
دوازده سال سابقه

تلفن اراك:33125680  086                          دفتر تهران:77181488

تلفن تونل ، اضطراری

ولتاژ   مصرفی

جریان مصرفی

24ولت مستقیم  و 120 ولت الی 220 ولت متناوب

3وات در حالت  سكون

50 وات در حالت پیج  

12وات در حالت مكالمه گوشی

آمپلیفایر

30 وات کالس       خروجی 8 اهم و 16اهم

پاسخ فرکانسی 100هرتز الی 12 کیلوهرتز

امپدانس ورودی  10 کیلو اهم

اعوجاج  کمتر از 05/0  درصد

AB

ابعاد

33سانتی متر در 20 سانتی متر در 11

وزن

6 کیلوگرم

دارای واشر دور در ضد اب

دارای  گلند ضد اب

دارای جعبه مخصوص مدارات ضد اب

گوشی ضد ضربه

سیم ضد کشش

سهولت در تعویض و تعمیر

دارای سیستم سخن گو

دارای سیستم شارژر اتوماتیك باطری
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جعبه ضد ابواشر دور در

گلند ورودی
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دوازده سال سابقه

تلفنهای اضطراری ساخته شده

 توسط شرکت تسنیم طب رایانه

سال 84 تونل امیر کبیر/زندان برازجان

سال 85 طرح اولیه تونل وانا

سال 86 طرح نصب شده تونل وانا

سال 90 /برق نكا فاز دو

سال 92

طرح اولیه اداره کل بنادر و دریا نوردی
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تولید
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ولتاژ   مصرفی

جریان مصرفی

24ولت مستقیم  و 180 ولت الی 240 ولت متناوب

1وات در حالت  سكون

20 وات در حالت پیج  

5وات در حالت مكالمه گوشی

آمپلیفایر 

   30 وات کالس       خروجی 8 اهم و 16اهم

پاسخ فرکانسی 300هرتز الی 12 کیلوهرتز

امپدانس ورودی  10 کیلو اهم

30 db- اعوجاج  کمتر از 05/0  درصد /حساسیت میكروفن

AB

ابعاد

  36سانتی متر در 16سانتی متر در7 سانتی متر
وزن

   3 کیلوگرم

دارای واشر دور در ضد اب ،دارای  گلند ضد اب

دارای جعبه مخصوص مدارات ضد اب

گوشی ضد ضربه،سیم ضد کشش با غالف فلكسیبل فلزی

ماژولهای مجزا بدلیل تعویض سفارش وسهولت در تعویض و تعمیر 

دارای سیستم سخن گو

قابلیت  سیستم شارژر اتوماتیك باطری برقی یا خورشیدی

بدنه پلكسی گالس با فایبر گالس تقویت شده

صفحه کلید قابل شستشو برجسته پلی استر در دومدل شماره گیری و تك دکمه ای

غالفهای فلز آلومینیومی ضد زنگ

قابلیت کاربردبدون گوشی

بلندگوی 5 وات جهت پیج وکار در محیط db 100 تونل و جاده

امكان نصب کارت شبكه مدTCP_IPو نرم افزار مونیتورینگ در کامپیو تر مرکزی

امكان نصب سیستم ارسال صوت   SIP  از طریق اترنت

100base-t با پورت   client   استفاده 128 عدد
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تلفن اضطراری،تونل

tunnel tel


