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Rozwiązania interkomowe �rmy Altair łączą w sobie prostotę projektu z łatwością obsługi oraz kompatybil-
nością wszystkich produktów. System składa się z modułów, dzięki czemu jego rozbudowa jest niezwykle 
łatwa: od dwupunktowego przewodowego połączenia do skomplikowanych wielokanałowych sieci z 
połączeniami przewodowymi oraz bezprzewodowymi. System składa się z podobnych elementów oferując 
rozwiązania komunikacyjne dla najróżniejszych sektorów przemysłowych i rozrywkowych:

Systemy treningowe, pomieszczenia edukacyjne, biura
Studia telewizyjne, edycja wideo, kamery CCU, zespoły mobilne, zespoły nadawcze
Ekipy sceniczne – artystyczne oraz techniczne
Eventy na żywo – nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, techniczni
Branża �lmowa – produkcja, operatorzy, techniczni
Parki rozrywki

Kompatybilność
Systemy interkomowe ALTAIR podążają za standardami rynku komunikacji, oferując 
podstawową kompatybilność z głównymi systemami komunikacyjnymi dostępnymi na 
rynku.
Niezawodność
Jakość produktów oraz wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń dla branży audio 
gwarantują wysoką niezawodność systemów nawet w ciężkich warunkach pracy.
Innowacje 
Ciągły rozwój oraz łączenie nowych technologii to codzienne wyzwania stawiane przed 
zespołem inżynierów �rmy ALTAIR.

Oferty �rmy ALTAIR zawiera dwie stacje bazowe o możliwości obsługi do 4 i do 8 
zestawów przenośnych każda. Stacje bazowe mogą obsługiwać oba rodzaje 
zestawów przenośnych: jedno- oraz dwukanałowe. Wzajemna kompatybilność 
stacji bazowych pozwala na tworzenie sieci złożonych zarówno z zestawów 

przenośnych bezprzewodowych jak również przewodowych – wystarczy 
podłączyć kabel bezpośrednio do stacji. System pracuje w trybie pełnego 
dupleksu. Można łączyć ze sobą wiele zestawów, aby uzyskać niezbędną 
pojemność systemu.

System pracuje w zakresie częstotliwości przeznaczonym na komuni-
kację głosową, dzięki czemu transmisja jest stabilna i 
zapewnia wyraźny przekaz przez unikanie pasma 
wykorzystywanych przez takie urządzenia jak: IEM, 
mikrofony bezprzewodowe, Wi-Fi, Bluetooth czy telefonia 
komórkowa.  

Sygnał przesyłany jest przez standardowy, 
ekranowany, dwużyłowy kabel lub w przypadku 
bardziej skomplikowanych instalacji wielożyło-
wy kabel. Stacja Master, dzięki unikatowemu 
źródłu zasilania, dostarcza zasilanie do wszyst-
kich komponentów systemu oraz umożliwia 
podłączenie zestawu komunikacyjnego dla 
operatora stacji. W ofercie zestawów przewodo-
wych znajdują się zarówno stacje jedno- jak i 
dwukanałowe, zestawy ze świetlnym sygnaliza-
torem, zestawy wolnostojące na biurko, 
rozszerzenia Bluetooth, zasilacze, interfejsy 
ogólnego przeznaczenia oraz programowalne 
matryce.
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3Bezprzewodowe

WBS-200
Jednokanałowa
Stacja Bazowa

Seria WB-200

Cechy produktu

Parametry

WBS-200

CH-A/BWBS-200

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA

#1

#2

#3

#4

75-300 m

CH-A o CH-B

EM-201 EM-201 EM-201

EM-201 EM-201

4XWBP-200/WBP-210

Bezprzewodowe Systemy Komunikacyjne

• System cyfrowy z szyfrowaną komunikacją zapewniającą 
   wysoką prywatność.

• Zakres pracy niewymagający licencji.

