HAGO ParCom, serie 5, 18 & IT,
voor heldere communicatie !
ParCom 5
De ParCom is speciaal
ontworpen door
HAGO Electronics voor het
gebruik op parkeerterreinen
en parkeerlocaties.

Locaties waarbij
omgevingsgeluiden vaak
wisselen of soms extreem
kunnen zijn. Vooral bij
buitenterreinen heeft de wind
vaak vrij spel op het
intercomsysteem.
Bijzonder op dit gebied is het
ParCom systeem een perfecte
gesprekspartner aan de poort.
Door gebruik te maken van
speciale audio filters, is een
verrassend heldere
communicatie mogelijk.
Het omgevingsgeluid is
hierdoor te reduceren tot een
acceptabel niveau en de
verstaanbaarheid is door deze
techniek optimaal te noemen.
Exact op maat ingestelde
software, voor de individuele
gebruiker, is een belangrijk
pluspunt om te kiezen voor
het ParCom systeem.
De aanwezige functies
worden gerealiseerd door een
microcontroller, daardoor
zijn er geen mechanische

instellingen meer nodig bij de
ParCom 5, zoals o.a. het
instellen van het volume.

ParCom neventoestellen

ParCom 18
Dit model wordt geleverd als
inbouwtype. Tevens bestaat
de mogelijkheid voor een
opbouwkader zodat deze
geplaatst kan worden op een
bureau. De robuuste
uitvoering van deze ParCom
draagt ertoe bij dat
onderhoud en storingen tot
een minimum kunnen worden
beperkt. Alle instellingen
worden door de bekende
potmeters gerealiseerd.
Service en installatie van de
ParCom zijn bewust
eenvoudig gehouden door
een modulaire opbouw van
het systeem .
De ParCom is te koppelen
aan een tweede hoofdpost
waardoor er communicatie
mogelijk wordt met andere
garages en terreinen.
Daarnaast zijn er contacten
beschikbaar om een deur te
openen en o.a een camera in
te schakelen.
Met de ParCom heeft u altijd
een goed "gesprek". U hoort
dat goed, door gebruik te
maken deze robuuste
uitvoering in combinatie met
vooruitstrevende technieken
heeft u een betrouwbaar en
toekomstgericht systeem.

type PC-RVS/1

type PC-Mody/V

type PC-Safe M6

De neventoestellen zijn
standaard voorzien van:
• deur “open” relais
• automatisch relais voor
bijvoorbeeld video
• optische en akoestische
oproepsignalering
• microfoonversterker
• eindversterker 3 Watt
• extra aansluiting voor
décentrale voeding

Bekabeling
Bekabeling is een 6 draads
getwiste bus bekabeling of bij
décentraal voeding(en) van
neventoestellen kan worden
volstaan met een 4 draads
getwiste kabel.

