
Intercom



PS-1
Fonte de alimentação bivolt automático, 
com entrada de 90 a 240V, saída
estabilizada com proteção contra curtos e 
limitador de corrente. 

ic-2
Unidade de cinto compacta e leve, permite 
controle do volume do fone, ligar e desligar 
o microfone, acionar a chamada e controle 
de sidetone. disponível em 3 versões, IC-2  
com presilha de cinto, IC-2 NP com suporte
de mesa em neoprene e IC-2EL para 
headsets com microfones de eletreto.

BZ-2
Sinalizador com indicador visual e sonoro, 
equipado com controle de brilho e volume.

HS-2
Headset robusto e confortável, microfone 
com capsula dinâmica. Indicado para 
sistemas de comunicação com até 6 pontos.
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Sistema de comunicação com fio de um canal. Com apenas uma linha de audio comum em 

conexões padrão XLR pode-se conectar até oito pontos em cascata ou em paralelo.

Permite que o usuário tenha suas mãos totalmente livres para executar outras funções em 

uma comunicação full duplex ( ouvindo e falando ao mesmo tempo, como em um telefone).

Compatível com sistemas de comunicação de diversas marcas e modelos.



Especificações técnicas

Impedância 100 ~ 600 ohms

Resposta de frequência 250Hz ~ 12kHz 

Impedância 50 ~600 ohms

Nível máximo de saída 10 Volts 

Distorção <0.2% THD @ 1kHz

Resposta de frequência 150Hz ~ 15kHz 

Altura / Larg. /  Prof. 43,2 / 90 / 98,6mm

Peso 289 gramas

Propriedades mecânicas

Pré amplificador do microfone

Amplificador do fone

Tensão de entrada 90 ~240 volts

Tensão de saída 30V

Corrente máxima de saída 830mA

Altura / Larg. /  Prof. 43,2 / 90 / 195,5mm

Peso 466 gramas

Propriedades mecânicas

Impedância do fone 150 ohms

Impedância do microfone 150 ohms

Padrão polar do mic. Cardioide

Peso 390 gramas
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As conexões dos aparelhos são  feitas em 
cascata ou em paralelo utilizando as duas saídas 
da fonte de alimentação. A distribuição do sinal 
também pode ser feita com um splitter de sinal 
passivo e não isolado.
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