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Wat is een AIM06M?
De AIM06M is een hightech intercom die speciaal ontwikkeld is voor toepassing in
openbare ruimten. De AIM06M is in staat te communiceren met standaard
telefoonverbindingen en meldkamers, tevens is de AIM06M voorzien van software om
optimaal samen te werken met de geautomatiseerde meldkamer van Traincentre.
Deze vandaalbestendige unit is ook leverbaar afgestemd op uw eisen..
Waarvoor wordt de AIM06M ingezet?
Op veel openbare ruimten en gesloten gebouwen zijn een of meer liften te vinden.
De AIM06M wordt ook gebruikt in invalide toiletten met antivandalistische schakelstrips.
In geval van een liftstoring of ongeval kunnen personen opgesloten raken en is er
sprake van een nood- paniek situatie.
Op dat moment kan men gebruik maken van de intercom welke snel een verbinding
opbouwt met een meldkamer. De meldkamer apparatuur / medewerk(st)er zorgt voor
afhandeling van de oproep (hulpdiensten).
Waarom de AIM06M?
De AIM06M is compatible met de bestaande liftintercom systemen (Estafette, AIM05,
EIM05).
De unit heeft echter een aantal voordelen boven de genoemde units.
•
Full Duplex (spreken / luisteren tegelijkertijd)
•
Laag energieverbruik
•
Eén print met geïntegreerde signalering, speaker en microfoon waardoor minder
storingsgevoelig.
•
Voldoet aan nieuwe regelgeving (geel / groene LED en loodvrij).
•
Eenvoudige en minimale programmering nodig.
•
Alle instellingen zijn softwarematig instelbaar.
•
Uitgebreide remote testsoftware ingebouwd.
•
Compact.
Wat kan Traincentre doen?
Traincentre biedt naast de levering van de intercom ondersteuning bij installatie,
instructie, programmering, implementatie van de liftintercom.
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Voor uitgebreidere informatie, technische specificaties of een demonstratie kunt u zich
wenden tot dhr. B. van Ravenstein (tel: 06-42.92.3.666). Hij nodigt u uit nader kennis te
maken met de liftintercom producten van Traincentre.
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