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IP מתקני כליאה: מערכת אינטרקום

תקשורת קול משולבת למתקני כליאה
ואיכותית  אמינה  תקשורת  מערכת  דורשים  מעצר  ובתי  סוהר  בתי 
שתהיה זמינה סביב השעון. הפתרונות שלנו נועדו לאפשר לסוהרים 
ועל  אדם  חיי  על  להגן  בכדי  ביעילות  לעבוד  אחרים  צוות  ולאנשי 

המתקנים ולספק את רמת האבטחה הנדרשת לתפעול בטוח.

לספק  תוכלו  שלנו,  והכריזה  האינטרקום  מערכת  בעזרת 
תקשורת ברורה ואמינה לכל חלקי מתקן הכליאה.

שמירה על איכות שמע צלול וברור גם בזמן אירוע רועש או לא צפוי.

שימוש בטכנולוגיית ה-VoIP העדכנית ביותר עם ניטור מלא וזמינות גבוהה.

הגנה על הצוות, האסירים, והמבקרים באמצעות ִתקׁשֹוֶרת ממוקדת.

יחידות קצה בטכנולוגיה מתקדמת המתאימה לכל סביבה.

לשמוע, להישמע ולהיות מובן בכל מצב.



דלתות ושערים

תכונות מערכת הליבה

מערכת כריזה

מרפאה

תקשורת עם אסירים ובקרה על גישה 
לאזורים מוגבלים, שערים, ופתחי אוויר. 

ומותאמות  ייעודיות  המערכת  תכונות 
אישית לסביבת מתקן הכליאה. קיימת 
בקרת  מערכות  עם  לשילוב  אפשרות 
וניהול   וידאו  ניהול  מערכות  כניסה, 

מידע לאבטחה פיזית במתקן.

שידור  מרובים.  לאזורים  כלליות  הודעות 
הודעות חיות או מוקלטות מראש לתאים, 
הכלא  בתוך  משותפים  ושטחים  מדורים, 
ומחוצה לו, למטרות מידע, אזהרות ופינוי.

לצרכים  המותאם  ייעודי  אינטרקום 
רפואיים  לצורך תקשורת עם הצוות.

יישומים ויכולות עיקריות 
ניתן  כיצד  המראות  המערכת,  של  העיקריות  התכונות 
לפתרון  וברור  צלול  שמע  עם  חכמה  תקשורת  להוסיף 

למתקן הכליאה:

אזור משותף חדרי ביקור סוהרים מפטרלים

תקשורת תפעולית בין 
צוותי מעצר ומנהלה 

רוצים לדעת עוד?

חדר בקרה

תקשורת וניטור של תא מעצר

ניטור של מיקרופונים וממשק עם מערכות 
מערכת  לאספקת  סגור  במעגל  טלוויזיה 

תקשורת המשלבת שמע ווידאו. 

פתרון לדיבור דרך זכוכית במתקני הביקור, 
עם ניטור מרחוק ושליטה על ידי המשגיח. 

לשיחות  ניידת  קשר  למערכת  ממשק 
בקבוצה ושיחות פרטיות לשומרים מפטרלים 

.SIP באמצעות

מנהלי  וצוות  שוטרים  בין  שיחות  ביצוע 
שולחנות  על  תחנות  אינטרקום,  באמצעות 
עבודה או softclients מוטמעים )אפליקציית 

אינטרקום למחשב(.

ובקרו   QR הקוד  את  סרקו 
למתקני  שלנו  הפתרון  בדף 

כליאה.  

אינטרקומים ראשיים לשילוב עם 
עצמאית.  -ויחידה  גרפי  ממשק 
עיבוד  הודעות,  שיחות,  לקבלת 
על  ולפיקוח  ואירועים  התראות 

תעבורת הרדיו.

עמדות אינטרקום עמידות בפני השחתה עם זיהוי שיחות הן שמע 
והן ויזואלי. תומך בפתיחת שיחה בצעקה, , התראה בניסיון חבלה 

ביחידה, ניטור שמע ובידור.



למה לבחור בזניטל?

