de alta potência
• Displays com luz de fundo
• A estação pode utilizar até 90 teclas de acesso direto (DAK) em 9 páginas dinâmicas DAK.
As teclas de marcação têm letras que são utilizadas para fazer a pesquisa no diretório
de intercomunicação e edição do texto do display
• Possibilidade de ligação de um microfone de pescoço de ganso
DIMENSÕES:
(LxAxP): 72 x 140 x 270 mm
Peso: 0,4 kg

REF: INTSTF1009648011 (1 licença)

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone para Estação com Duplo Display,
INTSTF1007007010
Requer licença IP

Stentofon SoftClient
• Transforme o seu PC num intercomunicador e aceda a um vasto leque de serviços
que incluem intercomunicação, public address, rádio e telefone a partir do seu PC.

OUTRAS REFERÊNCIAS:
INTSTF1009648012 (6 licenças);
INTSTF1009648013 (12 licenças);
INTSTF1009648014 (36 licenças);
INTSTF1009648015 (138 licenças)

intercom

tipos de estações

ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA
ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA ANALÓGICAS

Estação Analógica de Duplo Display

REF: INTSTF1007007000

• Estação principal de secretária com opção de ligação de um microfone de pescoço longo
• Até 90 teclas de acesso diretas (DKA) programáveis em 9 páginas com a informação em texto
para cada tecla no display
• 4 teclas de navegação para um acesso mais rápido aos menus do sistema e diretórios
• Informações do estado do sistema, ajuda e menus são mostrados no display
• Requer a encomenda em separado do cabo para estação

DIMENSÕES:
(LxAxP): 72 x 140 x 270 mm
Peso: 0,4 kg

Estação Principal Analógica de Secretária/Parede

REF: INTSTF1007034210
•
•
•
•

Estação principal de mesa/parede com auscultador
Cabo e suporte de parede encomendado separadamente
Dez teclas livres programáveis (DAK)
Lista de chamadas de acordo com prioridade, tempo de chegada, 256 níveis de prioridade

DIMENSÕES:
(LxAxP): 225 x 75 x 176 mm
Peso: 0,7 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Cabo para estação com ficha RJ45.

Estação Principal Analógica de Secretária/Parede

REF: INTSTF1007036210
•
•
•
•

Estação principal de mesa/parede
Cabo e suporte de parede encomendado separadamente
Dez teclas livres programáveis (DAK)
Lista de chamadas de acordo com prioridade, tempo de chegada, 256 níveis de prioridade

DIMENSÕES:
(LxAxP): 168 x 75 x 176 mm
Peso: 0,5 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone para Estação com Duplo Display,
INTSTF1007007010. Cabo para estação com ficha RJ45.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Cabo para estação com ficha RJ45.

tipos de estações

ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA
ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA ANALÓGICAS

REF: INTSTF1007034310

Estação Principal Analógica de Secretária/Parede
•
•
•
•
•

Estação principal de mesa/parede com display e auscultador
Cabo e suporte de parede encomendado separadamente
Dez teclas livres programáveis (DAK)
Lista de chamadas de acordo com prioridade, tempo de chegada, 256 níveis de prioridade
Também disponível em preto (INTSTF1007072090)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 225 x 75 x 176 mm
Peso: 0,7 kg

REF: INTSTF1007036310

Estação Principal Analógica de Secretária/Parede
•
•
•
•
•

Estação principal de mesa/parede com display
Cabo e suporte de parede encomendado separadamente
Dez teclas livres programáveis (DAK)
Lista de chamadas de acordo com prioridade, tempo e chegada, 256 níveis de prioridade
Também disponível em preto (INTSTF1007071090)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 168 x 75 x 176 mm
Peso: 0,5 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Cabo para estação com ficha RJ45.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Cabo para estação com ficha RJ45.

tipos de estações

ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA
ACESSÓRIOS PARA ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA

REF: INTSTF1007007010

Microfone para Estação de Duplo Display
• Módulo de microfone em pescoço de ganso
• Ideal para ambientes barulhentos

DIMENSÕES:
(Largura): 300 mm
Peso: 0,15 kg

REF: INTSTF2220050001

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação de Duplo Display, INTSTF1007007000.
Estação IP de Duplo Display, INTSTF1008007000.

Adaptador Power Over Ethernet (PoE)
• PoE midspan PSU para estações IP
• Cabo de alimentação local de fonte de rede elétrica
• 90V a 240V AC

DIMENSÕES:
(LxAxP): 65 x 35 x 140 mm
Peso: 0,2 kg

REF: INTSTF3007600036

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações de secretária IP.

Tomada de Parede, RJ45, Montagem de Encastrar
• Caixa de ligação em plástico ABS com tomada de 8 pinos RJ45

DIMENSÕES:
(LxAxP): 88 x 88 x 20 mm
Peso: 0,4 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações de secretária.

tipos de estações

ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA
ACESSÓRIOS PARA ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA

REF: INTSTF3007600034

Tomada de Parede, RJ45, Saliente
• Caixa de conexão em plástico ABS com tomada de 8 pinos RJ45

DIMENSÕES:
(LxAxP): 51 x 51 x 22,5 mm
Peso: 0,4 kg

REF: INTSTF1009800115 (0,5m)
REF: INTSTF1009800130 (3m)

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações de secretária.

Cabo para Tomada RJ45

• Cabo feito à medida para todas as estações principais de secretária

DIMENSÕES:
(Comprimento): 0,5 ou 3 metros

REF: INTSTF1008091100

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações principais de secretária.

Apoio de Parede para Estação IP de Secretária
• Apoio para montar na parede para Estações IP de Secretária

DIMENSÕES:
(LxAxP): 110 x 92 x 46 mm

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações IP de secretária.

tipos de estações

Estações para Salas de Segurança

Estação Principal IP de Encastrar com Display

REF: INTSTF1008031000
•
•
•
•
•
•
•

Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
Display de alto contraste com luz de fundo para uma excelente leitura
Luz branca por detrás de todas as teclas
Quatro teclas de acesso direto programáveis (DAK)
Excelente tecnologia de áudio
Unidade de auscultador opcional
Atualização remota de software, configuração e monitorização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 30 mm
Peso: 0,63 kg

Unidade IP DAK-48

REF: INTSTF1008010100
•
•
•
•
•
•
•

Extensão da estação principal IP com 48 teclas DAK (teclas de acesso direto) programáveis
Ideal para aplicações na sala de controlo
Indicadores visuais com dois LED’s (verde e vermelho) por tecla DAK
Todas as teclas têm iluminação de fundo (ajustável)
Fácil colocação de etiquetas nas teclas
Avançado tratamento dos pedidos de chamada com indicações visuais
Integração de CCTV e Intercomunicadores

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 30 mm
Peso: 0,65 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Est. Principal IP de Encastar e com Display, INTSTF1008031000.
Licença para utilizar como CRM V, INTSTF1009648001.
Etiquetas para a Unidade IP DAK-48, INTSTF1008010101.
Requer Licença IP

Estação Principal com Display

REF: INTSTF1007042000
•
•
•
•
•
•
•

Estação principal analógica totalmente equipada com livre acesso a todas as extensões e recursos
8 teclas de acesso direto programáveis (DAK)
Display alfanumérico de 2 x 16 caracteres
Interruptor para comunicação aberta/privada
Microfone com luz vermelha que indica o funcionamento do microfone
Altifalante de 63 Ohm/1W incorporado
Volume do altifalante ajustável

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 53 mm
Peso: 0,8 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone Pescoço de Ganso, INTSTF1008097500.
Auscultador, INTSTF1008097100.
Caixa de Encastrar, INTSTF1008098700.
Requer licença IP

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1000602000.
Caixa Saliente, INTSTF1000603000.

tipos de estações

Estações para Salas de Segurança
Acessórios para Estações de Salas de SegurançA

REF: INTSTF1008097100

Auscultador
• Módulo de auscultador para Estação Principal IP de Encastrar com Display (INTSTF1008031000)

DIMENSÕES:
67 x 280 x 41 mm
Peso: 0,4 kg

REF: INTSTF1008097500

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal IP de Encastrar com Display,
INTSTF1008031000

Microfone Pescoço de Ganso
• Microfone em pescoço de ganso com cancelamento de ruído para Estação Principal IP
• Ideal para aplicações de Public Address e centro de controlo

DIMENSÕES:
90 x 32 x 45 mm
Peso: 0,1 kg

REF: INTSTF2810020001

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal IP de Encastrar com Display,
INTSTF1008031000

Base de Secretária
• Base de mesa para a Estação Principal IP de Encastrar com Display (INTSTF1008031000)
e Unidade IP DAK-48 (INTSTF1008010100)

DIMENSÕES:
166 x 366 x 138 mm
Peso: 0,3 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal IP de Encastre com Display,
INTSTF1008031000.
Unidade IP DAK-48, INTSTF1008010100.

tipos de estações

Estações de Parede

REF: INTSTF1008015000

Estação Principal Ip
• Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
• Display de alto contraste com luz de fundo para uma excelente leitura
• Revestimento resistente a químicos, superfície anti bacteriana e de fácil limpeza ideal
para blocos operatórios
• 4 teclas de acesso direto programáveis (DAK)
• Excelente tecnologia de áudio – possibilidade de falar e ouvir a uma distância de 5 metros
• Servidor web integrado para uma fácil configuração e monitorização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 30 mm
Peso: 0,63 kg

REF: INTSTF1007040000

Estação Principal Standard
•
•
•
•
•

Estação principal analógica totalmente equipada com livre acesso a todas as extensões e recursos
Interruptor para comunicação aberta/privada
Altifalante de 63 Ohm/1W incorporado
Volume do altifalante incorporado
Excelente qualidade de som

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 53 mm
Peso: 0,6 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1008098700.
Requer licença IP.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1000602000.
Caixa Saliente, INTSTF1000603000.

tipos de estações

Estações de Parede

REF: INTSTF1007036600

Estação Principal para Salas Esterilizadas
• Superfície plana anti-bacteriana e resistente a químicos
• Quatro teclas de programação livre
• Display com luz de fundo

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 66 mm
Peso: 0,7 kg

REF: INTSTF1076036600

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1000602000.
Caixa Saliente, INTSTF1000603000.

Estação Principal para Salas Esterilizadas
• Sistema de comunicação mãos livres em qualquer ponto da sala para que ninguém tenha
de abandonar a sua tarefa e todos possam fazer parte da conversa
• Estação de intercomunicação de excelência, obedecendo aos padrões de qualidade e segurança
necessários no ambiente hospitalar
• Altifalante de 3” e microfone ultra sensível
• Superfície plana anti-bacteriana e resistente a químicos
• Proteção contra salpicos quando montada de forma saliente
• Estação principal totalmente equipada com acesso a todos os recursos AlphaCom XE

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 66 mm
Peso: 0,7 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1000602000.
Caixa Saliente, INTSTF1000603000.

tipos de estações

Subestações Anti-Vândalo

REF: INTSTF1008041100

Subestação IP Resistente ao Vandalismo
•
•
•
•
•
•

Ligação direta à rede IP, sem limitações geográficas
Porta dupla Ethernet para ligação de outro aparelho IP
Possível ligação de uma câmara externa IP
Uma saída por relé para controlo de abertura de portas ou lâmpadas strobe, etc.
Atualização remota de software, configuração e monitorização
Painel frontal em aço inox (A304, resistente à corrosão)Disponível
com revestimento (INTSTF1008041150)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 92 x 180 x 46 mm
Peso: 0,8 kg

REF: INTSTF1008051000

Subestação IP Resistente ao Vandalismo
•
•
•
•
•
•

Ligação direta à rede IP , sem limitações geográficas
Porta dupla Ethernet para ligação de outro aparelho IP
Possível ligação de uma câmara de vídeo IP externa
Uma saída por relé para controlo de abertura de portas ou lâmpadas strobe, etc.
Atualização remota de software, configuração e monitorização
Painel frontal em aço inox ( A304, resistente à corrosão )

DIMENSÕES:
(LxAxP): 114 x 160 x 63 mm
Peso: 0,8 kg

REF: INTSTF1007056100

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar 3 pontos de fixação,
INTSTF1008098300.
Requer licença IP

Subestação Resistente ao Vandalismo
•
•
•
•
•
•
•
•

Concebida para comunicações críticas
Resistente a atos de vandalismo
Painel frontal em aço inox (A304) para resistir à corrosão
Botão de chamada resistente a atos de vandalismo
Excelente qualidade de áudio (10kHz)
Avançadas funções de supervisão
Pode ser colocado até 4km da central AlphaCom XE sem alimentação local
Opção de botão de chamada extra

DIMENSÕES:
(LxAxP): 92 x 180 x 25 mm
Peso: 0,8 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1008098100.
Caixa Saliente, INTSTF1008098000.
Requer licencça IP

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1008098100.
Caixa Saliente, INTSTF1008098000.
Caixa Saliente, INTSTF1008098001

tipos de estações

Subestações Anti-Vândalo

REF: INTSTF1401110200

Estação Vídeo IP
•
•
•
•
•
•
•

Invólucro robusto com frontal em Alumínio
Proteção frontal IP65
Alimentação PoE a partir de um cabo de rede IP
Câmara de vídeo IP
Subestação AlphaCom com todas as características CCoIP
Saída de relé para controlo remoto, por exemplo: portas, lâmpadas de sinalização e entradas
Botão redondo com LED bi-color

