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ניהול מערכות תקשורת ואבטחה מרובות בשדה התעופה

שמירה על שמע צלול וברור גם בסביבה רועשת ועמוסה

חכמה  שמע  פלטפורמת  עם  התפעולית  היעילות  הגברת 
ומשולבת

עם  התעופה  בשדה  שלכם  התפעולית  היעילות  את  שפרו 
 .Vingtor-Stentofon מבית  וברורה  צלולה  תקשורת 
המערכות שלנו מספקות את היכולת לשמוע, להישמע, ולהיות 

מובנים הן במצבים תפעוליים והן במצבי חירום. 

כל  יחד את  יכולים לחבר  פתרונות האינטרקום המתקדמים שלנו 
המשלבת  אחת  פלטפורמה  ליצירת  המבוססות-שמע  המערכות 
שמע ואבטחה. ממכשיר אינטרקום אחד תוכלו עכשיו לבצע שיחות 
לשדר  אפילו  או  חיצוניים  טלפונים  אינטרקומים,  קשר,  למכשירי 

הודעות במערכת הכריזה הציבורית.
עמוס  תעופה  שדה  של  בסביבה  חיוני  הינו  להבנה  הניתן  שמע 
את  שכללנו  ופיתוח  מחקר  של  שנים  עשרות  במהלך  ורועש. 
זה  אופטימלית.  דיבור  מובנות  להשגת  שלנו  האינטרקום  מכשירי 
אומר שבכל שיחה, הקול שלכם יישמע צלול וברור ביותר. כראייה 
למחויבות שלנו לצלילות השמע, צוידו כל המכשירים שלנו בתכונת 

ביטול רעשי רקע כסטנדרט.

IP שדות תעופה: מערכת אינטרקום
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פתרונות משולבים
לשדות תעופה

1. טיפול בכבודה

2. מעצר משטרתי

3. חניה

5. בדיקה בטחונית4. מעליותמגדל פיקוח

אינטגרציה עם מערכת אבטחה אינטגרציה עם מערכת השמע

7. מצב חירום רפואי 6. דלתות כניסה ומחסומים

8. צ'ק אין ושערים

9. נקודת סיוע לנוסע

10. הפעלת מרכז הבקרה

האם הכבודה תקועה או חסרה
לחצו על כפתור לקבלת עזרה מיידית. 

תקשורת עם תאי העצורים.

שלבו את ערכות האינטרקום שלנו 
בתוך מכונות התשלום או מחסומים 

למתן סיוע בקלות. 

חיוג מהיר לצוות הקרקע, 
חדר בקרה ומרכזי שליטה 

מרחוק ליצירת תקשורת 
אפקטיבית. 

שלבו את ערכות 
האינטרקום שלנו בתוך 
לוח הבקרה הקיים של 

המעלית בהתאם לתקני 
המעליות

.ADA-81 ו-EN

קציני ביטחון או צוותים אחרים בשדה 
קשר,  מכשירי  הנושאים  התעופה 
או  אינטרקום  עם  להתקשר  יכולים 

רדיו באמצעות שילוב מערכות. 

ומחסומים  דלתות  לפתיחת  לעזרה  קריאה 
.CCTV-מרחוק תוך כדי הפעלת ה

היכולת לשמוע ולדבר תוך פיקוח על מה שמתרחש, חשובה כדי לשלוט בכל מצב קריטי כמו גם למילוי משימות 
האבטחה היומיומיות.

אחת,  משולבת  במערכת  אחרות  אזעקה  ומערכות  גישה  בקרת  סגור,  במעגל  טלוויזיה  באינטרקום,  השימוש 
 ,OPC כמו  פתוחים  תקנים  בעזרת  שלכם.  האבטחה  משאבי  של  ביותר  ויעיל  מירבי  וניצול  מיקסום  מהווה 
הופך את  זה  לניהול המבנים.  אינטרקום למערכת המרכזית  תכונות  להוסיף   Vingtor-Stentofon מאפשרת 

ההפעלה והדיווח על המערכת לקלים יותר.
תוכלו להשמיע הודעות קוליות אוטומטיות כדי למנוע פגיעה באנשים וברכוש. האינטרקום יכול גם לשדר מידע 

חשוב לציבור מרמקולי IP ייעודיים או אפילו ממערכת הכריזה הציבורית.

להפעלה קלה, Vingtor-Stentofon מציעה את השימוש במכשיר אינטרקום יחיד שיכול לדבר כמעט עם 
כל מכשירי השמע החיצוניים, כולל טלפונים חיצוניים, מכשירי רדיו, טלפוני DECT, וכמעט עם כל מערכת כריזה 

ציבורית.
הפתרון שלנו מציע שיחות הכוללות גם משתמשי אינטרקום וגם משתמשי רדיו באותה שיחה קבוצתית. במהלך 
אירוע קריטי, תוכלו אפילו להשמיע הודעות שהוקלטו מראש למכשירי הרדיו של האבטחה וכן לֶמְרָּכז השליטה.

