
IP מפעלים ותעשייה: פתרונות

www.stentofon.co.il

הגברת התפוקה ברצפת הייצור
עם תקשורת יעילה יותר

האם פספסת אי פעם הודעת כריזה בגלל רעשי רקע?

דיזל  משאית  כאשר  אחר  מישהו  עם  לתקשר  ניסית  האם 
מרעישה בסמוך?

?EX/ATEX מחפש ציוד תקשורת

חכמה,  תקשורת  מערכת  דורשת  ובבטיחות,  ביעילות  מפעל  הפעלת 
המפעל,  צרכי  על  לענות  נועדו  ֶׁשָלנּו  הפתרונות  ואיכותית.  אמינה, 
למפעילים  מאפשרים  הם  והמבקרים.  העובדים  המנהלים,  הבעלים, 
לתקשר עם המפעל כולו, או עם אזורים נבחרים, לבצע כריזה ציבורית 
 Vingtor-Stentofon או לשדר הודעות חירום ועוד. האינטרקום של 
טמפרטורות  עם  ביותר,  והקשוחות  הקשות  בסביבות  לתפקד  בנוי 

קיצוניות, לכלוך, רעש – ושגרת עבודה יומיומית.



סביבת ייצור

שערים וכניסות מע' מעגל סגור בקרת גישה משרדים סיורי שומרים עם
קשר רדיו

כריזה ציבורית

חדר בקרה חדר טכני מחסן איזורים מסוכנים

הודעות ותקשורת ללא צורך 
באמצעות   )hands free( במגע 

. IP אינטרקומים ורמקולים מבוססי

באמצעות  שמע  התראות  הפעלת 
גילוי תנועות בטלוויזיה במעגל סגור 
או במצלמה, במיקום שהוגדר מראש 

באמצעות מעקב שמע.

סיוע קולי וחזותי יעיל למבקרים. מוגבלים  לשטחים  גישה  בקרת 
באמצעות תקשורת וידאו ושמע.

מאפשר תקשורת בין המשרד 
והצוות.

בסיור  למאבטחים  ישיר  תקשורת  קו 
של  האינטגרציה  אפשרויות  באמצעות 

 .Vingtor-Stentofon

כריזה או שליחת הודעה מוקלטת מראש.

עם  אינטואיטיבית  אינטגרציה 
כניסה,  בקרת   ,CCTV רדיו, 

ומערכות ניהול.

רועשת  בסביבה  רקע  רעשי  הפחתת 
ודינמית על מנת לאפשר תקשורת ברורה, 
ניטור   ,)hands free( במגע  צורך  ללא 

שמע, כריזת הודעות קוליות, והתראות.

שיחות  מראש,  שהוקלטו  הודעות 
לשיחות  והודעות  מעמדה-לעמדה 

קבוצתיות. 

)hands free( דיבור ללא צורך במגע
מאושרים  אינטרקומים  באמצעות 
לסביבות   EX מאושרי   ,67IP-ו  66IP

קיצוניות.



פרויקטים נבחרים: ההמלצות שלנו:
אתם מוזמנים לבקר באתר סטנטופון ישראל

www.stentofon.co.il - למידע נוסף על הפרויקטים שלנו 
 .Vingtor-Stentofon ולצפייה בפרויקטים נוספים של

מוזיאון הלובר
פאריס, צרפת

TURBINE TCIS-1 & TCIS-2

EX-יחידות לחצנים תעשייתיות ו

EX-אינטרקום תעשייתי ו

)HOT LINE( לשימוש מרובה – קו חם IP טלפון

EXIGO מגבר רשת

רמקול צופר EXIGO IP/אורות מסתובבים

יחידת לחצנים IP  לסביבות מסוכנות

אינטרקום IP לסביבות מסוכנות 

מיועד לתקשורת קריטית בסביבות קשוחות 

אידאלי לכריזה מבוזרת

אידאלי בתגובה לאירועים ביטחוניים

אידאלי בדלתות, שערים ומחסומים

)twisted pair( תקשורת והזנת מתח דרך  זוג חוטים

)twisted pair( תקשורת והזנת מתח דרך  זוג חוטים

)67IP( עמיד במיוחד למים ואבק

,2x200W

הודעות לקבוצות

66-IP עמידים ללכלוך, אבק ומים, דירוג

עמידות גבוהה במיוחד

מארז פלסטיק אנטי-סטטי מוקשח

מארז פלסטיק אנטי-סטטי מוקשח

עמיד עם מארז אלומיניום בעובי 5 מ"מ ורכיבי נירוסטה

עמיד עם מארז אלומיניום בעובי 5 מ"מ ורכיבי נירוסטה

ביטול רעשים

 PTT אפשרות למיקרופון

אפשרות למיקרופון PTT המוחזק ביד

2x400W (CLASS D)מגברים

שותפויות ותמיכה מקומית 

Vingtor-Stentofon מיוצגת ביותר מ 60- מדינות, והיא נהנית מרשת מבוססת וכלל-עולמית 
  Vingtor-Stentofon של שותפים. השותפים שלנו השתתפו בתוכניות הכשרה ומכירות של

כדי להציע לך את התמיכה והשירות הטובים ביותר בתעשייה.

 NS-EN ISO מפותחים ומשווקים על ידי זניטל. מערכת אבטחת האיכות של החברה מוסמכת לעמוד בדרישות של תקן Vingtor-Stentofon זניטל והחברות הבנות שלה לא תישאנה באחריות כלשהי בגין טעויות העלולות להופיע בפרסום זה, או נזקים הנובעים מהמידע המובא בזאת. מוצרי
9001. זניטל שומרת לעצמה את הזכות לשנות עיצובים ומפרטים טכניים מבלי להודיע. זכויות יוצרים של ZENITEL. מסמך זה והמרכיבים המשלימים שלו מכילים מידע של ZENITEL או צד שלישי שהינו כפוף לזכויות יוצרים וסודיות. כל חשיפה, העתקה, הפצה או שימוש במידע זה אסורים, 

אם לא הוסכם במפורש בכתב על ידי ZENITEL. כל עותק מורשה, בחלקו או בשלמותו, חייב לכלול הערה זו. ZENITEL – כל הזכויות שמורות. 

www.stentofon.co.il ,צרו איתנו קשר עוד היום למידע נוסף

וקווינשאן   טיאנוואן  גרעיניות  כוח  תחנות 
סין

מפעל צמיגים וגומי גודייאר 
טופיקה, קנזס, ארה"ב

טחנת ראומה 
ראומה, פינלנד


