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ערים חכמות בנויות על עמוד שדרה של תקשורת, חיבורים חכמים, 
ושילובים בין מערכות המשנה של השירות המקומי אשר מרכיבות 
את העיר. המטרה היא לשפר את החוסן, בטיחות הציבור, ביטחון, 

קיימות, ניהול תנועה ושירותי תחבורה.

יחידות הקצה שלנו מיועדות להתקנה חיצונית ומהוות נקודות מידע 
וחירום מעולות אותן ניתן להציב בכל קהילה כלשהי.

המצוקה  ועמודי  אישית,  להתאמה  הניתנות  שלנו,  החירום  יחידות 
מגיעים עם זיהוי פעילות קולית שניתן להגדיר כך שתפעיל שיחות 

חירום או את המצלמות המקומיות.

אינטרקום IP ממוקמות בדלתות, חניונים, מכונות תשלום, וכניסות 
את  ולאפשר  לזיהויים,  אנשים,  לקבלת  משמשות  והן  מאובטחות 
כניסתם מרחוק. היחידות שלנו עמידות בפני ונדליזם, מים, לכלוך, 

ואבק, וניתן למקם אותן בכל מקום מבלי לדאוג לבלאי שלהן. 
תכונת ביטול הרעשים והשמע הסביבתי אשר מציבה אותנו בחזית 
רקע  לרעש  קשר  ללא  ועוצמתי,  ברור  שמע  מציעה  הטכנולוגיה,  
מאנשים ותנועת רכב, ומצלמות מובנות הפונות כלפי חוץ מעניקות 

לכם אימות חזותי במהלך השיחות.

בטיחות הציבור/ערים חכמות

יישומים עיקריים ותועלות

מידע ונקודות חירום

ניהול מבקרים



לכל יחידות האינטרקום שלנו יש רמקולים מובנים חזקים המעניקים 
להן פונקציונליות כפולה כמערכות כריזה ציבוריות להודעות לקהל 

הרחב ללא צורך בהתקנת מערכת כריזה ציבורית נוספת.
הנחוץ,  השטח  ואת  ההתקנה  זמן  את  רק  לא  מפחיתות  היחידות 
אלא גם מאפשרים כיסוי של כריזה ציבורית באזורים שבהם לא ניתן 
מקל  זה  אחרים.  שיקולים  או  עקב תשתית  אחרים  סוגים  להתקין 
תחנות  כמו  הומים  במקומות  ציבורית  כריזה  של  כיסוי  יצירת  על 
וחיבור  אחרת  ותשתית  כוח  מתקני  כבישים,  מנהרות  מרכזיות, 

למערכת ברחבי העיר.

?STENTOFON-VINGTOR-למה לבחור ב

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, 
אשר  ואט,   10 של  מגברים  על  המבוססות  שלנו    turbine-ה יחידות  תחנות  ידי  על  המונעת 
כוללת תוכנת ביטול רעשים פעילה. המוצרים האיכותיים ֶׁשָלנּו נבנו לעמידות גבוהה, עם תאימות 

לאחור, תכונה אשר מאפשרת הקטנת הוצאות.

תקשורת אמינה בין מערכות שונות 
חשובה מאוד. אנו חולקים מידע באמצעות 

פרוטוקולים משותפים או מנהלי התקנים 
ייעודיים עם חלקים אחרים במערכת 

האבטחה כגון בקרת גישה ומצלמות וידאו 
כדי לאפשר תהליכים אוטומטיים.

הדבר מקל על צוות האבטחה 
שלכם לעבוד הרבה יותר 

ביעילות כאשר עולה הצורך 
להתמודד עם אירועים 

קריטיים.

אינטגרציה חלקה

 ICX-Alphacom פלטפורמת

איכות שמע מעולהתקשורת משולבת
תקשורת יעילה דורשת פלטפורמת 

תקשורת משולבת אחת.
אנו תומכים בפרוטוקולים פתוחים 

כגון SIP שהופכים את ביצוע כל 
התקשורת שלכם מתוך קונסולה 

מרכזית אחת לפשוט יותר.

פלטפורמת ICX-Alphacom היא הליבה של מערכת התקשורת שלנו. האפשרות 
SIP חיצוניים, תקנה לכם את  לחבר את תחנות האינטרקום שלנו, כמו גם התקני 
היכולת שאתם זקוקים לה כדי להשיג רמות חסרות תקדים של קישוריות בכל סביבה.

ICX-Alphacom משתלבת בצורה חלקה עם מערכות תקשורת במערכת הבריאות 
למכשירי רדיו, טלפונים אלחוטיים ומכשירים אחרים. וגם תקדם הפונקציונליות של 
במצב  לתקשורת  שלכם  בשרת  הודעות  מראש  להקליט  היכולת  כגון  אינטרקום 

חירום והקלטת שיחות אינטרקום בכל תחנה מחוברת.

היכולת שלכם לשמוע, להישמע ולהיות 
מובנים במצבי חירום היא חיונית.

מערכות התקשורת החכמות של זניטל 
נמצאות בשימוש בסביבות התובעניות 

ביותר בעולם, בשל איכות הצליל 
והשמע שלהן, שהינן ללא תחרות.

כריזה ציבורית רחבה למידע ולמקרי חירום

מוצרים מומלצים



 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
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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

אינטרקומים IP ו-SIP טורבינה

IP רמקולי

סדרת תחנות אינטרקום טורבינה IP מתוצרתנו נועדה לעמוד בתנודות קיצוניות של 
טמפרטורות, מעשי השחתה, לכלוך, אבק, ומים. התחנות מספקות שמע צלול וברור 

הודות לרמקולים חזקים, התאמת עוצמת קול אוטומטית, וביטול רעש רקע.
לתחנות אינטרקום הטורבינה IP ו-SIP יש אפשרויות עיצוב מרובות והן מושלמות 

לדלתות, מחסומים, ושערים.

את רמקולי ה-IP שלנו ניתן להתקין על קירות ובתקרות והם כוללים מגבר מובנה של 
D. המגבר המובנה מבטל את הצורך ביחידת מגבר מרכזית עם לולאות  10W סוג 
וניתן לחלק את  נוספים,  רמקול קונבנציונאליות. זה גם מקל על הוספת רמקולים 

הרמקולים לקבוצות או להפעיל אותם בנפרד.
כל הרמקולים קלים להתקנה ולתחזוקה וכוללים ממשק אינטרנט מובנה לניהול קל, 

שדרוגי תוכנה ובדיקות סטטוס.

,IP כספקית מובילה של תקשורת קריטית באמצעות
והנתונים  השמע  תקשורת  בחירת  היא   Zenitel
המוכחת והמועדפת לסביבות הדורשות הגנה על חיי 

אדם, רכוש, נכסים ו/או ניהול של פעילויות קריטיות.

גליונות פתרונות


