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APARAT TELEFONICZNY PRZEMYSŁOWY DWULINIOWY
Zastosowanie
Aparat telefoniczny przemysłowy dwuliniowy APD jest telefonicznym aparatem końcowym
umożliwiającym prowadzenie rozmów po 2 niezależnych liniach telefonicznych, współpracującym
z każdą centralą telefoniczną CB. Przeznaczony jest do pracy wszędzie tam, gdzie panują ciężkie
warunki pracy, np. duża wilgotność, hałas, zapylenie, narażenia mechaniczne, zanieczyszczenia
atmosfery. Zalecany do instalacji w halach przemysłowych, wartowniach, na placach budów,
w magazynach oraz w nie metanowych kopalniach itp.
Wysoki poziom głośności sygnału wywołania i bardzo intensywny sygnalizator optyczny widoczny z
dużej odległości zapewniają skuteczność przywołania nawet w miejscach o wysokim poziomie hałasu i
wysokim stopniu zapylenia.
Obudowa aparatu zapewnia pyłoszczelność i bryzgoszczelność w stopniu ochrony IP65.
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Aparat przystosowany jest do pracy w zakresie temperatur –25 C do + 60 C.
Aparat realizuje następujące funkcje:


Prowadzenie rozmów telefonicznych przychodzących i wychodzących
telefonicznych z optyczną i akustyczną sygnalizacją wywołania,

po

2

liniach



przełączanie rozmowy z jednej linii na drugą z automatycznym podtrzymaniem rozmowy na
poprzedniej linii,



zwolnienie podtrzymywanej linii,



wybieranie numerów impulsowe lub DTMF,



automatyczne przejście z impulsowego systemu wybierania numeru na wieloczęstotliwościowe
(DTMF)



powtórzenie ostatnio wybranego numeru,



„ skrócone wybieranie” 3 numerów zakodowanych w pamięci pośredniej pod klawiszami A, B,
C klawiatury (np. Policja , Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe lub dowolne numery innych
telefonów alarmowych max. 16-cyfrowych w zależności od potrzeb użytkownika),



funkcję FLASH – generowanie do linii przerwy kalibrowanej o czasie trwania 100 msek.



umożliwia wprowadzanie 1-sekundowych przerw do programowania wybierania skróconego,

Podstawowe parametry techniczne:
-

zasilanie bezpośrednie przez linie abonenckie z centrali telefonicznej
poziom głośności sygnału wywołania:
min 80dB z odległości 1m
stopień ochrony obudowy:
IP65
0
0
zakres temperatur pracy:
-25 C - + 60 C
Wymiary:
195 x 335 x 140mm
Masa:
ok.3 kg
Wytrzymałość elektryczna izolacji aparatu spełnia wymagania p. 6.4.12 normy EN 50020.
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