צורך  ללא  לשידור,  באינטרקום  להשתמש  תוכלו  בעיה,  אין  הכריזה?  במערכת  כלשהי  הודעה  לשדר  צריכים 
במכשירים נוספים. באינטרקומים שלנו יש גם לחצני חיוג מהיר להתקשרות למספרים פנימיים או חיצוניים או 

להפעלת תכונות שמע מסוימות.

הישארו מעודכנים לגבי מקרי חירום ותקשרו 
רדיו/טלפון  באמצעות  החובשים  צוותי  עם 

DECT מאותו מכשיר קשר. 

התקשרו לכל אינטרקום, 
טלפון, מכשיר רדיו/טלפון 

DECT ובצעו כריזות 
באמצעות מערכת הכריזה 
ממכשיר קשר יחיד, על ידי 

לחיצה פשוטה על הכפתור. 

על  מידע  לכם  חסר  האם 
על  לחצו  שלכם?  הטיסה 
מאחד  מיידי  לסיוע  כפתור 
העזרה  בדלפקי  העובדים 

במקום לחכות בתור. 

בשילוב עם 'מערכת ניהול 
הבניין' לקבלת גישה 
לתכונות האינטרקום 

ובאמצעות ממשק 
המשתמש הגרפי.
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שמע  וחומרת  תוכנת  מציעה   Vingtor-Stentofon של  הקריטית  התקשורת  פלטפורמת 
איכותית וחדישה ביותר, ללא פשרות. כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על כפתור ותוכל להתקשר 
ולבקש סיוע, עזרה, ותמיכה מיידיים. את הצד השני אפשר לשמוע בקול רם וברור, ובכך למנוע אי 
הבנות או פירושים מוטעים. אנו מציעים איכות שמע צלולה וברורה גם לסביבות רועשות מאוד, 
המונעת על ידי תחנות יחידות הטורבינה  ה-turbine  שלנו עם המבוססות על מגברים של 10 
ואט, אשר כוללת תוכנת ביטול רעשים פעילה. המוצרים האיכותיים ֶׁשָלנּו נבנו לעמידות גבוהה, 

עם תאימות לאחור, תכונה אשר מאפשרת הקטנת הוצאות.

 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. 
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פרויקטים נבחרים:
אתם מוזמנים לבקר באתר סטנטופון ישראל

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

כולל  אחרות  אבטחה  מערכות  עם  מתממשקות  שלנו  המערכות 
מערכת ניהול מבנים, טלוויזיה במעגל סגור, בקרת כניסה ואזעקות, 

ליצירת פתרון אבטחה מקיף.

חדשים   IP שרותי  ומוסיף  מתקדם  אולם   ,VoIP-ב משתמש   CCoIP
ואפליקציות חדשות המשלבים אבטחה ואיכות שמע גבוהה אשר הכרחיים 

למצבים קריטיים ולסביבות מאתגרות. 

IP בהשוואה  HD Voice מתייחס לאיכות הקול מהדור הבא של טלפוניית 
לטלפוניה דיגיטלית סטנדרטית. HD Voice משתמש בהספק פס רחב )כגון 
G.722( להעתקת הקול האנושי עם כיסוי תדרים רחב יותר. התוצאה היא 
צלילים  של  יותר  רחב  ומגוון  משמעותי,  באופן  יותר  טבעי  נשמע  אשר  קול 

המאפשרים בהירות שמע ושיחה ברורה.

התוכנה שלנו לביטול רעשי רקע, מבטלת למעשה רעש לא רצוי ומספקת 
יותר  נמוכה  דציבלים  ברמת  הוא  המקורי  הקול  אם  גם  ברור,  קול  סיגנל 

מאשר הרעש הסביבתי.

לפתרון ההקלטה שלנו יש סטרימינג שמע קבוע ויכולת להקליט אודיו ווידאו.

טלוויזיה
במעגל סגור

כריזה ציבורית

IP טלפון

רדיו

מערכת ניהול בניינים

בקרת כניסה

רכזת

מערכות
צד ג'

שדה התעופה של אוסלו 
גרדרמואן, נורבגיה 

שדה התעופה בן גוריון
תל אביב, ישראל

שדה התעופה שנזן
שנזן, סין

הפתרון שלנו:

IP תקשורת קריטית על תשתית

HD איכות קול

ביטול רעשי רקע

הקלטת שמע


