Het HGA 4000 intercomsysteem
van HAGO Electronics reikt tot ver in de
toekomst
Met de HGA 4000 heeft
u een digitaal wonder in
huis...
Met de HGA 4000 intercom beschikt u over een
communicatiesysteem die
zijn weerga niet kent. Het
hele systeem is voor 100 %
digitaal en gebaseerd op de
bekende ISDN technieken.
Hierdoor beschikt de HGA
4000 ook over de voiceover IP faciliteiten zoals
transmissies en verbindingen met een datanet. Moderne technologie die ook
modern blijft door de aanpassingsmogelijkheden van de software.
Bestaande communicatiesystemen kunnen moeiteloos worden geïntegreerd
in het 4000 systeem. Dit is goed nieuws als het parkeerheer van bestaande
faciliteiten moet worden uitgebreid. Het systeem heeft haast onbeperkte mogelijkheden waar wij voor u handig gebruik van maken. Het parkeren kan op
verschillende verdiepingen van de parkeergarage worden beheerst.

Op deze wijze krijgt iedere positie
van een oproeppost de optimale
instelling voor een perfecte communicatie. Gedurende de snelle en
directe interne en externe oproepen
kunt u handen vrij communiceren.
HGA 4000 oproepposten zijn te
verkrijgen in alle soorten en maten
en dragen daardoor ongemerkt bij
aan het reduceren van de kosten.

Ook biedt de HGA 4000 de mogelijkheid om een mobilofoon verbinding etc.
te creëren tussen hulpdiensten en/of industrie. De perfecte audio kwaliteiten
komen binnen deze functie pas echt goed tot hun recht.
Het 4000 systeem is toepasbaar in parkeergarages, parkeerterreinen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, gerechtsgebouwen en andere instellingen waar
noodoproepen, communicatie en omgevingsomstandigheden een betrouwbare
en optimale communicatie vereisen.
De toestellen afregelen op extreme situaties.
De oproepposten zijn ontworpen voor de zeer individuele omstandigheden in
parkeergarages en parkeerterreinen op het gebied van geluid/stem communicatie. Elke oproeppost heeft een seriële interface die kan worden aangesloten
op een computer. De beheerder houdt, mitst de software hiervoor is geïnstalleerd, op deze wijze een zeer efficiënt overzicht van alle communicatie binnen
de parkeerfaciliteit(en).
Alle toestellen zijn standaard afgeregeld. In extreme omgeving, die vaak in
het veld voorkomen, bestaat de mogelijkheid door middel van software deze
af te regelen aan elke situatie.
Met de ingebouwde parametrische equalizer kunnen wij elke frequentie
verlagen en/of verhogen voor een optimale verstaanbaarheid. Uiteraard zijn
daarnaast de normale inregel functies beschikbaar ook op afstand.

Overzicht met de computer
Het 4000 systeem kan communiceren met een computer.
Beheerders hebben op deze wijze
een grafisch overzicht van alle
communicatie, bewegingen, tellingen en plaatscontrole binnen de
parkeerfaciliteit. Meerdere parkeerfaciliteiten kunnen aan elkaar
worden gekoppeld over grote
afstand.

Vooral als het gaat om noodoproepen en calamiteiten is een helder overzicht van de faciliteiten van
levensbelang.
Het ingebouwde ontruimingssysteem zal het verloop van
de calamiteit helder en duidelijke tonen op de monitor van de
computer.
Veelzijdig en naar de toekomst gericht
Van complete stadsafsluiting tot en met op afstand besturen en
koppelen van parkeergarages via glasvezel, datanet, het zogenaamde
Voice over IP of S0 bus, naar één beheerder, voor de centrale is dat
totaal geen probleem. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om het gehele
systeem op afstand af te regelen, programmeren en te testen.

De digitale basis
De I/O Basic Module is een universele module die moeiteloos in
de slots van de centrale unit kan
worden geschoven. Door de modulaire opbouw van de centrale unit
is uitbreiding in een later stadium
een eenvoudige zaak.

Explosieveilige industriële
hoofdpost met display.
406-ex-UPN

Controle en overzicht over meerdere locaties
In bovenstaand voorbeeld worden
drie verschillende parkeerlocaties
met een ISDN verbinding gecontroleerd door één persoon. Bij calamiteiten biedt het grafisch overzicht op
de computer een helder en duidelijk
beeld waar deze zich voordoen.

I/O kaart

Omroepprint eindversterker

Explosieveilige industriële bijpost
409-1-UPN

HAGO Electronics
...uw gesprekspartner binnen handbereik

De HGA multiswitch 4000 is uitstekend geschikt
voor multi-functioneel parkeerbeheer

Controle en functioneren van een
parkeerfaciliteit met meerdere
verdiepingen.
In bovenstaand overzicht wordt het
parkeerbeheer van een parkeergarage weergegeven. De beheerder kan
met het bedieningspaneel de video,
oproepposten, slagbomen, noodoproepposten, ontruimingsysteem
en de oproeppost in de lift
controleren. Vindt er onverwachts
een calimiteit plaats dan kan
automatsich de videobewaking
worden ingeschakeld.
Wordt de pakeerfacilteit,
optioneel, beheerd met gebruik van
een computer dan is het geheel
grafische zichtbaar op de monitor.

OPTIES HGA 4000
• externe contact sturingen
• externe alarmen
• CCTV koppeling
• PC koppeling
• mobilofoon koppeling
• interface S0 bus

• toestellen 2 of 4 draads
• dag/nacht programmering
• ISDN koppeling voor mobiele
communicatie
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