
 

NCH 250 IP
Interkom IP do pomieszczeń czystych

CECHY:

 Interkom IP do pomieszczeń sterylnych
 Rozmowa w trybie głośnomówiącym
 Aseptyczny panel frontowy
 Stopień ochrony IP-65
 Głośnik 5W
 Mikrofon z izolacją szumów
 PoE

NCH  250  IP  to  interkom  sterylny  stosowany  w  szpitalach,  laboratoriach,  czy  firmach
farmaceutycznych.  Interkom  ten  przeznaczony  jest  do  pomieszczeń  czystych  i  z  tego
powodu panel frontowy pokryty jest specjalną płytką z włókna poliestrowego. Nie posiada
ona ani  jednego otworu,  co zapobiega gromadzeniu się bakterii  i  zarazków oraz zapewnia
łatwe   czyszczenie.  Urządzenie  posiada  stopień  ochrony  IP-65  i  może  być  czyszczone
chemicznymi  środkami dezynfekującymi  oraz strumieniem wody,  a także pary o temp do
100°С.  Jednocześnie zachowana jest wysoka jakość dźwięku dzięki mikrofonowi z izolacją
szumów i wbudowanemu 5W głośnikowi.  

Interkom przeznaczona do komunikacji  głosowej za pośrednictwem infrastruktury sieci IP.
Stację można zintegrować ze standardowymi centralami telefonicznymi VoIP obsługującymi
protokół  SIP  (Session  Initiation  Protocol)  jak  również  może  pracować  w  trybie
bezserwerowym.
Interkom zapewnia połączenia indywidualne, wywołania ogólne, wywołania grupowe, a także
konferencje.

Nr katalogowy Nazwa
NCH250S2B Interkom IP, 1 przycisk, obudowa wpustowa
NCH250S2BS Interkom IP, 1 przycisk, obudowa naścienna
NCH250S2C9L Interkom IP, klawiatura, wyświetlacz, 

obudowa wpustowa
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NCH 250

Parametry techniczne:

Audio:
Wzmacniacz mocy: 10W klasy D
Kodeki głosowe: g.711a, g.711 , g.722, g.729, µ

g.723.1 5.3k/6.3k，
Tryby pracy: Rozmowa głośnomówiąca lub

przez słuchawkę
Pełny dupleks lub PTT
Paging

Złącza:
Ethernet: 1x RJ45 (10/100MBPS)
Zasilanie: 1x złącze śrubowe
Słuchawka: 1x Złącze śrubowe
Sygnalizacja: 1x dioda LED
Mikrofon: 1x elektretowy
Głośnik: 1x 8Ω
Wyświetlacz: 2 linie, 16 znaków

Wymiary:

                       

    
   
                             

Montaż podtynkowy:

Elektryczne:
Zasilanie: Power Over Ethernet (PoE 

IEEE 802.3af) lub 12VDC
Pobór mocy: 12W (1A przy 12VDC)

Mechaniczne:
Wymiary (Dł. x Sz. X Gł.): 320 x 150 x 52mm
Waga: 1.7kg
Materiał obudowy: Stal nierdzewna
Materiał panel frontowy: Poliester 200μ

Środowiskowe:
Temp. Pracy: -20°C do 60°C
Stopień ochrony: IP-65

Obsługiwane protokoły:
Protokoły IP: IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, 

DNS, SIP, HTTP, Telnet, FTP, 
RTP, RTCP, SNTP,

Protokoły SIP: RFC 3261,
Adres IP: Statyczny, DHCP
Zarządzanie: http 

Certyfikaty:
CE

interkom z klawiaturą 
i wyświetlaczem

interkom z 1 przyciskiem

Chcesz wiedzieć więcej?

ASCS Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 30
43-170 Łaziska Górne
ascs@ascs.p  l  
www.ascs.pl
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