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Motorowodny System Interkom 9800

Stacja Matka Systemu 9800
Cechy Stacji Matki
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zapewnia komunikację interkomową pomiędzy 6 członkami załogi, z których dwóch ma możliwość
odbierania/nadawania transmisji radiowych (kapitan, co-kapitan)
W pełni dupleksowa, aktywowana głosowo (VOX) komunikacji interkomowa
Odporna na korozję i warunki pogodowe obudowa
Możliwość podłączenia dwóch radyj mobilnych
Pozwala na podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku takich jak przenośne odtwarzacze muzyki
stereo, które są automatycznie wyciszane kiedy transmisja radiowa jest aktywowana
Funkcja strefowa audio (np. Radio 1, lewe ucho i Radio 2, prawe ucho)
Pozwala na podłączenie do 6 telefonów komórkowych (jeden na każdego członka załogi)
Kompatybilna z większością radyj mobilnych VHF, UHF, jak i radiami morskimi
Automatycznie wykrywa 12V lub 24V system zasilania

Opis
Nowy System Interkomu Motorowodnego David Clark 9800 zapewnia czystą i niezakłóconą komunikację
interkomową i radiową w wymagających nawodnych warunkach. Pomimo, że szczególną użyteczność system
ten prezentuje na bardzo hałaśliwych szybkich łodziach, może być on także wykorzystywany na
jakichkolwiek łodziach wyścigowych, na których wymaga się najwyższych standardów wytrzymałości i
niezawodności.
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Stacja Matka U9800S jest sercem systemu i wykorzystując interfejs wyświetlacza i Zestawy Nagłowne Serii
9800 redukujące hałas zewnętrzny, zapewnia czystą i niezakłóconą komunikację interkomową dla 6
członków załogi z czego dwóch ma możliwość odbioru i nadawania sygnałów radiowych.
W pełni dupleksowa komunikacja interkomowa oznacza, iż wiele osób może rozmawiać ze sobą w jednym
czasie bez utraty komunikacji. Aktywowany głosowo system (VOX) minimalizuje hałas zewnętrzny.
Odporna na korozję i ciężkie warunki pogodowe obudowa zapewnia bezproblemowe i długotrwałe
użytkowanie.
Podłączenie dwóch radyj mobilnych pozwala na komunikację z kilkoma źródłami informacji (n.p., stacje
meteorologiczne, policja, etc.).
Dodatkowo system pozwala na podłączanie zewnętrznych źródeł dźwięku stereo. Złącze AUX jest wyciszane
za każdym razem kiedy transmisja radiowa jest aktywowana.
W razie potrzeby możliwe jest aktywowanie funkcji strefowe audio (np. Radio 1, lewe ucho i Radio 2, prawe
ucho)
Model
Stacja Matka

U9800S

Specyfikacja
Zasilanie
12 do 30 VDC
Wejścia Radiowe
2
Wejścia zewnętrzne AUX 1(stereo)
Ciśnieniowo kształtowane
Wykończenie
włókna węglowe
Wymiary
20 cm x 16.8 cm x 8.25 cm
Złącza
14 wodoodporne
Złącza zdalnych PTT
2 (kapitan, co-kapitan)
Zakres temperatur
-20 C to +70 C
Zakres wilgotności
0-95% bez kondensacji
Waga
1 kg
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