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Nazwa KKNr

R

Repeater dla systemu KIRK 500

System telefonii
bezprzewodowej DECT

Rys.1 

••
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Nazwa KKNr

R

Aparat KIRK Z-3040

System telefonii
bezprzewodowej DECT



Modu³ steruj¹cy (CCFP)

Parametry:

Wymiary 400x320x150 mm;

Waga 8,3 kg.

Link Card Package

Nazwa KKNr

R

Modu³ steruj¹cy

System telefonii
bezprzewodowej DECT

.
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Nazwa                                                                                             KKNr

0233 3 101-00 

9201 0 000-00

R

Stacja bazowa systemu KIRK 1500

System telefonii
bezprzewodowej DECT

-

bez przer-
wania istniejącego połączenia na przechodzenie w trakcie do roz-
mowy pomiędzy stacjami bazowymi. -



Cechy repeatera:

2 aktywne kana³y ruchu DECT;

zasilanie poprzez lokalny zasilacz ;

komunikacja kana³em radiowym z jednostk¹ centraln¹.

Nazwa

R

Repeater

System telefonii
bezprzewodowej DECT

KKNr

 0233 3 300-00

 9201 0 000-00



Nazwa KKNr

S³uchawka Z-3040 0231 2 222-00 025 6

£adowarka pojedyncza  Z-3040  ekskluzywna 8464 2 418-00 025 6

£adowarka pojedyncza  Z-3040 8464 2 419-00 025 6

Zasilacz   Z-3040 8464 2 420-00 025 6

Zestaw do programowania s³uchawek 0231 7 509-00 025 6

R

Aparat KIRK Z-3040

System telefonii
bezprzewodowej DECT

zaawansowanych -
-

-
 



Mobilnoœæ i mo¿liwoœæ sta³ego kontaktu to g³ówne korzyœci wy-

nikaj¹ce ze stosowania dotychczasowych rozwi¹zañ z zakresu 

telefonii bezprzewodowej. Zdarzaj¹ siê jednak sytuacje, gdzie 

warunki pracy uniemo¿liwiaj¹ normaln¹ komunikacjê, gdy¿  do-

puszczalne poziomy ha³asu przekraczaj¹ normy s³yszalnoœci 

drugiego cz³owieka.

Problem ten skutecznie eliminuje system KIRK Conference.

Zdarzaj¹ siê czêsto sytuacje, kiedy nawi¹zanie kontaktu z osob¹ 

u¿ywaj¹c¹ nauszników ochronnych jest bardzo trudne, a wrêcz 

niemo¿liwe. System KIRK Conference jest to system unikalny pod 

wzglêdem rozwi¹zania technologicznego. Wykorzystuje on pa-

smo czêstotliwoœci przeznaczone do u¿ytecznoœci publicznej 

DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone) w ekstremalnych 

poziomach ha³asu pracy, kiedy wymagane jest u¿ywanie nau-

szników ochronnych lub zatyczek przeciwha³asowych. Jest to 

mo¿liwe dziêki zastosowaniu s³uchawek z mikrofonem zape-

wniaj¹cym ³¹cznoœæ w trybie pe³nego dupleksu tzn. ³¹cznoœæ 

dwukierunkow¹. Ochronniki s³uchu, zbudowane ze specjalnie 

profilowanej muszli z uszczelk¹ i wyœció³k¹ oraz elementu mo-

cuj¹cego, zapewniaj¹ ergonomiczne dopasowanie do warunków 

pracy i wysok¹ skutecznoœæ t³umienia ha³asu. Projektanci nau-

szników zadbali, by zapewniæ maksymalny komfort pracy. 

Nauszniki wyposa¿ono w mikrofon dynamiczny ró¿nicowy kom-

pensuj¹cy poziom ha³asu oraz dopasowane czêstotliwoœciowo 

s³uchawki zapewniaj¹ce maksymaln¹ jakoœæ dŸwiêku. Mikrofon 

montowany jest na lewej s³uchawce i posiada funkcjê „Quick 

Positioning”. Dodatkowo komfort pracy podwy¿sza szeroki 

wygodny pa³¹k.

System mo¿e obs³ugiwaæ maksymalnie 8 u¿ytkowników w za-

kresie pe³nego dupleksu. W jego sk³ad wchodzi bezprzewodowa 

stacja bazowa z akumulatorem, pokrywaj¹ca swym zasiêgiem 

300 metrów. Zasiêg mo¿na rozszerzyæ repeaterami.

S³uchawk¹ mo¿na siê swobodnie pos³ugiwaæ od 12-15 godzin 

bez potrzeby ³adowania baterii. Przystosowane do pracy w ciê-

¿kich warunkach przemys³owych, s¹ odporne na wstrz¹sy me-

chaniczne, zaplamienia, a specjalne wyœwietlacze pozwalaj¹ na 

³atwe pos³ugiwanie siê aparatem w ciemnoœci.

R

KIRK 

System telefonii
bezprzewodowej DECT

Specyfikacja techniczna:

 max 8 u¿ytkowników konferencji w zakresie pe³nego 

duplexu;

 Bezprzewodowa stacja bazowa z akumulatorem;

 Mo¿liwoœæ regulacji g³osu;

 Cyfrowa jakoœæ dŸwiêku w paœmie 1,8 GHz;

 Obszar pokrycia: 300 metrów , mo¿liwoœæ rozszerzenia 

zasiêgu repeaterami;
0 0 Temperatura pracy  10 C do +55 C;

 4 lub 8 s³uchawek bezprzewodowych w zale¿noœci od 

modelu;

 Nauszniki z mikrofonem;

 Czas pracy stacji bazowej od 2 do 4 godzin;

 Mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznego Ÿród³a audio;

 S³uchawka bezprzewodowa odporna na zaplamienia;

 Czas pracy s³uchawki - 12-15 godzin.