DIMENSÕES:
(LxAxP): 150 x 260 x 41 mm
Peso: 1 kg

REF: INTSTF1038051415

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa com proteção contra as condições adversas,
INTSTF1401199112.
Requer licença IP

Subestação IP com Vídeo
• A subestação para portas IP foi desenvolvida para ser utilizada em edifícios públicos de acordo com as
normas para pessoas com deficiência
• Antivandalismo e fabricada em aço inoxidável (A304, resistente à correção)
• 3 LED’s separados por pictogramas para indicar o estado do processo: espera, conversação e indicador
de porta aberta (amarelo, laranja, e verde)
• Um botão de chamada com luz de fundo programável para iniciar uma chamada direta ou um pedido
de chamada a um grupo de estações Stentofon
• Saída de relé para controlo remoto, por exemplo: portas, lâmpadas de sinalização e entradas
• Excelente tecnologia de áudio – grande largura de banda “codec”, cancelamento ativo do ruído,
cancelamento do eco acústico e amplificador de alta potência
DIMENSÕES:
(LxAxP): 155 x 319 x 75 mm
Peso: 2 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1030605000.
Moldura de proteção para exterior, INTSTF1030604500.
Caixa Saliente, INTSTF1030604000
Requer licença IP

tipos de estações

Estações para Prisões e AFINS

REF: INTSTF1007061000

Estação Analógica à Prova de Vândalo com 1 Botão
• Um botão de chamada com indicação luminosa de confirmação
• Desenhada para prisões e casas de correção
• Painel de alarme e de “grito”, modo de presença de guarda e diversos  I/O para adaptação
às necessidades locais                  
• Desenho à prova de vandalismo com painel em aço inox com 2,5 mm, botão de sensor
e proteção do microfone e do altifalante
• Microfone e altifalante à prova de água
• Sistema integrado para sinalização luminosa
• “Backup” redundante para alimentação e sinalização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 128 x 264 x 51 mm
0,95 kg

REF: INTSTF1007063000

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar com Fixações, INTSTF890070737601.
Caixa Saliente de Parede, INTSTF1007060150.
Lâmpada de Corredor, INTSTF1007060130.
Botão de Chamada Remoto, INTSTF1007060120

Estação Analógica à Prova de Vândalo com 5 Botões
• 5 botões, controlo de iluminação e chamada com confirmação luminosa, seleção de programa com
visor
• Controlo de volume
• Desenhada para prisões e casas de correção
• Painel de alarme e de “grito”, modo de presença, de guarda e diversos I/O para adaptação às
necessidades locais
• Desenho à prova de vandalismo com painel em aço inox com 2,5 mm, botão de sensor e proteção do
microfone e do altifalante
• Microfone e altifalante à prova de água
• Sistema integrado para sinalização luminosa
• “Backup” redundante para alimentação e sinalização
DIMENSÕES:
(LxAxP): 128 x 264 x 51 mm
Peso: 0,95 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar com Fixações, INTSTF890070737601.
Caixa Saliente de Parede, INTSTF1007060150.
Lâmpada de Corredor, INTSTF1007060130.
Botão de Chamada Remoto, INTSTF1007060120.

tipos de estações

Estações para Prisões e AFINS
Acessórios para Estações para prisões e AFINS

REF: INTSTF1007060130

Lâmpada de Corredor
• Duas secções de lâmpadas LED (cor vermelha e verde) para indicação de estado: seguro, alerta,
chamada e presença de guarda.

DIMENSÕES:
(LxAxP): 110 x 110 x 65 mm
Peso: 0,8 kg

REF: INTSTF1007060120

ARTIGOS RELACIONADOS:
Est. à Prova de Vândalo com 1 Botão, INTSTF1007061000.
Est. à Prova de Vândalo com 5 Botões, INTSTF1007063000.

Botão de Chamada Remoto
• Botão à prova de sabotagem para ligar como botão extra às Estações à Prova de Vândalo
com 1 e 5 botões

DIMENSÕES:
(LxAxP): 90 x 90 x 65 mm
Peso: 0,2 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Est. à Prova de Vândalo com 1 Botão, INTSTF1007061000.
Est. à Prova de Vândalo com 5 Botões, INTSTF1007063000.

NOTA: Outros modelos sob consulta.

intercom

tipos de estações

Estações Industriais

REF: INTSTF1008122010

Turbine para Indústria TFIE-1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicações sob IP
Som de elevada qualidade
10W, Classe D
100db de pressão sonora
Resistente à água e às poeiras (IP66)
Teclado com iluminação
Suporta alimentação local e alimentação através de Ethernet (PoE)
Duas entradas Ethernet
Duas entradas para relés
Possibilidade de ligar auscultador de mão, headset e microfone
Também disponível em preto
DIMENSÕES:
(LxAxP): 170 x 340 x 100 mm
Peso: 1,9 kg

REF: INTSTF1008122020

Turbine para Indústria TFIE-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicações sob IP
Som de elevada qualidade
10W, Classe D
100db de pressão sonora
Resistente à água e às poeiras (IP66)
Teclado com iluminação
Suporta alimentação local e alimentação através de Ethernet (PoE)
Duas entradas Ethernet
Duas entradas para relés
Possibilidade de ligar auscultador de mão, headset e microfone
Também disponível em preto
DIMENSÕES:
(LxAxP): 170 x 340 x 100 mm
Peso: 1,9 kg

REF: INTSTF1007080000

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone Industrial EMMAI-1H com Botão Push to Talk,
INTSTF1023533311. Headphones com Plug Box TA-22,
INTSTFAK5850HS. Auscultador Industrial TA-23
com Botão Push to Talk, INTSTF1008140230.
Requer licença IP

Estação Principal Industrial Leve
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estação principal com livre acesso a todas as extensões e recursos
Caixa de plástico resistente a salpicos, chamas e outros pequenos materiais como lascas
Teclado em PVC e com tratamento UV
Resistente a fluídos corrosivos
Resistente a poeiras e salpicos de água (IP54)
Microfone “electret” e lâmpada vermelha indicadora do funcionamento do microfone
Altifalante, microfone e LED incorporados
Amplificador VOX de 10W incorporado para uma potência de áudio adicional
Terminal aparafusável para permitir uma fácil conexão de cabos de instalação
Altifalante externo opcional
DIMENSÕES:
(LxAxP): 124 x 244 x 63 mm
Peso: 0,9 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone Industrial EMMAI-1H com Botão Push to Talk,
INTSTF1023533311. Headphones com Plug Box TA-22,
INTSTFAK5850HS. Auscultador Industrial TA-23
com Botão Push to Talk, INTSTF1008140230. Requer licença IP.

tipos de estações

Estações Industriais

REF: INTSTF1007082000

Estação Principal Industrial*
• Estação principal totalmente equipada com livre acesso a todas as extensões e recursos
• Caixa laranja à prova de jatos de água à lança de todas as direções e totalmente resistente contra
penetração de poeiras (IP65)
• Microfone com cancelamento de som e proteção
• Lâmpada vermelha indicadora do funcionamento do microfone
• Utilização de altifalante externo
• Terminal aparafusável para uma fácil ligação dos cabos de instalação
• Amplificador VOX de 10W incorporado para potência de áudio adicional

DIMENSÕES:
(LxAxP): 160 x 240 x 137 mm
Peso: 1,1 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Altifalante Corneta 8 Ohm 15W, INTSTF3006100051.
Altifalante Corneta 20 Ohm, INTSTF3006100088.
*Em stock, mas a ser descontinuado

REF: INTSTF1007086000

Estação Principal Industrial Robusta
• Estação principal com livre acesso a todas as extensões e recursos
• Caixa laranja em liga de alumínio à prova de jatos de água à lança de todas as direções
e totalmente resistente contra penetração de poeiras (IP65)
• Microfone com luz vermelha que indica o funcionamento do microfone
• Altifalante externo com som ajustável num regulador de potência dentro da estação
• Terminal aparafusável para uma fácil ligação dos cabos de instalação
• Amplificador VOX de 10W incorporado para uma potência de áudio adicional
• 4 teclas de acesso direto programáveis (DAK)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 160 x 260 x 100 mm
Peso: 1,1 kg

REF: INTSTF1007085000

ARTIGOS RELACIONADOS:
Altifalante Corneta 8 Ohm 15W, INTSTF3006100051.
Altifalante Corneta 20 Ohm, INTSTF3006100088.

Subestação Industrial Robusta com 1 Botão*
• Caixa em liga de alumínio laranja à prova de jatos de água à lança de todas as direções
e totalmente resistente contra penetração de poeiras (IP65)
• Microfone protegido com cancelamento de ruído
• Luz vermelha para indicar utilização do microfone
• Altifalante incorporado. Possibilidade de utilização de um altifalante externo
• Terminais de aparafusar para uma fácil ligação e instalação de cabos
• Amplificador de 10w por VOX para aumento da potência sonora

DIMENSÕES:
(LxAxP): 160 x 260 x 92 mm
Peso: 1,1 kg

intercom

*Em stock, mas a ser descontinuado

tipos de estações

Estações Industriais

REF: INTSTF1007083000

Subestação Industrial Robusta c/ 3 Botões
• Caixa em liga de alumínio laranja à prova de jatos de água à lança de todas as direções
e totalmente resistente contra penetração de poeiras (IP65)
• Microfone protegido com cancelamento de ruído
• Luz vermelha para indicar utilização do microfone
• Altifalante incorporado. Possibilidade de utilização de um altifalante externo
• Terminais de aparafusar para uma fácil ligação e instalação de cabos
• Amplificador de 10w por VOX para aumento da potência sonora
• Botões programáveis para chamada, simplex e cancelamento.

DIMENSÕES:
(LxAxP): 160 x 260 x 92 mm
Peso: 1,1 kg

REF: INTSTF1008072120

Telefone Industrial IP
• Concebido para assegurar as comunicações em ambientes agressivos como estradas,
túneis ou navios, por exemplo
• Resistente a penetração de poeiras e imersão em água (IP 67)
• Caixa com 5mm de alumínio e componentes em aço inox que garantem a sua longevidade
• Suporta VoIP com SIP e Stentofon CCoIP com AlphaCom XE
• Suporta alimentação local e alimentação através de Ethernet (PoE)
• Interruptor integrado de dados com avançadas funções de rede e segurança
• Suporte de voz em HD
• Também disponível com porta (INTSTF1008072220)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 205 x 320 x 148 mm
Peso: 5 kg

REF: INTSTF1008072220

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa com 3 relés IRR de 24V DC ou 220V AC,
INTSTF1020600992.

Telefone Industrial IP com Porta
• Concebido para assegurar as comunicações em ambientes duros como estradas,
túneis ou navios, por exemplo
• Resistente a penetração de poeiras e imersão em água (IP67)
• Caixa com 5mm de alumínio e componentes em aço inox que garantem a sua longevidade
• Porta magnética que protege o telefone do desgaste
• Suporta VoIP com SIP e Stentofon CCoIP com AlphaCom XE
• Suporta alimentação local e alimentação através de Ethernet (PoE)
• Interruptor integrado de dados com avançadas funções de rede e segurança
• Suporte de voz em HD
• Também disponível sem porta (INTSTF1008072120)
DIMENSÕES:
(LxAxP): 205 x 320 x 148 mm
Peso: 5,4 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa com 3 relés IRR de 24V DC ou 220V AC,
INTSTF1020600992.

tipos de estações

Estações Industriais

REF: INTSTF1008072100

Telefone Industrial IP com Teclado
• Concebido para assegurar as comunicações em ambientes duros como estradas,
túneis ou navios, por exemplo
• Resistente a penetração de poeiras e imersão em água (IP67)
• Caixa com 5mm de alumínio e componentes em aço inox que garantem a sua longevidade
• Suporta VoIP com SIP e Stentofon CCoIP com AlphaCom XE
• Suporta alimentação local e alimentação através de Ethernet (PoE)
• Interruptor integrado de dados com avançadas funções de rede e segurança
• Suporte de voz em HD
• Também disponível com porta (INTSTF1008072200)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 205 x 320 x 148 mm
Peso: 5 kg

REF: INTSTF1008072200

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa com 3 relés IRR de 24V DC ou 220V AC,
INTSTF1020600992.

Telefone Industrial IP com Porta e Teclado
• Concebido para assegurar as comunicações em ambientes duros como estradas,
túneis ou navios, por exemplo
• Resistente a penetração de poeiras e imersão em água (IP67)
• Caixa com 5mm de alumínio e componentes em aço inox que garantem a sua longevidade
• Porta magnética que protege o telefone do desgaste
• Suporta VoIP com SIP e Stentofon CCoIP com AlphaCom XE
• Suporta alimentação local e alimentação através de Ethernet (PoE)
• Interruptor integrado de dados com avançadas funções de rede e segurança
• Suporte de voz em HD
• Também disponível sem porta (INTSTF1008072100)
DIMENSÕES:
(LxAxP): 205 x 320 x 148 mm
Peso: 5,4 kg

REF: INTSTF2009091010

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa com 3 relés IRR de 24V DC ou 220V AC,
INTSTF1020600992.