לכן, המומחיות שלנו מתמקדת באספקת פתרונות  ענפי המשק;  לכל  חיונית  טובה  תקשורת 
תקשורת חכמים המאפשרים לכם לשמוע, להישמע, ולהיות מובנים בכל פעם מחדש. המערכות 
בקרת  סגור,  במעגל  טלוויזיה  כולל  אחרות,  אבטחה  מערכות  עם  מתממשקות   Zenitel של 
גישה ואזעקה ליצירת פתרון אבטחה מקיף. הצעת המערכת העיקרית שלנו היא בתחום הכריזה 
הציבורית, אינטרקום וָרִדיֹו. השווקים המרכזיים שלנו כוללים: אבטחת בניינים, בטיחות הציבור, 
אנרגיה,  קמעונאות,  ורפואה,  בריאות  תעשייתי,  ייצור  כלא,  בתי  חינוך,  תחבורה,  חכמות,  ערים 
תחזוקה  יכולת  אמינות,  מודלוריות,  גבוהה,  זמינות  מספקות  זניטל  מערכות  ימיים.  ומפעלים 

והגנת סייבר. 

 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

מוצרים מומלצים:

ICX-ALPHACOM פלטפורמת

SIP ואינטרקומים Turbine IP

Mini Turbine IP יחידת

יחידות IP שולחניות

IP רמקולי

ערכת אינטרקום בהתאמה אישית

חלקה  בצורה  המשתלבת  מערכת   -  ICX-AlphaCom
כניסה  מערכת בקרת  אסירים,  אחר  מעקב  מערכות  עם 
בעלת  המערכת  בשוק.  המובילות  תקשורת  ומערכות 
הודעות  הקלטת  יכולת  כגון  מתקדמת,  פונקציונליות 

קוליות מראש לשימוש במצבי חירום והקלטת שיחות. 

במצבים  לעמוד  מתוכננות  שלנו,   Turbine IP-ה יחידות 
השחתה,  קיצוניים,  טמפרטורה  שינויי  כולל  מאתגרים, 
מציעה  הסדרה  ומאובקות.  מלוכלכות  רועשות,  וסביבות 
במגוון  שימוש  ונוחות  אבטחה  תחרות,  ללא  צליל  איכות 

רחב של עיצובים. מושלם לדלתות, מחסומים ושערים.

ה-TMIS-2 היא יחידת אינטרקום אנטי-ואנדלית, עמידה 
בפני השחתה ותוכננה במיוחד לבתי כלא וסביבות אחרות 
מספקות  הקצה  יחידות  גבוהה.  אבטחה  רמת  הדורשות 
שמע צלול וברור הודות לרמקולים חזקים, התאמת עוצמת 

קול אוטומטית, וביטול רעשי רקע.

שולחני  אינטרקום  הוא    ITSV-3 IP Touch Station-ה
כולל  הוא  אינטש.   7 וידאו המצויד במסך מגע בגודל  עם 
עם  שלכם  התקשורת  לשיפור  ומצלמה  וידאו  יכולות 
היחידות השונות. לחילופין, השתמשו ב-SoftClient שלנו 
האישי  למחשב  ראשית  תחנה  של  תכונות  להוסיף  כדי 

שלכם.

רמקולי ה-IP שלנו כוללים מגבר Class D 10W, המנצל 
 ,116db-מ יותר   - לספק  יכול   PoE-ש ההספק  כל  את 
תלוי באינפוט של האות. עם רמקולי IP המערכת מסוגלת 
נמצא  המגבר  כאשר  בנפרד.  רמקול  לכל  ולפנות  לנהל 
עם  מרכזית  מגבר  ביחידת  הצורך  עצמו,  הרמקול  בתוך 
לולאות רמקולים קונבנציונליות מתבטל, מה שהופך את 
להוסיף  שניתן  כך  מאוד,  וגמישה  למודולרית  המערכת 

בקלות רמקולים נוספים.

 VoIP TKIS-2 של  האינטרקום  במודול  להשתמש  ניתן 
ליצירת אינטרקום בהתאמה אישית המבוססת על תקנים 

ודרישות מקומיות.