• System anten rozproszonych dla minimalizacji zaników.

• Dwie odłączane anteny dookólne w zestawie, 
   pozwalające na wymianę na anteny kierunkowe 
   w razie potrzeby.

• Brak zakłóceń z odsłuchów dousznych, WiFi 
   czy mikrofonów bezprzewodowych.

• Możliwość podłączenia do 20 przewodowych zestawów 
   przenośnych zasilanych ze stacji.

• Seria Compact oraz Extreme zawierają wewnętrzne anteny.

• Wydajna i niezawodna komunikacja, wykorzystująca 
   przetwarzanie DSP oraz technologię EchoSup.

Wymagane zasilanie:
90-264 VAC/50-60 Hz/
50 VA.
RF:
Pasmo 1900 MHz,
w zależności od kraju.
Liczba zestawów prze-
nośnych na stację:
Od 1 do 4.
Podłączenia:
2x przewodowa linia,
PRG we, PA wy, dyna-
miczny lub elektretowy
mikrofon.
Funkcje zdalne:
Wyłączenie mikrofonu,
wyłączenie alarmu.
Wymiary i waga:

  

1U x 19" x150 mm
2.7 Kg net.

Podstawowa kon�guracja. Bezprzewodowe zestawy przenośne muszą znajdować się w zasięgu stacji bazowej. 
System może zostać w prosty sposób rozbudowany przez przewodowe zestawy przenośne np.: EM-201

WBS-200 to cyfrowy interkom bezprzewodowy, który jest kompatybilny z przewodową stacją ALTAIR E-200 i może współpraco-
wać z jednokanałowymi bezprzewodowymi zestawami przenośnymi WBP-200 oraz WBP-210.

Stacja bazowa jest zaprojektowana w taki sposób, aby mogła pełnić rolę stacji Master i zapewnić w pełni dupleksowy, bezpiecz-
ny system komunikacji dla maksymalnie 4 bezprzewodowych zestawów przenośnych oraz możliwość komunikacji z operatorem 
stacji za pomocą zestawu kablowego. System może zostać rozbudowany przez łączenie kilku stacji bazowych tworząc jeden lub 
więcej kanałów lub grup komunikacji. W zależności od wymagań instalacji, stacja, może być zasilana zdalnie przez przewodowe 
połączenie ze stacją EF-200 co upraszcza okablowanie i konserwację.

Stacja bazowa zawiera wyjścia umożliwiające podłączenie przewodowych zestawów EM-201. Sygnał jest kompatybilny z 
większością producentów 2 i 4 liniowych interkomów. 

POL-AUDIO Leszek Polanowski, 05-420 Józefów, ul.M.C.Skłodowskiej 33, tel: +48 22 7893002, e-mail: polaudio@polaudio.pl
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Cechy produktu

WBS-202 WBP-200/WBP-210/WBP-202/WBP-212
10 X EM-201

10 X EM-201

CH-A

4 X WBP-200/WBP-210

B-HCA-HC

3 X WBP-200
/WBP-210

CH-A/B

Zestawy dwukanałowe
WBP-202/WBP-212

10 X EM-201

10 X EM-201

4 X WBP-200/WBP-210

3(4*) X WBP-200
/WBP-210

B-HCA-HC

CH-A/B

10 X EM-201

10 X EM-201
WBS-202 202-SBW202-SBW

PRZYKŁADOWE APLIKACJE

*4X przy używaniu jednego zestawu mendżerskiego8XWBP-200/WBP-210

Bezprzewodowe

• System cyfrowy z szyfrowaną komunikacją 
   zapewniającą wysoką prywatność.
• Zakres pracy niewymagający licencji.
• System anten rozproszonych dla 
   minimalizacji zaników.
• Dwie odłączane anteny dookólne w 
   zestawie, pozwalające na wymianę 
   na anteny kierunkowe w razie potrzeby.
• Brak zakłóceń z odsłuchów dousznych, 
   WiFi czy mikrofonów bezprzewodowych.
• All-in-one dwukanałowa, bezprzewodowa
   i przewodowa stacja bazowa. 