Subestação Industrial
• À prova de jatos de água à lança de todas as direções e totalmente resistente
contra penetração de poeiras (IP65)
• 100-110 dB de pressão sonora
• Fibra de vidro reforçada com plástico ABS, retardando o efeito destrutivo das chamas
• Microfone com cancelamento de ruído
• Terminais de aparafusar para facilitar a ligação de cabos de instalação
• 4 teclas de acesso direto programáveis e 2 interruptores
• Altifalante de 5W incorporado (possibilidade de conectar altifalante de 20W)
• Suporta os recursos AlphaCom E/XE

DIMENSÕES:
(LxAxP): 148 x 455 x 190 mm
Peso: 4,1 kg

intercom

tipos de estações

Estações Industriais

REF: INTSTF2009091012

Subestação Industrial com Teclado
• À prova de jatos de água à lança de todas as direções
e totalmente resistente contra penetração de poeiras (IP65)
• 100-110 dB de pressão sonora
• Fibra de vidro reforçada com plástico ABS, retardando o efeito destrutivo das chamas
• Microfone com cancelamento de ruído
• Terminais de aparafusar para facilitar a ligação de cabos de instalação
• 4 teclas de acesso direto programáveis e 2 interruptores
• Altifalante de 5W incorporado (possibilidade de conectar altifalante de 20W)
• Suporta os recursos AlphaCom E/XE

DIMENSÕES:
(LxAxP): 148 x 455 x 190 mm
Peso: 4,1 kg

REF: INTSTF1008123010

Turbine para Zonas EX TFIX-1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Som de elevada qualidade
10W, Classe D
95db de pressão sonora
Totalmente protegido contra a penetração de poeiras e projeções de água
semelhantes a uma vaga do mar (IP66)
Teclado com iluminação
Alimentação por Flowire
Duas entradas Ethernet
Duas entradas para relés
Possibilidade de ligar  auscultador de mão, headset e microfone
4 teclas de marcação direta
DIMENSÕES:
(LxAxP): 170 x 340 x 100 mm
Peso: 1,9 kg

REF: INTSTF1008123020

Turbine para Zonas EX TFIX-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Som de elevada qualidade
10W, Classe D
95db de pressão sonora
Totalmente protegido contra a penetração de poeiras e projeções de água
semelhantes a uma vaga do mar (IP66)
Teclado com iluminação
Alimentação por Flowire
Duas entradas Ethernet
Duas entradas para relés
Possibilidade de ligar auscultador de mão, headset e microfone
6 teclas DAK (teclas de acesso direto) programáveis
DIMENSÕES:
(LxAxP): 170 x 340 x 100 mm
Peso: 1,9 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone Industrial EMMAX-1H com Botão Push to Talk,
INTSTF1023533511. Headphones TAX-2 com Plug Box,
INTSTF 1008150025EX. Auscultador Industrial TAX-3
com Botão Push to Talk, INTSTF1008140230.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone Industrial EMMAX-1H com Botão Push to Talk,
INTSTF1023533511. Headphones TAX-2 com Plug Box,
INTSTF 1008150025EX. Auscultador Industrial TAX-3
com Botão Push to Talk, INTSTF1008140230.

tipos de estações

Estações Industriais

REF: INTSTF1008123030

Turbine para Zonas EX TFIX-3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Som de elevada qualidade
10W, Classe D
95db de pressão sonora
Totalmente protegido contra a penetração de poeiras e projeções
de água semelhantes a uma vaga do mar (IP66)
Teclado com iluminação
Alimentação por Flowire
Duas entradas Ethernet
Duas entradas para relés
Possibilidade de ligar auscultador de mão, headset e microfone
1 tecla de chamada e 2 de funcionalidades
DIMENSÕES:
(LxAxP): 170 x 340 x 100 mm
Peso: 1,9 kg

REF: INTSTF1007095000

Estação Principal Robusta ATEX IIC T6
•
•
•
•
•
•
•
•

Robusta estação principal ATEX
Concebida para interligação com Stentofon AlphaCom
Botões robustos
Cabine em aço lacrado à prova de intempéries
Auscultador para conversação
Requer um altifalante externo
Saída de relé opcional para controlo e aviso de chamada
À prova de jatos de água à lança de todas as direções e totalmente
resistente contra penetração de poeiras (IP65)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 215 x 687 x 187 mm
Peso: 23 kg

REF: INTSTF1007095300

ARTIGOS RELACIONADOS:
Altifalante EX, INTSTF3006100038.

Subestação Robusta ATEX IIC T6
•
•
•
•
•
•
•
•

Robusta subestação ATEX
Concebida para interligação com Stentofon AlphaCom
Botões robustos
Cabine em aço lacrado à prova de intempéries
Auscultador para conversação
Requer um altifalante externo
Saída de relé opcional para controlo e aviso de chamada
À prova de jatos de água à lança de todas as direções e totalmente
resistente contra penetração de poeiras (IP65)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 215 x 687 x 187 mm
Peso: 23 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone Industrial EMMAX-1H com Botão Push to Talk,
INTSTF1023533511. Headphones TAX-2 com Plug Box,
INTSTF 1008150025EX. Auscultador Industrial TAX-3
com Botão Push to Talk, INTSTF1008140230.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Altifalante EX, INTSTF3006100038.

tipos de estações

Estações Industriais
Acessórios para Estações Industriais

REF: INTSTF1023533311

Microfone Industrial com Botão Push to Talk
• Também disponível para Zonas EX (EMMAX-1H, INTSTF1023533511)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 70 x 105 x 45 mm
Peso: 0,3 kg

REF: INTSTFAK5850HS
REF: INTSTF1008140225

ARTIGOS RELACIONADOS:
Turbine para Indústria TFIE-1, INTSTF1008122010.
Turbine para Indústria, TFIE-2, INTSTF1008122020.
Turbine para Zonas EX TFIX-1, INTSTF1008123010.
Turbine para Zonas EX TFIX-2, INTSTF1008123020.
Turbine para Zonas EX TFIX-3, INTSTF1008123030.

Headphones TA-22 com Plug Box
e Botão Push to Talk TA-22b
• Também disponível para zonas EX (TAX-22/TAX-22b, INTSTF 1008150025EX)

PESO:
0,4 kg

REF: INTSTF1008140230

ARTIGOS RELACIONADOS:
Turbine para Indústria TFIE-1, INTSTF1008122010.
Turbine para Indústria, TFIE-2, INTSTF1008122020.
Turbine para Zonas EX TFIX-1, INTSTF1008123010.
Turbine para Zonas EX TFIX-2, INTSTF1008123020.
Turbine para Zonas EX TFIX-3, INTSTF1008123030.

Auscultador Industrial TA-23 com Botão Push to Talk
• Também disponível para zonas EX (TAX-3, INTSTF 1008150030)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 200 x 70 x 50 mm
Peso: 0,31 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Turbine para Indústria TFIE-1, INTSTF1008122010.
Turbine para Indústria, TFIE-2, INTSTF1008122020.
Turbine para Zonas EX TFIX-1, INTSTF1008123010.
Turbine para Zonas EX TFIX-2, INTSTF1008123020.
Turbine para Zonas EX TFIX-3, INTSTF1008123030.

tipos de estações

Estações Industriais
Acessórios para Estações Industriais

REF: INTSTF1008070000

Estação Industrial IP
•
•
•
•
•
•
•
•

Especialmente desenhado para assegurar a comunicação em estradas e túneis
Resistente a poeiras e salpicos de água (IP54)
Concebido em plástico resistente ao fogo e outras ameaças
Soberba qualidade de áudio
Suporta VoIP com SIP e Stentofon CCoIP com AlphaCom XE
Suporta alimentação local e alimentação através da Ethernet (PoE)
Interruptor integrado de dados com avançadas funções de rede e segurança
Avançadas funções de supervisão

DIMENSÕES:
(LxAxP): 124 x 244 x 140 mm
Peso: 1 kg

REF: INTSTF3006202024

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF100602000.
Caixa Saliente, INTSTF100603000

Auscultador para Estações Industriais
• Para uso em estações principais industriais
• O altifalante incorporado é desligado quando se levanta o auscultador
• Inclui tecla “push to talk” no auscultador

DIMENSÕES:
80 x 250 x 155 mm
Peso: 0,9 kg

REF: INTSTF1020600700

Auscultador para Estações Industriais
•
•
•
•

Auscultador industrial robusto à prova de água
Para uso em Estações Principais Industriais
O altifalante incorporado é desligado quando se levanta o auscultador
Inclui tecla “push to talk” no auscultador

DIMENSÕES:
(LxAxP): 98 x 242 x 153 mm
Peso: 0,9 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Est. Principal Industrial Leve, INTSTF1007080000.
Est. Principal Industrial com Cancelamento de Som,
INTSTF1007082000. Subestação Industrial Robusta,
INTBEST1007083000. Subestação Industrial Robusta com
2 Botões, INTSTF1007085000. Estação Principal Industrial
Robusta, INTSTF1007086000.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Est. Principal Industrial Leve, INTSTF1007080000.
Est. Principal Industrial com Cancelamento de Som,
INTSTF1007082000. Subestação Industrial Robusta,
INTSTF1007083000. Subestação Industrial Robusta com
2 Botões, INTSTF1007085000. Estação Principal Industrial
Robusta, INTSTF1007086000.

tipos de estações

Estações Industriais
Acessórios para Estações Industriais

REF: INTSTF1020600750

Headphones Portáteis
•
•
•
•

Auricular portátil
Inclui interruptor “ON/OFF” e botão “Push to Talk”, clip para cinto e microfone
10 metros de cabo
Ideal para áreas com muito ruído

PESO:
1,1kg

REF: INTSTF3006202029

Headphones Portáteis
•
•
•
•

Auscultadores portáteis para conexão com CD-7 Plug Box
Inclui interruptor “ON/OFF”, botão “Push to Talk” , clip para cinto, plug box e microfone
Cabo de 10 metros e conector Amphenol de 4 pinos
Ideal para áreas com muito ruído

PESO:
1,1kg

REF: INTSTF3006102041

ARTIGOS RELACIONADOS:
Est. Principal Industrial Leve, INTSTF1007080000.
Est. Principal Industrial com Cancelamento de Som,
INTSTF1007082000. Subestação Industrial Robusta,
INTSTF1007083000. Subestação Industrial Robusta
com 2 Botões, INTSTF1007085000.
Est. Principal Industrial Robusta, INTSTF1007086000.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Industrial Leve, INTSTF1007080000.
Estação Principal Industrial com Cancelamento de Som,
INTSTF1007082000. Subestação Industrial Robusta,
INTSTF1007083000. Subestação Industrial Robusta
com 2 Botões, INTSTF1007085000.
Estação Principal Industrial Robusta, INTSTF1007086000.

Luz Rotativa Laranja, 24V DC
• Usado em áreas com muito ruído para indicar visualmente uma chamada
• Pode ser usado com todas as estações industriais e telefones
• Quando usado em telefones industriais necessita de usar o CRB-7

DIMENSÕES:
(DxA): 147 x 220 mm
Peso: 0,9 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações industriais. Requer CRB-7 quando usado no Telefone Robusto Analógico com/sem Porta.

tipos de estações

Estações Industriais
Acessórios para Estações Industriais

REF: INTSTF3006102036

Luz Rotativa Laranja, 220-240V AC
• Usado em áreas com muito ruído para indicar visualmente uma chamada
• Pode ser usado com todas as estações industriais e telefones
• Quando usado em telefones industriais necessita de usar o CRB-7

DIMENSÕES:
(DxA): 147 x 220 mm
Peso: 0,9 kg

REF: INTSTF3006100051

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações industriais. Requer CRB-7 quando usado no Telefone Robusto Analógico com/sem Porta.

Altifalante Corneta, 8 Ohm, 15W
• Altifalante tipo corneta de 15W para aplicações diversas

DIMENSÕES:
(DxP): 200 x 247 mm
Peso: 1,7 kg

REF: INTSTF3006100088

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações de secretária.

Altifalante Corneta, 20 Ohm, 15W
• Altifalante tipo corneta de 15W para aplicações diversas
• Pode ser ligada diretamente às estações industriais

DIMENSÕES:
(LxAxP): 250 x 145 x 270 mm
Peso: 1,35 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações industriais.

tipos de estações

Estações Industriais
Acessórios para Estações Industriais

REF: INTSTF3006100038

Altifalante para Zonas EX
• Altifalante tipo corneta em Poliamido Antiestático
• Para Zona 1
• Aprovado para IP67 ATEX

DIMENSÕES:
(LxAxP): 186 x 144 x 207 mm
Peso: 2,2 kg

REF: INTSTF3006102048

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Robusta ATEX IIC T6, INTSTF1007095000.
Subestação Robusta ATEX IIC T6, 1007095300.

