FALCON II 700
INTERCOM

De Falcon II 700 is een intercom die werkt op een tweedraads systeem en kan worden
aangesloten op tien substations. De FALCON II 700 vindt zijn kracht in de eenvoud, met
intuïtieve bediening en een eenvoudige layout. Met alle oproepfunctionaliteit, selecteerbare
prioriteit per kanaal en oproepmogelijkheid per kanaal is de FALCON II 700 een zeer compleet
intercomtoestel.

De Falcon II lijn
De onderliggende techniek en aansluiting van de Falcon II
lijn is dezelfde als Titan, maar dan onder glas. De Falcon II
is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit en heeft een
moderne, strakke uitstraling. Voor de bedienfuncties is
gekozen voor de capacitieve aanraaktechnologie en alle
noodzakelijke instellingen zijn uitgevoerd met degelijke
en eenvoudig in te stellen potentiometers.

KENMERKEN
n Compatibel met de Titan lijn
n Vernieuwde schakeltechniek voor
optimaal bedieningsgemak
n LCD display voor gekozen kanaal
n Potmeters voor de
noodzakelijke bijregelingen

De Falcon II lijn is uitgerust om direct of via ethernet te
communiceren met de subsystemen en met andere
Falcon units aan boord. Door de techniek van de
Falcon II lijn en de Titan lijn naar elkaar toe te brengen is
het mogelijk om beide systemen binnen één netwerk te
gebruiken.

FALCON II 700 INTERCOM

Afmetingen
FALCON II 700 Intecom
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Vernieuwde schakeltechniek voor optimaal
bedieningsgemak
LCD display voor informatie van gekozen functie,
alarmering etc
Maatvoering en aansluitingen gelijk aan Sigma 700 en
Titan 700, dus uitwisselbaar met eerdere producten
(let op; andere diepte)

126

n

+
VOLUME

FALCON 700

Kenmerken van de FALCON II 700
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De FALCON II 700 biedt een ingebouwde luidspreker en
microfoon. Het volume voor spreken en luisteren worden
geregeld met potmeters. Sub-stations met een call-back
optie kunnen op het hoofdstation worden aangesloten.
De intercom biedt semi duplex communicatie met alle
sub-stations en een oproep naar alle sub-stations is ook
mogelijk.
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Specificaties voor de behuizing displayunit
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18 – 36VDC 900mA zelfherstellende zekering

Back-up stroomvoorziening 18 – 36VDC 900mA zelfherstellende zekering

2x1.5 mm
Screened (24VDC)

< 2,0 A



Energieverbruik

ALARM CONTACT







Hoofdstroomvoorziening
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Elektrische Specificaties





0 tot 90%
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0 tot + 55°C,

Luchtvochtigheid
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Wekingstemperatuur
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IP-50



Beschermingsklasse

Systeem diagram



1,35kg



236 x 154 x 86 mm

Netto gewicht



Helder geanodiseerd aluminium

Afmetingen



Behuizing

 



 



Leveringsomvang
n
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FALCON II 700 Intercom
Handboek

Accessoires
P-701
Buiten speaker

P-711 Machinekamer set

P-705
Drukknop IP67

P-702 Binnen speaker

P-707
Voetschakelaar

P-704 Goosneck
microfoon.
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Neem vandaag nog contact op met een van
onze experts of onze dealers voor meer
informatie!
T +31 104283344
E sales.binnenvaart@radioholland.com
www.radioholland.com

ALWAYS THERE. EVERYWHERE.

