
اینتر کام

2*matrix 32 to 1 

2pair 2pair 2pair 2pair

1 2 3 64

2*matrix 32 to 1 

2pair 2pair 2pair 2pair

1 2 3 64

1

2

2*matrix 32 to 1 

2pair 2pair 2pair 2pair

1 2 3 64
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cat5
32.....

matrix 32 to 32

cat5
32.....

matrix 32 to 32

1

2

توپولوژی همه با هم

(همزمان دو نفر)

center 

center 

زنگ دو طرفه

for 64

1

2

3

4

5

6

7

توپولوژی همه با هم (همزمان همه زوجها)

cat5

تهران : 77181488تلفن اراك08633125680

Intercomاینتر کام

for 256 slaves

ca
t5

1 2

ca
t5

1 2

center 

توپولوژی یكی با همه

128

8



Intercomاینتر کام

فرعی دکوراتیو

فرعی ضد ضربه

 یكی با همهفرعی رومیزی مخصوص

فرعی قابل شستشو مخصوص یكی با همه

فرعی قابل شستشو مخصوص همه با همه

تهران : 77181488تلفن اراك08633125680

دارای زنگ ملودی

نصب آسان 

چراغ نشان دهنده وضعیت 

مدل

مدل

قابلیت نصبkey padشماره گیربرای همه با هم

Tas sao 92 v1

Tas saa 92 v1

یكی با همه

همه با هم

دارای زنگ ملودی

نصب آسان 

چراغ نشان دهنده وضعیت 

مدل

مدل

قابلیت نصب key padشماره گیربرای همه با هم

Tas sfo 91 v1

Tas sfa 91 v1

یكی با همه

همه با همه

امكان تطبیق برد در هر گوشی

 به سفارش مشتری

بدنه فلزی گوشی ضد ضربه

دارای زنگ ملودی

قابل شستشو 

چراغ نشان دهنده وضعیت 

Tas sto 90 v1مدل یكی با همه

دارای زنگ ملودی

قابل شستشو 

چراغ نشان دهنده وضعیت 

Tas swo 90 v1مدل یكی با همه

دارای زنگ ملودی

قابل شستشو 

رقم نشان دهنده وضعیت 

Tas swa 90 v1مدل همه با هم

شماره گیر دیجیتالی

ابعاد 7/5 در 14/5 سانتی متر منطبق بر قوطی mk دوبل

ابعاد 8 در 20 سانتی متر 



Intercomاینتر کام

Numratorنمراتور با سیم

تهران : 77181488تلفن اراك08633125680

مرکز 256 مداری  همه با هم -یكی با همه -نرس کال

lcd دارای صفحه

دارای key pad قابل شستشو

دارای بلندگوی مجزا از گوشی

تنظیم زمان 

ملودی نرمال و اضطراری

missed call نشان دهنده

امكان شماره گذاری بر اساس واحد های برج اختصاصی

ماتریس 32

قابل نصب در تابلوهای معمولی

دارای کارت های مشترکین

عیب یابی سریع

ابعاد 15*45سانتی متر

      Tas-cen-91-v3    :مدل