Sirene
• Ideal para o uso como toque adicional com quatro sons diferentes programáveis
permitindo distinguir uma chamada telefónica num ambiente com muito ruído de trabalho
• Alimentado pela linha telefónica
• 60-100V AC, 90 DBA

DIMENSÕES:
86 x 86 x 50 mm
Peso: 0,2 kg

REF: INTSTF3006102047

ARTIGOS RELACIONADOS:
Telefone Industrial Analógico sem Porta, INTSTF2213000100.
Telefone Industrial Analógico com Porta, INTSTF2213000200.

Sirene à Prova de Água
• Desenhado para substituir as tradicionais campainhas
• Funciona a partir da linha telefónica
• Um dispositivo de chamada adicional e ajustável para telefones
em zonas com muito ruído e expostas a água
• 60-100V AC, 105 DBA

DIMENSÕES:
(LxAxP): 90 x 90 x 118 mm
Peso: 0,2 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Telefone Industrial, INTSTF2213000100.
Telefone Industrial com Porta, INTSTF2213000200.

tipos de estações

Estações Industriais
Acessórios para Estações Industriais

REF: INTSTFEOTRF10115

Transformador AC 220V AC/12V
• Para usar em estações industriais
• Para alcançar 10W de output de áudio nos altifalantes externos

DIMENSÕES:
(LxAxP): 168 x 75 x 176 mm
Peso: 0,3 kg

REF: INTSTF3006102026

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações industriais.

Caixa de Relés CRB-7
• Unidade concebida para captação de sinal extra
• Para usar em estações analógicas

DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 122 x 55 mm
Peso: 0,4 kg

intercom

INTERCOM
Turbine
Os produtos Turbine caracterizam-se pela sua excelente qualidade
de som em HD. Ligados à rede por IP, são usados principalmente
em indústria, ambientes públicos e na segurança de edifícios.

Turbine

TURBINE IP

TCIS-1

REF: INTSTF1008111010
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áudio com qualidade Stentofon
Fantástico nível de pressão do som quando necessário
Cancelamento de ruído de fundo
Resistente à sujidade, pó e água (IP66)
Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK08)
Desenvolvido de acordo com as normas de audição em deficientes auditivos
Suporte a um amplo conjunto de padrões IP e de rede
Frente coberta por um plástico térmico amarelo com um botão + M e C
Ideal para aplicações industriais

DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 180 x 70 mm
Peso: 0,8 kg

TCIS-2

REF: INTSTF1008111020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áudio com qualidade Stentofon
Fantástico nível de pressão do som quando necessário
Cancelamento de ruído de fundo
Resistente à sujidade, pó e água (IP66)
Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK10)
Desenvolvido de acordo com as normas de audição em deficientes auditivos
Suporte a um amplo conjunto de padrões IP e de rede
Frente coberta por aço inox com um botão
Perfeito para a segurança de edifícios e ambientes públicos

DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 180 x 70 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

TCIS-3

REF: INTSTF1008111030
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áudio com qualidade Stentofon
Fantástico nível de pressão do som quando necessário
Cancelamento de ruído de fundo
Resistente à sujidade, pó e água (IP66)
Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK08)
Desenvolvido de acordo com as normas de audição em deficientes auditivos
Suporte a um amplo conjunto de padrões IP e de rede
Frente coberta por plástico térmico preto com um botão
Perfeito para a segurança de edifícios e ambientes públicos

DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 180 x 70 mm
Peso: 0,8 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

turbine

TURBINE IP

TCIS-4

REF: INTSTF1008111040
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áudio com qualidade Stentofon
Fantástico nível de pressão do som quando necessário
Cancelamento de ruído de fundo
Resistente à sujidade, pó e água (IP66)
Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK08)
Desenvolvido de acordo com as normas de audição em deficientes auditivos
Suporte a um amplo conjunto de padrões IP e de rede
Frente coberta por plástico térmico preto com um botão rotulado
Solução de etiquetagem única com display PMOLED
Perfeito para a segurança de edifícios e ambientes públicos
DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 180 x 70 mm
Peso: 0,8 kg

TCIS-5

REF: INTSTF1008111050
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áudio com qualidade Stentofon
Fantástico nível de pressão do som quando necessário
Cancelamento de ruído de fundo
Resistente à sujidade, pó e água (IP66)
Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK08)
Desenvolvido de acordo com as normas de audição em deficientes auditivos
Suporte a um amplo conjunto de padrões IP e de rede
Frente coberta por plástico térmico preto com dois botões rotulados
Solução de etiquetagem única com display PMOLED
Perfeito para a segurança de edifícios e ambientes públicos
DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 180 x 70 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

TCIS-6

REF: INTSTF1008111060
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áudio com qualidade Stentofon
Fantástico nível de pressão do som quando necessário
Cancelamento de ruído de fundo
Resistente à sujidade, pó e água (IP66)
Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK08)
Desenvolvido de acordo com as normas de audição em deficientes auditivos
Suporte a um amplo conjunto de padrões IP e de rede
Frente coberta por plástico térmico preto com um painel deslizante para efetuar chamadas e quatro
Solução de etiquetagem única com display PMOLED
Perfeito para a segurança de edifícios e ambientes públicos
DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 180 x 70 mm
Peso: 0,8 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

Turbine

TURBINE analógico

REF: INTSTF1008114010

TCAS-1
•
•
•
•
•
•
•

Áudio com qualidade Stentofon
Microfone MEMS analógico
Grelha do microfone com design único e funcional
Resistente à sujidade, poeira e água (IP66)
Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK08)
Frente coberta por um plástico térmico amarelo com um botão + M e C
Ideal para aplicações industriais

DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 180 x 54 mm
Peso: 0,8 kg

REF: INTSTF1008114020

TCAS-2
•
•
•
•
•
•
•

Áudio com qualidade Stentofon
Microfone MEMS analógico
Grelha do microfone com design único e funcional
Resistente à sujidade, poeira e água (IP66)
Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK10)
Frente coberta por aço inox com um botão
Perfeito para a segurança de edifícios e ambientes públicos

DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 180 x 54 mm
Peso: 0,8 kg

REF: INTSTF1008114030

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

TCAS-3
•
•
•
•
•
•
•

Áudio com qualidade Stentofon
Microfone MEMS analógico
Grelha do microfone com design único e funcional
Resistente à sujidade, poeira e água (IP66)
Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK08)
Frente coberta por plástico térmico preto com um botão
Perfeito para a segurança de edifícios e ambientes públicos

DIMENSÕES:
(LxAxP) 120 x 180 x 54 mm
Peso: 0,8 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

INTERCOM
Pulse
Pulse é um sistema de intercomunicação baseado em estações IP.
Com capacidade até 16 estações, Pulse é a solução ideal
para aplicações em espaços mais pequenos devido
ao seu carácter económico.
O sistema funciona com todas as estações de intercomunicação IP.
Adicionalmente podem ser ligados até 10 estações SIP
e até 4 portas de entrada SIP. O sistema Pulse não requer
um servidor central, bastando ligar as estações IP
à rede IP do espaço para que o sistema fique instalado.

pulse

pulse

REF: INTSTF1008001000

Estação Principal IP com Display e Auscultador
•
•
•
•
•
•
•
•

Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
85 dB de pressão de áudio a 1 metro do altifalante
Display de alto contraste com luz de fundo para uma excelente leitura
10 teclas de acesso direto totalmente programáveis (DAK)
Lista chamadas de acordo com prioridade, tempo de chegada, 256 níveis de prioridades
Excelente tecnologia de áudio
Servidor Web integrado para uma fácil configuração e monitorização
Atualização remota de software, configuração e monitorização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 225 x 75 x 176 mm
Peso: 0,7 kg

REF: INTSTF1008000000

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Requer licença IP.

Estação Principal IP com Display
•
•
•
•
•
•
•
•

Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
85 dB de pressão de áudio a 1 metro do altifalante
Display de alto contraste com luz de fundo para uma excelente leitura
10 teclas de acesso direto totalmente programáveis (DAK)
Lista chamadas de acordo com prioridade, tempo de chegada, 256 níveis de prioridades
Excelente tecnologia de áudio
Servidor Web integrado para uma fácil configuração e monitorização
Atualização remota de software, configuração e monitorização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 168 x 75 x 176 mm
Peso: 0,5 kg

REF: INTSTF1008007000

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Requer licença IP.

Estação IP de Duplo Display
•
•
•
•

Estação IP com acesso completo a todas as funcionalidades da central Stentofon AlphaCom
Atualização remota de software, configuração e monitorização
Alimentado através do cabo de rede IP (PoE)
Excelente tecnologia de áudio – grande largura de banda “codec”, cancelamento ativo do ruído,
cancelamento do eco acústico e amplificador de alta potência
• Displays com luz de fundo
• A estação pode utilizar até 90 teclas de acesso direto (DAK) em 9 páginas dinâmicas DAK.
As teclas de marcação têm letras que são utilizadas para fazer a pesquisa no diretório
de intercomunicação e edição do texto do display
• Possibilidade de ligação de um microfone de pescoço de ganso
DIMENSÕES:
(LxAxP): 72 x 140 x 270 mm
Peso: 0,4 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone para Estação com Duplo Display,
INTSTF1007007010

pulse

pulse

REF: INTSTF1008031000

Estação Principal IP de Encastrar com Display
•
•
•
•
•
•
•

Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
Display de alto contraste com luz de fundo para uma excelente leitura
Luz branca por detrás de todas as teclas
Quatro teclas de acesso direto programáveis (DAK)
Excelente tecnologia de áudio
Unidade de auscultador opcional
Atualização remota de software, configuração e monitorização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 30 mm
Peso: 0,63 kg

REF: INTSTF1008015000

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone Pescoço de Ganso, INTSTF1008097500.
Auscultador, INTSTF1008097100.
Caixa de Encastrar, INTSTF1008098700.
Requer licença IP

Estação Principal IP
• Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
• Display de alto contraste com luz de fundo para uma excelente leitura
• Revestimento resistente a químicos, superfície anti bacteriana e de fácil limpeza,
ideal para blocos operatórios
• 4 teclas de acesso direto programáveis (DAK)
• Excelente tecnologia de áudio – possibilidade de falar e ouvir a uma distância de 5 metros
• Servidor web integrado para uma fácil configuração e monitorização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 30 mm
Peso: 0,63 kg

REF: INTSTF1008041100

Subestação IP Resistente ao Vandalismo
•
•
•
•
•
•
•

Ligação direta à rede IP, sem limitações geográficas
Porta dupla Ethernet para ligação de outro aparelho IP
Possível ligação de uma câmara externa IP
Uma saída por relé para controlo de abertura de portas ou lâmpadas strobe, etc.
Atualização remota de software, configuração e monitorização
Painel frontal em aço inox (A304, resistente à corrosão)
Disponível com revestimento (INTSTF1008041150)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 92 x 180 x 46 mm
Peso: 0,8 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1008098700.
Requer licença IP.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1008098100.
Caixa Saliente, INTSTF1008098000.
Requer licença IP.

pulse

pulse

REF: INTSTF1008051000

Subestação IP Resistente ao Vandalismo
•
•
•
•
•
•
•

Feita para comunicações críticas sob IP STENTOFON
Ligação direta à rede IP , sem limitações geográficas
Porta dupla Ethernet para ligação de outro aparelho IP
Possível ligação de uma câmara de vídeo IP externa
Uma saída por relé para controlo de abertura de portas ou lâmpadas strobe, etc.
Atualização remota de software, configuração e monitorização
Painel frontal em aço inox (A304, resistente à corrosão)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 114 x 160 x 63 mm
Peso: 0,8 kg

REF: INTSTF102330010

Requer licença IP

Altifalante de Teto com Ligação à Rede Informática
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Som cristalino
Amplificador Class D de 10W incorporado
Cúpula de aço resistente ao fogo
Som superior a 100dB
Ideal para uma micro zona de Som Ambiente e sistemas
que requerem um número limitado de altifalantes
Cada altifalante é atribuído e monitorizado individualmente
Ideal para instalar em zonas remotas como estradas e autoestradas
Upgrade e configuração de software remoto
Ligado através de rede IP através de cabo PoE (Power Over Ethernet)
Ideal para segurança de edifícios, infraestruturas e projetos industriais
DIMENSÕES:
(DxP): 168 x 145 mm
Peso: 1,4 kg

REF: INTSTF1023301310

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência 120W, INTSTFVPA120.
Amplificador de Potência 240W, INTSTFVPA240.
Amplificador de Potência 400W, INTSTFVPA400

Altifalante Corneta com Ligação à Rede Informática
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Som cristalino
Amplificador Class D de 10W incorporado
Resistente a poeiras e água – IP67
Som superior a 110dB
Ideal para uma micro zona de Som Ambiente e sistemas
que requerem um número limitado de altifalantes
Cada altifalante é atribuído e monitorizado individualmente
Ideal para instalar em zonas remotas como estradas e autoestradas
Upgrade e configuração de software remoto
Ligado através de rede IP através de cabo PoE (Power Over Ethernet)
Ideal para segurança de edifícios, infraestruturas e projetos industriais
DIMENSÕES:
(LxAxP): 160 x 240 x 137 mm
Peso: 1,1 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar 3 pontos de fixação, INTSTF1008098300.

pulse

licenças pulse

REF: INTSTF1009643111

Licença para Estações SIP
• Extensão de sistemas Pulse com: telefones IP, IP DECT e computadores
e dispositivos móveis de clientes
• Fácil de instalar e configurar

ARTIGOS RELACIONADOS:
Requer licença para estações IP.

