Intercom voor stationsliften
TC-3V

De TC-3V is een hightech intercom die voldoet aan de laatste NEN, EU en Prorail
eisen. De TC-3V is speciaal ontwikkelt voor toepassing in openbare ruimten of waar
vandalisme te verwachten is.
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De TC-3V is in staat full duplex te communiceren via een standaard
telefoonverbindingen of via VoIP en is voorzien van software om optimaal samen te
werken met het geautomatiseerde meldkamersysteem van Traincentre.
Deze vandaalbestendige unit is afgestemd op de eisen van Prorail uit 1 mei 2009.
Heeft u speciale eisen dan kunnen wij de TC-3V daarop afstemmen.
De TC-3V wordt voornamelijk ingezet in openbare ruimten en gesloten gebouwen,
met name in liften en invalide toiletten. In geval van een liftstoring of ongeval kunnen
personen opgesloten raken en is er sprake van een nood- paniek situatie.
Via een snel opgebouwde verbinding kan men een hands free telefoongesprek voeren
met een meldkamer welke de juiste hulpdienst(en) in kan schakelen.
De voordelen van een TC-3V:
•
compatible met Estafette, AIM05, EIM05 en AIM06M
•
Detectie open of gesloten liftdeuren (bij open deuren oproepblokkering)
•
Drukknopvertraging, vrij programmeerbaar
•
Vier vrij programmeerbare telefoonnummers
o twee met meldkamerprotocol incl. spreek- luisterverbinding
o twee voor een spreek- luisterverbinding
•
Full Duplex (gelijktijdig spreken en luisteren)
•
Gesprekstijd verlenging tijdens gesprek welke de max. geprogrammeerde tijd
verlengt tijdens een verbinding middels een remote commando met bevestiging
•
Signalering bijna einde gesprek
•
Laag energieverbruik (standaard ATM POTS kaart, eis Prorail)
•
Compacte print met geïntegreerde speaker en stabiel microfoon circuit
•
Eenvoudige en minimale programmering nodig, alle instellingen zijn (remote)
softwarematig
•
Uitgebreide remote testsoftware ingebouwd
•
Optionele ingangen voor brandweerpaneel en (toekomstige) uitbreidingen

KvK
17245603
BTWNr.
NL.8205.44.656.B01

Wat kan Traincentre voor u betekenen?
Traincentre biedt naast de levering van de intercom ondersteuning bij installatie,
instructie, programmering, implementatie van de liftintercom.
Verzorgen van een opleiding waarin alle aspecten aan de orde komen.
Voor uitgebreidere informatie, technische specificaties of een demonstratie kunt u
contact opnemen met Bennie van Ravenstein (tel: 06-42.92.3.666).
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