
TITAN-700
INTERCOM

De TITAN-lijn van Radio Zeeland 

is een professionele serie 

navigatieproducten die innovatieve 

technologie voor de binnenvaart 

samenvoegt met bewezen 

technieken. Gebaseerd op zijn 

voorgangers, Falcon en Sigma, 

combineert de TITAN analoge en 

digitale technieken in een zeer 

veelzijdige reeks producten. De 

TITAN serie is geschikt voor zowel de 

nieuwbouw- als de vervangingsmarkt.



ALWAYS THERE. EVERYWHERE.

Prijzen zijn afhankelijk van de wisselkoersen.

Neem vandaag nog contact op met een van 
onze experts voor meer informatie!

T +31 104283344 
E sales.binnenvaart@radioholland.com 
www.radioholland.com

Intercom-hoofdstation
De TITAN-700 is een Intercom-hoofdstation. 
TITAN-stations met oproep functie naar hoofdstation 
kunnen op de TITAN-700 worden aangesloten. Het 
systeem ondersteunt maximaal 10 substations. Het 
hoofdstation van de Intercom levert semi-duplex 
communicatie met alle substations en een algemene 
oproep is eveneens mogelijk.

Toevoegingen
Alle stations kunnen worden voorzien van 
oproepknoppen. Een persoon die zich in de buurt van 
de TITAN-700 intercom bevindt, kan zo op de hoogte 
worden gesteld. Daarnaast kunnen de voetschakelaar 
P-707 en de zwanenhalsmicrofoon P -704 op het 
intercomsysteem worden aangesloten.

Indicatoren
Het gekozen kanaal wordt aangegeven door het 
LCD-beeldscherm, dat kan worden gedimd met behulp 
van de algemene dimfunctie.

Specificaties
Gewicht Nettogewicht 1,9 kg

Bescherming IP-50

Temperatuur/
Luchtvochtigheid

0 tot +55°C / 0 tot 90% (niet gecondenseerd)

Hoofdvoeding / Back-up 18–36VDC

Stroomsterkte < 2A

Uitvoer 5 uitvoeren voor substation P-701 / P-702 / P 
711
Alarmcontact 24VDC 1 A
P-710 interfacebus

Invoer Invoer voor zwanenhalsmicrofoon
Invoer voor P-707 voetschakelaar

Randapparatuur
P-701: Buitenluidspreker
P-702: Binnenluidspreker
P-707: Voetschakelaar
P-711: Machinekamerset
P-705: Drukknop IP67
P-704: Zwanenhalsmicrofoon

TITAN-700
De hoofdeenheid van de TITAN-700 is een intercom die via een tweedraadssysteem 

werkt dat kan worden aangesloten op maximaal tien substations. Dit intercomsysteem, 

met intuïtieve bediening en basisontwerp, draait om eenvoud. Met een functie 

voor een oproep aan alle stations, een selecteerbare prioriteit per kanaal en een 

oproepmogelijkheid per kanaal, is de TITAN-700 een zeer veelzijdig intercomstation.

Afmetingen

ACHTERZIJDEVOORZIJDE
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