REF: INTSTF1009643121

Licença SIP Trunking
• Integra o sistema Pulse com a rede pública e móvel de telefones e PBX’s
• Fácil de instalar e configurar

ARTIGOS RELACIONADOS:
Licença SIP Trunking, INTSTF1009642001. Kit de Montagem de Audiocodes em Rack de 19”, INTSTF2200002000.
Licença SIP Trunking, INTSTF1009642/4/16.

intercom

INTERCOM
Centrais de
Intercomunicação
As centrais de intercomunicação servem como servidores
que unem a comunicação entre todos os intercomunicadores
de um sistema.

NOTA: Cartas de expansão sob consulta

centrais de intercomunicação

centrais de intercomunicação

REF: INTSTF1009601003

AlphaCom XE1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevada capacidade
Poupança de energia
Rede global e integrada
Suporte para estações IP e SIP
Opções de software ampliadas
Cartão SIM para configuração de software e recuperação de possíveis acidentes
Compatível com qualquer sistema AlphaCom anterior
Memória ampliada que suporta futuras expansões e novos serviços
Alta qualidade profissional para transmissões Public Address e serviços de mensagens
Com licença para 3 estações
Capacidade de subscrição para até 552 estações IP
DIMENSÕES:
(LxAxP): 332 x 44 x 340 mm
Peso: 2 kg

REF: INTSTF1009608000

ARTIGOS RELACIONADOS:
Software AlphaPro.

AlphaCom XE7 Package
• Montagem em rack 19”, parede e prateleira
• Sistema completo com 1 fonte de alimentação, 1 processador, 2 cartões ASLT, 2 kits de conexão, 1 CD de
documentação AlphaCom e ferramentas de programação AlphaPro
• Capacidade de subscrição máxima até 552 estações IP. A combinação de tecnologias permite um
máximo de 36 unidades de intercomunicação tradicionais ou 72 telefones analógicos fora as 552
estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 427 x 133 x 380 mm
Peso: 9 kg

REF: INTSTF1009608100

ARTIGOS RELACIONADOS:
Transformador Principal 6A, INTSTF2030010260.
Transformador Principal 11A, INTSTF2030010270.
Software AlphaPro.

AlphaCom XE7 Package com 1 ASLT
• Montagem em rack 19”, parede e prateleira
• Sistema completo com 1 fonte de alimentação, 1 processador, 1 cartão ASLT, 1 CD de documentação
AlphaCom e ferramentas de programação AlphaPro
• Capacidade de subscrição máxima até 552 estações IP. A combinação de tecnologias permite um
máximo de 36 unidades de intercomunicação tradicionais ou 72 telefones analógicos fora as 552
estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 427 x 133 x 380 mm
Peso: 9 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Transformador Principal 6A, INTSTF2030010260.
Transformador Principal 11A, INTSTF2030010270.
Software AlphaPro.

centrais de intercomunicação

centrais de intercomunicação

REF: INTSTF1009608106

AlphaCom XE7 com Licença para 6 Estações IP e 1 ASLT
• Montagem em rack 19”, parede e prateleira
• Sistema completo com 1 fonte de alimentação, 1 processador, 6 licenças para estações IP, 1 cartão ASLT,
1 CD de documentação AlphaCom e ferramentas de programação AlphaPro
• Capacidade de subscrição máxima até 552 estações IP. A combinação de tecnologias permite um
máximo de 36 unidades de intercomunicação tradicionais ou 72 telefones analógicos fora as 552
estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 427 x 133 x 380 mm
Peso: 9 kg

REF: INTSTF1009608300

ARTIGOS RELACIONADOS:
Transformador Principal 6A, INTSTF2030010260.
Transformador Principal 11A, INTSTF2030010270.
Software AlphaPro.

AlphaCom XE7 com Licença para 12 Estações IP
• Montagem em rack 19”, parede e prateleira
• Sistema completo com 1 fonte de alimentação, 1 processador, 12 licenças para estações IP, 1 CD de
documentação AlphaCom e ferramentas de programação AlphaPro
• Capacidade de subscrição máxima até 552 estações IP. A combinação de tecnologias permite um
máximo de 36 unidades de intercomunicação tradicionais ou 72 telefones analógicos fora as 552
estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 427 x 133 x 380 mm
Peso: 9 kg

REF: INTSTF1009621000

ARTIGOS RELACIONADOS:
Transformador Principal 6A, INTSTF2030010260.
Transformador Principal 11A, INTSTF2030010270.
Software AlphaPro.

AlphaCom XE20 para Montagem em Rack 19”
• Montagem em rack 19”
• Sistema completo com fonte de alimentação versão APWR-AC, 1 processador, 1 placa de programação
e relógio, 2 placas de linha de subscrição, cabo de conexão ASLT 2 x 1,5 m com filtro e 1 CD de
documentação AlphaCom
• Capacidade de subscrição máxima até 552 estações IP. A combinação de tecnologias permite um
máximo de 102 unidades de intercomunicação tradicionais ou 204 telefones analógicos fora as 552
estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 482 x 265 x 365 mm
Peso: 19 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Software AlphaPro.
Kit Conexão APC se input de áudio e/ou controlo remoto
for necessário, INTSTF1009503000.

centrais de intercomunicação

centrais de intercomunicação

REF: INTSTF1009627000

AlphaCom XE26 para Montagem em Rack 19”
• Montagem em rack 19”
• Sistema completo com fonte de alimentação versão APWR-AC, 1 processador, 1 placa de programação
e relógio, 2 placas de linha de subscrição, 1 cabo de conexão ASLT 2 x 1,5 m com filtro e 1 CD de
documentação AlphaCom
• Capacidade de subscrição máxima até 552 estações IP. A combinação de tecnologias permite um
máximo de 138 unidades de intercomunicação tradicionais ou 276 telefones analógicos fora as 552
estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 483 x 841 x 365 mm
Peso: 42 kg

REF: INTSTF1009627001

ARTIGOS RELACIONADOS:
Software AlphaPro. Kit Conexão APC se input de áudio e/
ou controlo remoto for necessário, INTSTF1009503000.

Alphacom XE26 para Montagem em Rack 19”
• Servidor áudio com redundância e alto rendimento incluindo múltiplas funções para reduzir e minimizar
o tempo em que o sistema está em baixo
• Sistema completo com 2 processadores AMC-IP com função de desligar automática, 2 fontes de
alimentação versão APWR-AC, 2 cartões de filtro AMC-IP, 1 placa de programação e relógio, 2 placas de
linha de subscrição, 1 cabo de conexão ASLT 2 x 1,5 m com filtro e 1 CD de documentação AlphaCom

DIMENSÕES:
(LxAxP): 483 x 841 x 365 mm
Peso: 45 kg

REF: INTSTF1009627100

ARTIGOS RELACIONADOS:
Software AlphaPro. Kit Conexão APC se input de áudio e/
ou controlo remoto for necessário, INTSTF1009503000.

AlphaCom XE26 com Cabine de Chão
• Cabine de chão suportada com painéis extraíveis
• Sistema completo com fonte de alimentação versão APWR-AC, 1 processador, 1 placa de programação
e relógio, 2 placas de linha de subscrição, 1 cabo de conexão ASLT 2 x 1,5 m com filtro e 1 CD de
documentação AlphaCom
• Capacidade de subscrição máxima até 552 estações IP. A combinação de tecnologias permite um
máximo de 138 unidades de intercomunicação tradicionais ou 276 telefones analógicos fora as 552
estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 483 x 841 x 593 mm
Peso: 46 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Software AlphaPro. Kit Conexão APC se input de áudio e/
ou controlo remoto for necessário, INTSTF1009503000.

centrais de intercomunicação

centrais de intercomunicação

REF: INTSTF1009627200

Alphacom XE26 com Cabine de Chão
• Cabine de chão com campo de distribuição suportada com painéis extraíveis
• Sistema completo com fonte de alimentação versão APWR-AC, 1 processador, 1 placa de programação
e relógio, 2 placas de linha de subscrição, 1 cabo de conexão ASLT 2 x 1,5 m com filtro e 1 CD de
documentação AlphaCom
• Capacidade de subscrição máxima até 552 estações IP. A combinação de tecnologias permite um
máximo de 138 unidades de intercomunicação tradicionais ou 276 telefones analógicos fora as 552
estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 483 x 841 x 593 mm
Peso: 53,5 kg

REF: INTSTF1009627002

ARTIGOS RELACIONADOS:
Software AlphaPro. Kit Conexão APC se input de áudio e/
ou controlo remoto for necessário, INTSTF1009503000.

XE20/XE26 Package de Expansão de Redundância
• Para upgrade de centrais AlphaCom XE20 ou XE26 existentes que tenham cartas de controlo
redundantes
• Cartão AMC-IP, INTSTF1009202100
• Filtro AMC-IP e kit upgrade APC, INTSTF1009511000

PESO:
0,6 kg

REF: INTSTF1008095100

IP-ARIO
•
•
•
•
•
•

Interface Public Address sobre IP
Interface Rádio sobre IP
Unidade remota “ON/OFF” sobre IP
Porta virtual remota AlphaCom RS232 sobre IP
Interruptor Ethernet integrado de 2 portas
Fonte de alimentação PoE e/ou 24VDC

DIMENSÕES:
(LxAxP): 210 x 44 x 240 mm
Peso: 1,5 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações AlphaCom XE20 e XE26
servidoras de áudio.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Porta de Entrada para Audiocodes MP-114, INTSTF3006204094.
Porta de Entrada para Audiocodes MP-118, INTSTF3006204099.

INTERCOM
Licenças
As licenças são software que permitem adicionar ou desbloquear
recursos das várias centrais de intercomunicação garantindo
funcionalidades úteis para os sistemas
de intercomunicação.

licenças

Licenças
Licenças IP
As estações IP requerem sempre uma licença. Estas não precisam de hardware acrescido como o caso
das cartas ASLT. O número máximo de estações que os servidores de áudio AlphaCom XE suportam é de
552. Estas podem ser todas IP se a rede em que estão configurados suportar multitarefas. Se não for o
caso, o número máximo suportado de estações IP é de 50.

Licença para 1 estação IP, INTSTF1009641001
Licença para 6 estações IP, INTSTF1009641006
Licença para 12 estações IP, INTSTF1009641012
Licença para 36 estações IP, INTSTF1009641036
Licença para 138 estações IP, INTSTF1009641138
Licença Áudio IP-ARIO – 1 IP-ARIO, INTSTF1009641601
Licença Áudio IP-ARIO – 2 IP-ARIOs, INTSTF1009641602
Licença Áudio IP-ARIO – 4 IP-ARIOs, INTSTF1009641603
Licença Áudio IP-ARIO – 8 IP-ARIOs, INTSTF1009641604
Licença Áudio IP-ARIO – 16 IP-ARIOs, INTSTF1009641605
Licença Áudio IP-ARIO – 32 IP-ARIOs, INTSTF1009641606

Licenças sIP
Cada telefone requer uma licença SIP. Telefones SIP podem ser unidades físicas mas podem também ser
virtuais “SIP SoftClient” num PC ou PDA.

Licença para 1 telefone SIP, INTSTF1009643001
Licença para 6 telefones SIP, INTSTF1009643006
Licença para 12 telefones SIP, INTSTF 1009643012
Licença para 36 telefones SIP, INTSTF 1009643036
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Licenças AlphaNet
As ligações dos servidores de áudio AlphaCom XE em AlphaNet e Multi-Módulo podem ser efetuadas via
cabo de rede. Isto não requer hardware adicional no interior do servidor, mas a abertura da capacidade
requer a licença correta. As licenças são requeridas em todos os módulos e nodos ligados. Não há
diferença na licença usada nas ligações em Alphanet ou em Multi-Módulo. Uma licença estática significa
que o destino da ligação de áudio precisa de ser definido. Uma ligação dinâmica é um método comum e
pode ser utilizado para qualquer ligação de áudio que requeira ligação. As ligações de dados entre módulos
e nodos não são licenciadas.

Licença VoIP AlphaNet e Multi-Módulo
para 2 linhas estáticas, INTSTF1009640002
Licença VoIP AlphaNet e Multi-Módulo
para 8 linhas dinâmicas, INTSTF1009640008
Licença VoIP AlphaNet e Multi-Módulo
para 16 linhas dinâmicas, INTSTF1009640016
Licença VoIP AlphaNet e Multi-Módulo
para 30 linhas dinâmicas, INTSTF1009640030
Licença VoIP AlphaNet e Multi-Módulo
para 8 linhas dinâmicas - expansão de 2 linhas, INTSTF1009640108

A licença Multi-Módulo permite a possibilidade de expandir o tamanho do servidor de áudio. É possível
adicionar até 4 módulos num servidor de áudio no modo Multi-Módulo. Os módulos serão ligados entre si
sobre uma área de rede IP (LAN). 30 canais VoIP estarão disponíveis em cada módulo servidor.
Note que a licença é só requerida para o módulo “master” num servidor em modo Multi-Módulo.

Licença VoIP Multi-Módulo - 2 módulos, INTSTF1009640202
Licença VoIP Multi-Módulo - 3 módulos, INTSTF1009640203
Licença VoIP Multi-Módulo - 4 módulos, INTSTF1009640204
Licença VoIP Multi-Módulo, expansão + 1 módulo, INTSTF1009640211
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Licenças SIP “Trunking”
SIP “Trunking” dá a possibilidade de ligar a AlphaCom XE à rede de linha telefónica ou diretamente a um
sistema ativo de telefones SIP ou através de “gateway” para um sistema analógico ISDN (BRI ou PRI).*

SIP Trunking, 1 linha, INTSTF1009642001
SIP Trunking, 2 linhas, INTSTF1009642002
SIP Trunking, 4 linhas, INTSTF1009642004
SIP Trunking, 4 linhas – expansão de 2 linhas, INTSTF1009642104
SIP Trunking, 8 linhas, INTSTF1009642008
SIP Trunking, 16 linhas, INTSTF1009642016
*BRI - Basic Rate Interface ; PRI - Primary Rate Interface

Licença CRM V
Licença necessária para expandir a Estação Principal IP com Display com Unidade IP DAK-48.

Licença para usar como CRM V, INTSTF1009648001
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Gateways
Interface entre o utilizador e a rede.
Ligação entre redes.

gateways

gateways

REF: INTSTF3006204094

Porta de Entrada Audiocodes MP-114
• Ligação com sistema AlphaCom XE para sistema de
telefone externo como PABX’s e rede de telefone pública
• Suporte até 4 linhas de telefone analógicas
• Gestão web para uma fácil configuração e instalação

DIMENSÕES:
(LxAxP): 220 x 42 x 172 mm
Peso: 0,5 kg

REF: INTSTF3006204099

ARTIGOS RELACIONADOS:
Kit de montagem para Audiocodes
em Rack 19”, INTSTF2200002000.
Licença SIP Trunking, INTSTF1009642002/4/8/16

Porta de Entrada para Audiocodes MP-118
• Ligação com sistema AlphaCom XE para sistema de
telefone externo como PABX’s e rede de telefone pública
• Suporte até 8 linhas de telefone analógicas
• Gestão web para uma fácil configuração e instalação

DIMENSÕES:
(LxAxP): 220 x 42 x 172 mm
Peso: 0,5 kg

REF: INTSTF2200003000

ARTIGOS RELACIONADOS:
Kit de Montagem para Audiocodes em Rack 19”,
INTSTF2200002000. Licença SIP Trunking,
INTSTF1009642002/4/8/16

Porta de Entrada GSM
• Ligação com o sistema AlphaCom XE para chamadas externas
• Rede mundial GSM com cobertura através de quad band GSM (800/900/1800/1900)
• Interface web para configuração

DIMENSÕES:
(LxAxP): 145 x 45 x 173 mm
Peso: 1,2 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Licença SIP Trunking, INTSTF100964001

gateways

gateways

REF: INTSTF2200002000

Kit de Montagem de Audiocodes em Rack 19”
• Permite montagem em rack 19”

DIMENSÕES:
1HU

REF: INTSTF2200001133

ARTIGOS RELACIONADOS:
Porta de Entrada para Audiocodes MP-114, INTSTF3006204094.
Porta de Entrada para Audiocodes MP-118, INTSTF3006204099.

Porta de Entrada ISDN Media
• Até 15 canais E1/T1/J1

DIMENSÕES:
(LxAxP): 306 x 44 x 273 mm
Peso: 2,6 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Porta de Entrada para Audiocodes MP-114, INTSTF3006204094.
Porta de Entrada para Audiocodes MP-118, INTSTF3006204099.

INTERCOM
Software
Estes softwares permitem a costumização de alguns recursos
destes sistemas de intercomunicação.
Assim é possível adaptar o seu sistema às suas
necessidades concretas.

software

software

AlphaPro
AlphaPro é uma ferramenta para configurar o sistema AlphaCom XE, simples de instalar e fácil de usar.
Quando um novo servidor é configurado, são lhe fornecidas as definições de fábrica.
O operador pode modificar:
• Diretórios (tipo de estação, linha de interface, nome do display e mais)
• Grupos definidos (células de grupos, grupos de guarda)
• Interface para CCTV, Public Address, paginação e DECT
• AlphaNet
• Outros comportamentos personalizáveis
Existem mais de 100 comportamentos definidos que podem ser programados com AlphaPro. AlphaPro é
uma ferramenta offline, o que significa que não é necessário estar ligado ao servidor. Assim que todos os
parâmetros estiverem definidos, AlphaPro pode ser ligado ao servidor e os parâmetros enviados. AlphaPro
pode também fazer upload de informações de configuração para um servidor.
• AlphaPro liga-se ao servidor via IP ou por interface local RS232
• AlphaPro E7 corre sem chave de hardware, dando acesso a todos os recursos, excepto AlphaNet, até
36 subscritores
AlphaPro Profissional usa chave de hardware. Esta chave dá acesso a todos os recursos para todas as
estações. Esta versão deve ser usada quando extensas mudanças no carregamento automático são
necessárias.

AlphaPro, INTSTF1009291120

AlphaVision
AlphaVision é a aplicação ideal para receber e atender chamadas de intercomunicação num sistema
fortemente hierarquizado com muitas subestações e relativamente poucas salas de controlo. Como
exemplo podemos usar os sistemas de segurança, sistemas de entrada e saída de portas e máquinas de
bilhetes nos parques de estacionamento, “help points” e ambientes escolares.
O ecrã é dividido num número funcional de áreas como lista de chamadas, mapa da área, etc. Ícones
associados a intercomunicadores e outros pontos específicos podem ser colocados no mapa. O
desempenho do AlphaVision pode ser expandido e alterado através de linguagem de programação
embutida.

AlphaVision, USB Dongle, INTSTF1009294120
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Licenças de Mensagens Áudio
Com as Licenças para Mensagens Áudio é possível armazenar e transmitir mensagens áudio diretamente
a partir do PC ou da estação de intercomunicação, sendo que estas são armazenadas em segurança
na memória flash do servidor AlphaCom. As Mensagens Áudio suportam um vasto leque de aplicações
incluindo o atendimento automático de chamadas, transmissão de informações de Public Address,
resposta por voz e navegação nos menus por voz. É simples iniciar Mensagens Áudio a partir de um
sistema externo usando OPC, Stentofon SDK ou Stentofon Data Protocol. Esta licença permite a difusão
de mensagens previamente gravadas em resposta a eventos específicos em determinados locais.
Os recursos destas licenças são compatíveis com cartões ASVP.

Licença para mensagens de áudio básicas, INTSTF1009648500
Licença requer hardware AMC IP v11. Inclui atraso para o sistema de Public Address usando a rechamada
para prevenir os problemas de “feedback”, 1 mensagem de atendimento automático e 2Mb de memória
para mensagens de áudio.

Licença para mensagens de áudio evoluídas, INTSTF1009648501
Licença requer hardware AMP IP v11. Inclui atraso para o sistema de Public Address usando a rechamada
para prevenir os problemas de “feedback”, 3 mensagens de atendimento automático, 10Mb de memória
para mensagens de áudio e total funcionalidade ASVP.

Licença para rechamadas Public Address, INTSTF1009648502
Licença pode ser instalada em ambas as cartas AMC IP v10 e v711. Inclui atraso para o sistema de Public
Adress usando a rechamada para prevenir os problemas de “feedback”.

Licenças Redundantes
Proteja o seu sistema com as licenças redundantes. Estas licenças providenciam a redundância 1:1 dos
servidores AlphaCom XE permitindo a instalação dos servidores em rack’s ou salas de servidor separados.
Ter os servidores AlphaCom em rack’s ou salas de servidor separados permite:
• Ter servidores em diferentes zonas diminuindo as perdas em caso de incêncio
• Ter fontes de energia redundantes
• Fazer manutenção numa sala de servidor sem ter o sistema em baixo
Na configuração 1:1, os servidores são configurados com alto rendimento e de forma a partilharem as
suas configurações. Um dos servidores está operacional enquanto o outro está em standby. Esta solução
inicia a recuperação em caso de avaria e a troca é rápida. O tempo de troca total depende do tamanho do
sistema. Normalmente, um sistema inteiro com 552 estações IP demora menos de 1 minuto.

Licença Redundante para 36 Utilizadores, INTSTF1009647801
Licença Redundante para 138 Utilizadores, INTSTF1009647802
Licença Redundante para 276 Utilizadores, INTSTF1009647803
Licença Redundante para 552 Utilizadores, INTSTF1009647804
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Licenças Integração Pelco (CCTV)
A aplicação Pelco baseia-se em dar à sala de controlo uma interface com voz e áudio e destina-se a
qualquer sala de controlo onde seja requerida a mais alta qualidade de áudio e de vídeo. Este sistema
permite a quem está na sala de controlo comunicar enquanto está a visualizar uma situação merecedora
de atenção.
Esta aplicação é fácil de instalar e de configurar. Todos os monitores, câmaras e estações de
intercomunicação são automaticamente descobertos e emparelhados. Em casos em que uma só câmara
PTZ cobre uma área que contém mais estações de intercomunicação do que aquelas que são possíveis
de emparelhar é possível ligá-las a outra câmara PTZ específica. Estes relacionamentos vão criar uma
matriz de comutação em que são exibidas nos displays as imagens das várias câmaras emparelhadas
enquanto é possível fazer e receber comunicações áudio.
Os parâmetros do sistema são protegidos por uma password.
Esta aplicação pode ser minimizada para correr num sistema para não ocupar espaço na área de trabalho.

Licença de Interface para 40 Estações, INTSTF1192100101
Licença de Interface para 80 Estações, INTSTF1192100102
Licença de Interface para 160 Estações, INTSTF1192100103
Licença de Interface para 240 Estações, INTSTF1192100104
Licença de Interface para 320 Estações, INTSTF1192100105
Licença de Interface para 400 Estações, INTSTF1192100106
Licença de Interface para 552 Estações, INTSTF1192100107
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Licença de Gravação
A solução de gravação baseia-se apenas em hardware, sendo apenas necessário um PC/servidor para
correr o package de gravação. A gravação vai registar o áudio de qualquer estação ligada ao sistema de
comunicação AlphaCom, seja ela analógica, por IP ou SIP.
As estações cujas conversações se queira gravar devem ser escolhidas. As gravações são protegidas por
uma assinatura digital para prevenir que sejam alteradas ou apagadas.
O software de gravação é composto por 3 soluções distintas: Lite, Standard e Enterprise.
Estas diferem quanto ao número de sistemas e estações dos quais se pode gravar conversas
e o número de computadores onde é possível reproduzi-las posteriormente. No caso do Software de
Gravação Lite é possível gravar conversas de um sistema Alphacom até 10 estações. Se optar pela
solução Standard é possível gravar a partir de mais centrais AlphaCom. Em ambos os casos só será
possível reproduzir as gravações a partir do servidor de gravação. Se pretender uma solução mais alargada
e que permita a posterior reprodução das gravações em qualquer computador ligado à rede (desde que
tenha licença) a solução Enterprise é a mais recomendada.

Interface para Gravação Ativa – 2 Utilizadores, INTSTF1009648092
Interface para Gravação Ativa – 6 Utilizadores, INTSTF1009648093
Interface para Gravação Ativa – 12 Utilizadores, INTSTF1009648094
Interface para Gravação Ativa – 36 Utilizadores, INTSTF1009648095
Interface para Gravação Ativa – 72 Utilizadores, INTSTF1009648096
Interface para Gravação Ativa – 138 Utilizadores, INTSTF1009648097
Interface para Gravação Ativa – 276 Utilizadores, INTSFT1009648098
Interface para Gravação Ativa – 552 Utilizadores, INTSFT1009648099
Software de Gravação – Lite, INTSTF1190100100
Software de Gravação – Standard, INTSTF1190100101
Software de Gravação – Enterprise, INTSTF1190100102
Licença de Reprodução da Gravação, INTSTF1190100103
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Licença de Faturação
A aplicação de faturação permite controlar os ganhos e despesas de comunicação diretamente no sistema
AlphaCom XE. A aplicação é um sistema completo de faturação que pode gerar ganhos para o sistema
de intercomunicação. É possível definir a forma de calcular os ganhos de acordo com o tipo de portador, a
duração, número para o qual se ligou ou a altura do dia. A faturação dos utilizadores pode ser definida para
pré-paga ou pós-paga.

Licença de Faturação – 2 Trunks Externos/400 Utilizadores, INTSTF1009647902
Licença de Faturação – 4 Trunks Externos/400 Utilizadores, INTSTF1009647904
Licença de Faturação – 8 Trunks Externos/400 Utilizadores, INTSTF1009647908
Licença de Faturação – 16 Trunks Externos/400 Utilizadores, INTSTF1009647916
Licença de Faturação – 32 Trunks Externos/400 Utilizadores, INTSTF1009647932
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OPC
A licença OPC permite uma fácil e rápida integração baseada nos padrões da tecnologia OPC. Esta licença
é instalada no servidor áudio AlphaCom XE e o software para servidor OPC pode ser descarregado da
extranet da Stentofon.
O servidor AlphaCom OPC implementa os seguintes padrões OPC:
• Acesso a Informação OPC (OPC DA V2/V3)
• Alarmes e Eventos OPC (OPC AE V1.1)

Interface OPC com Suporte para 40 Estações, INTSTF1009649901
Interface OPC com Suporte para 80 Estações, INTSTF1009649902
Interface OPC com Suporte para 160 Estações, INTSTF1009649903
Interface OPC com Suporte para 240 Estações, INTSTF1009649904
Interface OPC com Suporte para 320 Estações, INTSTF1009649905
Interface OPC com Suporte para 400 Estações, INTSTF1009649906
Interface OPC com Suporte para 552 Estações, INTSTF1009649907

Kit de Desenvolvimento de Software
O Kit de Desenvolvimento de Software permite a programadores independentes criarem aplicações
adicionais e úteis ao sistema de acordo com as necessidades específicas da sua utilização. Estas
aplicações poderão depois ser agregadas aos sistemas AlphaCom E e XE. O Kit de Desenvolvimento de
Software é baseado na tecnologia Microsoft.NET. Este kit dá aos programadores um elevado leque de
recursos para criar aplicações.
Alguns exemplos de aplicações possíveis de criar com o Kit de Desenvolvimento de Software:
• Integração de um painel de sala de controlo em touchscreen para Public Address, rádio e
intercomunicação
• Ícones de intercomunicação interativos num mapa com capacidade para fazer chamadas e
transmissões Public Address
• Integração com vídeo para permitir respostas de voz se alguém estiver a invadir espaço não permitido
• Integração com CCTV quando a câmara é trocada na Deteção de Atividade por Voz
• Atendedor de chamadas no PC com interface gráfica para salas de controlo e salas de guarda
O Kit de Desenvolvimento de Software consiste num número de DLL’s que podem ser facilmente
integrados com software de escrita em C++ ou VB.NET.
Para efeitos de suporte estão disponíveis ficheiros de ajuda, um manual de iniciação, páginas Wiki e
exemplos de aplicações com código de programação incluído.
Para ter acesso ao Kit de Desenvolvimento de Software contacte o seu vendedor.
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INTEGRÁVEL COM:
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Som Ambiente
Os sistemas de intercomunicação com vertente Som Ambiente
(Public Address) destinam-se à divulgação de mensagens
em espaços comuns ou públicos. Estes altifalantes apresentam
para o efeito uma boa qualidade de som que permite passar
a mensagem com a clareza necessária.

som ambiente

amplificadores

REF: INTSTFVPA120/VPA240/VPA400

Amplificador de Potência
•
•
•
•
•
•
•

Os amplificadores STENTOFON foram criados para atuar nos ambientes mais exigentes
Difusão de anúncios para uma ou mais zonas           
Amplificação central e repartida
Um circuito de altifalantes pode ser incluído numa ou mais zonas
Controlos de graves e agudos
Monitorização da amplificação, sobrepotência e indicação de falha
Alimentação de 24 VDC/800 mA está disponível no painel traseiro para alimentar equipamento
externo
• Disponível nas seguintes potências: 120W, 240W e 400W

DIMENSÕES:
(LxAxP): 482 x 133 x 420 mm
Peso: 18,2 kg / 21,2 kg / 24,2 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Corneta de 15W, Linha de 100V, INTSTFVMI15T.
Altifalante de Teto com Cúpula Anti Fogo, INTSTF2131000100.
Altifalante Dupla Face de Parede, 4W com Fusível, INTSTFCAR4TF.

som ambiente

altifalantes

REF: INTSTFVML15T

Altifalante Corneta de 15W, Linha de 100V
•
•
•
•

Corneta de 15W para aplicações gerais
Usada para linha amplificada de 100V
Cabo de 2,8 m incluído
Totalmente protegido contra a penetração de poeiras e projeções de água semelhantes
a uma vaga do mar (IP66)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 250 x 145 x 298 mm
Peso: 1,35 kg

REF: INTSTFDSP15EEXENT

Altifalante Corneta para Zonas EX 15W com IP67
•
•
•
•
•

Corneta em Poliamido Antiestático
Para Zona 1
Transformador de linha de 100V
Ajuste de níveis de potência
Aprovação ATEX IP67

DIMENSÕES:
(LxAxP): 186 x 144 x 207 mm
Peso: 2,2 kg

REF: INTSTF2131000100

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência 120W, INTSTFVPA120.
Amplificador de Potência 240W, INTSTFVPA240.
Amplificador de Potência 400W, INTSTFVPA400.

Altifalante de Teto Resistente ao Fogo
•
•
•
•

Altifalante de montagem encastrável
Usado para amplificadores com linha de 100V
Material que retarda os efeitos nocivos do fogo em caso de incêndio e cúpula em aço anti fogo
Suporta cabos 2x20 mm ligados em loop

DIMENSÕES:
(DxP): 200 x 101 mm
Peso: 1,35 kg
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ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência 120W, INTSTFVPA120.
Amplificador de Potência 240W, INTSTFVPA240.
Amplificador de Potência 400W, INTSTFVPA400.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência 120W, INTSTFVPA120.
Amplificador de Potência 240W, INTSTFVPA240.
Amplificador de Potência 400W, INTSTFVPA400.

som ambiente

altifalantes

REF: INTSTFCAR4TF

Altifalante Dupla Face de Parede, 4W
•
•
•
•

Altifalante de dupla face
Para uso interior
Usado para amplificadores com linha de 50/100V
Cabo com 1 m e terminais incluídos

DIMENSÕES:
(DxP): 152 x 90 mm
Peso: 1,5 kg

REF: INTSTF3006100030

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência 120W, INTSTFVPA120. Amplificador de Potência 240W, INTSTFVPA240. Amplificador de
Potência 400W, INTSTFVPA400.

Altifalante, 6W, 100V
• Altifalante de 6W para escritório
• Ideal para aplicações de som ambiente e música de fundo
• Linha 100/70V

DIMENSÕES:
(LxAxP): 196 x 160 x 70 mm
Peso: 0,8 kg

REF: INTSTF3006100028

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência, INTSTF VPA120/
VPA240/VPA400.

Altifalante Bidirecional, 6W, 100V
• Altifalante bidirecional para usar em corredores
• Ideal para aplicações de som ambiente e música de fundo
• Linha 100/70V

DIMENSÕES:
(LxAxP): 270 x 160 x 70 mm
Peso: 0,9 kg
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ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência, INTSTF VPA120/
VPA240/VPA400.

som ambiente

altifalantes

REF: INTSTF3006100024

Coluna, 30W, 100V
•
•
•
•

Coluna de 30W para variadas aplicações
Adequada para uso interno/externo
Resistente a poeiras e salpicos de água (IP54)
Linha 100/70V

DIMENSÕES:
(LxAxP): 102 x 600 x 109 mm
Peso: 3,4 kg
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ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência, INTSTF VPA120/VPA240/
VPA400.

INTERCOM
Pro700
Pro700 é um sistema de intercomunicação desenhado para
comunicações de mãos livres. Com possibilidade de ligar até 20
estações por sistema, cada uma é programada individualmente
pois não estão ligadas por uma central de intercomunicação. Desta
forma é possível programar cada estação individualmente por forma
a personalizar as extensões e os vários recursos disponíveis de
acordo com a necessidade.
O sistema Pro700 transmite uma chamada recebida por uma
estação para todas as outras que lhe estejam ligadas, garantindo
um canal de comunicação uniforme.

pro700

pro700

REF: INTSTFAA711

Estação Principal AA711
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estação principal de secretária/parede
Comunicação de mãos livres
Microfone e altifalante incluído
Teclado total com teclas em borracha flexível
Comunicação tipo telemóvel para uma conversação discreta e confidencial
Manuseamento como um telefone                                 
Fácil programação através de mini interruptores internos
Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.
Colocação na parede por intermédio do suporte de parede GF732
Caixa resistente em alto grau ao impacto em plástico ABS           
Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms
DIMENSÕES:
(LxAxP): 68 x 45 x 225 mm
Peso: 0,3 kg

REF: INTSTFAA702

Estação Principal AA702
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicação de mãos livres
Microfone e altifalante incluído                    
Montagem de superfície na parede
Teclado total com teclas em borracha flexível
Pode ser encastrado adicionando uma caixa BF636
Fácil programação através de mini interruptores internos
Caixa de elevada resistência ao impacto em plástico ABS            
Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms

DIMENSÕES:
(LxAxP): 80 x 51 x 220 mm
Peso: 0,4 kg

REF: INTSTFAA704

ARTIGOS RELACIONADOS:
Placa Frontal para Montagem de Encastrar,
INTSTF3007600017.
Caixa para Embutir, INTSTFBF635.

Consola para Estação Principal AA704
•
•
•
•
•
•
•

Para usar em parede
Microfone e altifalante incluído
Teclado membrana em PVC com tratamento UV com iluminação ajustável
Consola para montagem de encastrar ou de superfície
Fácil programação através de mini interruptores internos
Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms
Um amplificador opcional de 10W FC740 para um altifalante exterior pode ser adicionado
no interior da estação

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 50 mm
Peso: 0,5 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Apoio de Parede para Estação Principal AA711,
INTSTF3007600029.
Cordões, INTSTFBF640/41/42

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente, INTSTF1000603000.
Amplificador Interno 100W, INTSTFFC740.

pro700

pro700

REF: INTSTFAA706

Estação para Salas Esterilizadas AA706
•
•
•
•
•

Microfone e altifalante incluído                    
Para encastrar ou saliente de parede
Painel frontal liso, resistente a químicos e antibacteriano para uma fácil esterilização
Teclado total do tipo membrana
Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 50 mm
Peso: 0,9 kg

REF: INTSTFAA705

Estação Principal Industrial AA703
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicação de mãos livres
Microfone e altifalante incluído                  
Montagem de superfície na parede
Teclado total do tipo membrana
À prova de salpicos em zonas exteriores e interiores, em condições de humidade e poeiras
A caixa é feita de plástico durável “Bayblend” constituído por plástico ABS e policarbonato
à prova de chama e de objetos projetados
Fácil programação através de mini interruptores internos
Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.
Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms
No interior da estação pode ser adicionado um amplificador opcional de 10W FC740
para um altifalante exterior

DIMENSÕES:
(LxAxP): 124 x 244 x 63 mm
Peso: 0,8 kg

REF: INTSTFAA703

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador Interno 10W, INTSTFFC740.

Estação Principal Industrial Robusta AA705
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cancelamento de ruído do microfone incluído
Deverá ser instalado um altifalante exterior
Amplificador interno de 3W
Montagem de superfície
Teclado completo do tipo membrana
À prova de salpicos em zonas interiores ou exteriores em condições de humidade e poeiras (IP65)
Caixa feita em plástico resistente “makrolon” laranja
Fácil programação através de mini interruptores internos
Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.
Um amplificador opcional de 10W FC740 para um altifalante exterior pode ser adicionado
no interior da estação
DIMENSÕES:
(LxAxP): 160 x 240 x 137 mm
Peso: 1 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente, INTSTF1000603000.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador Interno 10W, INTSTFFC740.

pro700

pro700

REF: INTSTFAB709

Subestação AB709 com 3 Botões de Marcação Direta
•
•
•
•
•
•

Para ser usado em parede
Microfone e altifalante incluído                     
Pode ser encastrado
Fácil programação através de mini interruptores internos
Caixa de elevada resistência ao impacto em plástico ABS             
Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms

DIMENSÕES:
(LxAxP): 80 x 51 x 220 mm
Peso: 0,4 kg

REF: INTSTFAB708

Subestação AB708 com 1 Botão de Marcação Direta
•
•
•
•
•
•

Para ser usado em parede
Microfone e altifalante incluído                     
Pode ser encastrado
Fácil programação através de mini interruptores internos
Caixa de elevada resistência ao impacto em plástico ABS             
Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms

DIMENSÕES:
(LxAxP): 80 x 51 x 220 mm
Peso: 0,4 kg

REF: INTSTFAB731A

ARTIGOS RELACIONADOS:
Placa Frontal para Montagem de Encastrar,
INTSTF3007600017

Estação de Porta AB731A Saliente
•
•
•
•
•
•
•

Microfone e altifalante incluído              
Para uso no exterior
1 botão de chamada anti vandalismo
Fácil programação através de mini interruptores internos
Caixa feita em aço inox 1,5 mm
Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.
Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms

DIMENSÕES:
(LxAxP): 90 x 180 x 65 mm
Peso: 1,5 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Placa Frontal para Montagem de Encastrar,
INTSTF3007600017

ARTIGOS RELACIONADOS:
Módulo de alarme, INTSTFDP996.

pro700

pro700

REF: INTSTFAB731AF

Estação de Porta AB731A-F de Encastrar
•
•
•
•
•
•
•
•

Microfone e altifalante incluído                         
Para uso no exterior
1 botão de chamada anti vandalismo
Fácil programação através de mini interruptores internos
Painel frontal em aço inox de 1,5 mm
Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.                                                                            
Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms  
Vem com uma caixa para proteção EMC do circuito

DIMENSÕES:
(LxAxP): 130 x 220 x 60 mm
Peso: 0,9 kg

REF: INTSTFAB731

Estação Anti-Vandalismo AB731 Saliente
•
•
•
•
•
•
•
•

Microfone e altifalante incluído                      
Para uso no interior
1 botão de chamada anti vandalismo
Fácil programação através de mini interruptores internos
Caixa feita em aço inox de 2 mm
Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.  
Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms
Vem com uma caixa para proteção EMC do circuito eletrónico

DIMENSÕES:
(LxAxP): 90 x 180 x 65 mm
Peso: 1,5 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Módulo de alarme, INTSTFDP996.
Caixa Saliente, INTSTFBF934

ARTIGOS RELACIONADOS:
Módulo de alarme, INTSTFDP996.

pro700

pro700

REF: INTSTFAB731F

Estação Anti-Vandalismo AB731-F de Encastrar
•
•
•
•
•
•
•
•

Microfone e altifalante incluído                       
Para uso no interior
1 botão de chamada anti vandalismo
Fácil programação através de mini interruptores internos
Painel frontal em aço inox de 3 mm
Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.
Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms
Vem com uma caixa para proteção EMC do circuito eletrónico

DIMENSÕES:
(LxAxP): 130 x 220 x 60 mm
Peso: 0,9 kg

REF: INTSTFBC735

Unidade para Usos Diversos BC735
•
•
•
•
•
•
•
•

Deverá ser ligado um altifalante e um microfone exterior           
Sem teclado
À prova de salpicos em zonas exteriores e interiores em condições de humidade e poeiras  (IP65)
A caixa é feita de plástico durável “Bayblend” contituído por plástico ABS e policarbonato
à prova de chama e de objetos projetados
Fácil programação através de mini interruptores internos
Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.
Deverá ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms
Deverá ser instalado um microfone ou microtelefone exterior

DIMENSÕES:
(LxAxP): 124 x 244 x 63 mm
Peso: 0,8 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Módulo de alarme, INTSTFDP996.
Caixa Saliente, INTSTFBF934.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador Interno 10W, INTSTFFC740.

pro700

acessórios para pro700
(Material Industrial)

REF: INTSTF3006220006

Auscultador de Parede
• Para montagem em parede

DIMENSÕES:
(LxAxP): 80 x 240 x 155 mm
Peso: 0,9 kg

REF: INTSTF3006220007

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Industrial Robusta AA705,
INTSTFAA705.

Auscultador para Encastrar em Parede
• Para usar juntamente com a Consola para Estação Principal AA704
• Uso em espaços interiores

DIMENSÕES:
(LxAxP): 80 x 280 x 125 mm
Peso: 0,65 kg

REF: INTSTF1020600988

Plug Box à Prova de Água
•
•
•
•
•

Para usar juntamente com os Auscultadores com Cabo
Tomada com capa de proteção contra o pó
Botão ON/OFF para os auscultadores
É adequado para áreas com muito ruído
Resistente a poeiras e salpicos de água à lança de todas as direções (IP55)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 80 x 110 x 63 mm
Peso: 0,4 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Consola para Estação Principal AA704, INTSTF704.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Auscultadores com Cabo, INTSTF3006220009.

pro700

acessórios para pro700
(Material Industrial)

REF: INTSTF3006220009

Headphones com Cabo e Plug Box
•
•
•
•

Auscultadores com conexão a Plug Box à Prova de Água
Inclui botão ON/OFF, botão push to talk e pinça para prender no cinto
10 metros de cabo e ligação de 4 pinos Amphenol
Ideal para usar em áreas com muito ruído

PESO:
1,1 kg

REF: INTSTF3006220008

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Industrial AA703, INTSTFAA703.
Consola para Estação Principal AA704, INTSTFAA704.
Estação Principal Industrial Robusta AA705, INTSTFAA705.
Unidade para Usos Diversos BC735, INTSTFBC735.

Headphones com Cabo
• Inclui botão ON/OFF, botão push to talk e pinça para prender no cinto
• Cabo de 10 metros
• Ideal para usar em áreas com muito ruído

DIMENSÕES:
(LxAxP): 220 x 42 x 172 mm
Peso: 1,1 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Industrial AA703, INTSTFAA703.
Consola para Estação Principal AA704, INTSTFAA704.
Estação Principal Industrial Robusta AA705, INTSTFAA705.
Unidade para Usos Diversos BC735, INTSTFBC735.

pro700

acessórios para pro700

REF: INTSTF1000603000

Caixa Saliente
• Para Consola para Estação Principal AA704 (INTSTFAA704) e Estação
para Salas Esterilizadas AA706 (INTSTFAA706)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 137 x 284 x 65 mm
Peso: 0,5 kg

REF: INTSTF3007600017

ARTIGOS RELACIONADOS:
Consola para Estação Principal AA704, INTSTFAA704.
Estação para Salas Esterilizadas AA706, INTSTFAA706.

Placa Frontal para Montagem de Encastrar
• Para Consola para Estação Principal AA704 (INTSTFAA704) e Estação
para Salas Esterilizadas AA706 (INTSTFAA706)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 140 x 280 x 4,5 mm
Peso: 0,1 kg

REF: INTSTF3007600029

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal AA702, INTSTFAA702. Subestação AB709
com 3 Botões de Marcação Direta, INTSTFAB709. Subestação
AB708 com 1 Botão de Marcação Direta, INTSTFAB708.

Apoio de Parede para Estação Principal AA711
• Apoio para usar Estação Principal AA711 fixa na parede

DIMENSÕES:
(LxAxP): 60 x 100 x 40 mm
Peso: 0,2 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal AA711, INTSTFAA711.

pro700

acessórios para pro700

REF: INTSTF3007600020

Cabo Espiral, 2 Metros, 8 Fios, RJ45-RJ45

DIMENSÕES:
(Comprimento): 2 metros

REF: INTSTF3007600030

Unidade de Relé Multifunções
• 8 relés programáveis para operação de câmara CCTV quando se recebe chamadas das estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 145 x 220 x 65 mm
Peso: 0,1 kg

REF: INTSTF3007600031

ARTIGOS RELACIONADOS:
Câmaras CCTV. Unidades de Sinalização.

Unidade de Interface Áudio
• Som Ambiente e Interface de Áudio

DIMENSÕES:
(LxAxP): 220 x 65 x 145 mm
Peso: 0,1 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência 120W, INTSTFVPA120.
Amplificador de Potência 240W, INTSTFVPA240.
Amplificador de Potência 400W, INTSTFVPA400.
Estações de Rádio.

pro700

acessórios para pro700

REF: INTSTF3007600026

Módulo de Amplificador Interno de 10W
• Ligação ao PCB no interior da estação

DIMENSÕES:
(LxAxP): 95 x 28 x 89 mm
Peso: 0,95 kg

REF: INTSTF3007600014

kit subestação
•
•
•
•

Baseado no PCB para a Estação AB731-F Anti-Vandalismo de Encastrar (INTSTFAB731F)
2 PCB completos, incluindo relés e microfone
Altifalante e caixa do altifalante
Caixa do microfone

DIMENSÕES:
(LxAxP): 140 x 40 x 65 mm
Peso: 0,3 kg

REF: INTSTF3007600038

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Industrial AA703, INTSTFAA703.
Consola para Estação Principal AA704, INTSTFAA704.
Estação Principal Industrial Robusta AA705, INTSTFAA705.
Unidade para Usos Diversos BC735, INTSTFBC735.

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Anti-Vandalismo AB731-F de Encastrar,
INTSTFAB731F.

Fonte de Alimentação 230V AC/18V DC, 1A
• Fonte de alimentação de 230V/18V DC, 1 Ampere para um máximo de 5 estações

PESO:
0,5 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estações Pro700.

pro700

REF: INTSTF3007600040

Fonte de Alimentação, 230V AC/24V DC, 4A
• Fonte de alimentação de 230V/24V DC, 5 AMP para um máximo de 25 estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 210 x 44 x 240 mm
Peso: 0,5 kg

REF: INTSTF3007600039

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estações Pro700.

Fonte de Alimentação de 230V AC/18V DC, 4A
• Fonte de Alimentação de 230V/18V DC, 4 AMP para um máximo de 20 estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 306 x 44 x 273 mm
Peso: 0,5 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estações Pro700.

pro700

acessórios para pro700

REF: INTSTF3007600036

Tomada de Parede, RJ45, Montagem de Encastrar
• Caixa de conexão em plástico ABS com tomada de 8 pinos RJ45

DIMENSÕES:
(LxAxP): 88 x 88 x 20 mm
Peso: 0,4 kg

REF: INTSTF3007600034

ARTIGOS RELACIONADOS:
Telefone Industrial Robusto, INTSTF2213000100.
Telefone Industrial Robusto com Porta, INTSTF2213000200.

Tomada de Parede, RJ45, Saliente
• Caixa de conexão em plástico ABS com tomada de 8 pinos RJ45

DIMENSÕES:
(LxAxP): 51 x 51 x 22,5 mm
Peso: 0,4 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações de secretária.

INTERCOM
Bi-Way
O sistema Bi-Way foi desenhado para garantir a eficácia
do processo de comunicação mesmo quando os dois
intervenientes estão separados por um vidro ou qualquer outro tipo
de proteção. Criado para ser usado em áreas em que uma das
partes deve ser reservada, por motivos de segurança
ou saúde, como bancos, postos de atendimento em que a pessoa
seja obrigada a manusear dinheiro ou em isolamento hospitalar,
o sistema Bi-Way providencia uma solução de comunicação eficaz
ao mesmo tempo que a segurança do utilizador está garantida.

biway

Bi-Way

REF: INTSTFLBB7026/65

Kit Bi-Way
• O kit contém: uma Estação Principal Bi-Way, um Microfone Externo Bi-Way, um Kit de Altifalantes de
Encastrar Bi-Way e uma Fonte de Alimentação 12V, 8W
• A Estação Principal Bi-Way inclui um botão para trocar para um microfone opcional, um botão de stand
by para manter o sistema a trabalhar num volume reduzido, um botão push to talk e um botão ON/OFF.

REF: INTSTFLBB7026/60

Estação Principal Bi-Way
• Para usar na secretária
• A unidade é projetada para a montagem de mesa ou de encastrar

DIMENSÕES:
(LxAxP): 93 x 224 x 65 mm
Peso: 0,3 kg

REF: INTSTFLBB7026/80

ARTIGOS RELACIONADOS:
Aro para Encastrar a Unidade Operadora,
INTSTFLBB7073/70

Kit de Altifalantes Bi-Way
• 2 altifalantes em caixa com fita adesiva própria
• Microfone unidirecional com cancelamento de ruído e 10 m de cabo flexível para ligação à unidade
operadora
• Inclui produto para limpeza e desinfeção

DIMENSÕES:
(LxAxP): 105 x 106 x 72 mm
Peso: 0,2 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Unidade Operadora BiWay, INTSTFLBB7026/60

biway

Bi-Way

REF: INTSTFLBB7026/73

Microfone Externo Bi-Way
• Microfone unidirecional com cancelamento de ruído para ligação à Estação Principal Bi-Way para
melhorar a flexibilidade do sistema

DIMENSÕES:
(LxAxP): 51 x 51 x 22,5 mm
Peso: 0,1 kg

REF: INTSTFLBB7026/71

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Bi-Way, INTSTFLBB7026/60

Microfone Flexível Bi-Way
• Microfone de pescoço em ganso para condições extremas de ruído
• Gama de frequência: 100 – 10.000 Hz. Impedância: 1.000 Ohm

DIMENSÕES:
(CxP): 320 x 12 mm
Peso: 0,1 kg

REF: INTSTFLBB7026/83

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Bi-Way, INTSTFLBB7026/60

Auricular com Microfone Bi-Way
• Auscultador com microfone para ligar à estação principal Bi-Way
• O aspeto do auscultador poderá ser ligeiramente diferente do apresentado na imagem

PESO:
0,1 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Unidade Operadora BiWay, INTSTFLBB7026/60

biway

Bi-Way

REF: INTSTFLBB7026/81

Kit de Altifalantes de Encastrar Bi-Way
• Altifalantes de 6W opcionais para encastrar no teto, mesa ou na parede
• Impedância: 20 Ohm

DIMENSÕES:
(DxP): 160 x 58 mm
Peso: 0,7 kg

REF: INTSTFLBB7026/82

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Bi-Way, INTSTFLBB7026/60

Kit Auricular Auxiliar Bi-Way
• Auricular, antena loop e amplificador
• Utiliza a fonte de alimentação 230V/12V AC, 8W

TA
FAL
PESO:
0,5 kg

REF: INTSTFLBB7102/60

ARTIGOS RELACIONADOS:
Fonte de Alimentação, INTSTFLBB7102/63.
Fonte de Alimentação, INTSTFLBB7102/64.

Fonte de Alimentação, 12V, 8W
• 230V AC, +6/-10%
• 50/60 Hz
• Duplo isolamento e fusível térmico

DIMENSÕES:
(LxAxP): 100 x 51 x 63 mm
Peso: 0,5 kg

intercom

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Bi-Way, INTSTFLBB7026/60

NURSECALL
INTERCOM
SERVIÇOS
SPDA

www.pararaios.pro
apoiocliente@pararaios.pro
263 861 651 (Portugal)
921 664 890 (Angola)