• Możliwość podłączenia do 8 zestawów 
   bezprzewodowych oraz do 20 zestawów 
   przewodowych zasilanych ze stacji.
• Seria Compact oraz Extreme zawierają

podwójne anteny wewnętrzne.
• Wydajna i niezawodna komunikacja, 
   wykorzystująca przetwarzanie DSP 
   oraz technologię EchoSup.
• Pełne wsparcie We/Wy: Mic, Ucho, 
   PGM we, PA wy, PGM wy. 

TRYB “TWIN”

WBS-202
DwuKanałowa
Stacja Bazowa

Seria WB-200

Bezprzewodowe Systemy Komunikacyjne

Parametry
Wymagane zasilanie:
90-264 VAC/50-60 Hz/
50 VA.
RF:
Pasmo 1900 MHz,
w zależności od kraju.
Liczba zestawów prze-
nośnych na stację:
Od 1 do 8.
Podłączenia:
2x przewodowa linia,
PRG we, PA wy,zewnę-
trzny głośnik, dynamiczne 
lub elektretowe słuchawki.
Funkcje zdalne:
Wyłączenie mikrofonu,
wyłączenie alarmu.
Wymiary i waga:  
1U x 19" x 210 mm
3,2 Kg net.

WBS-202 Cyfrowy System Bezprzewodowy może zostać wykorzystany razem z jednokanałowymi bezprzewodowymi zestawa-
mi przenośnymi WBP-200 oraz WBP-210 jak również z dwukanałowym zestawem menadżerskim WBP-202 i WBP-212.

Bezprzewodowa stacja bazowa podwaja pojemność jednokanałowej stacji WBS-200 zachowując pełną kompatybilność z 
zestawami przenośnymi. Stacja zapewnia dwukanałową łączność radiową z pojemnością do 4 zestawów na każdy kanał. Przy 
pomocy jednego przełącznika, można przenieść wszystkie 8 urządzeń do jednego kanału, przy jednoczesnym utrzymaniu 
dwukanałowych możliwości dla podłączeń przewodowych.

Stacja WBS-202 zawiera nowy dwukanałowych zestaw menadżerski WBP-202 w lekkiej obudowie z serii Compact lub w wytrzy-
małej obudowie WBP-210 z serii Extreme, które dostarczają wiele możliwości aplikacji. Nowe zestawy menadżerskie umożliwia-
ją jednoczesne zarządzanie dwoma zespołami oraz bezpośrednie nadawanie komunikatów do podłączonego systemu 
nagłośnienia. Baza może pracować jednocześnie z maksymalnie dwoma sztukami, jedna na kanał. Stacja może pracować w 
izolowanym trybie Master lub podłączona, jako Slave do drugiej stacji bezprzewodowej pozwalając na stworzenie dużej sieci 
bezprzewodowej. 

Dwa oddzielne wyjścia A/B służą do podłączenia standardowych systemów przewodowych EM-201 lub innych dwu- lub cztero-
liniowych interkomów. 

Do 8 zestawów pracujących w tym samym kanale.  Stacja bazowa 
umożliwia podłączenie i zasilenie innych urządzeń przewodowych w 
systemie.

Cztery zestawy na każdym z dwóch kanałów. Stacja bazowa 
umożliwia podłączenie i zasilenie pozostałych, przewodowych 
elementów systemu.

Nowy zestaw manager (tylko jeden na kanał) umożliwia wybranie 
kanału na którym chcemy odbierać i nadawać komunikaty, do 
zarządzania grupami zestawów przewodowych i bezprzewodowych.

Prosty system bezprzewodowy. Zawiera dwa 
zestawy WBP-210 ustawione w trybie „Twin”. Ten 
tryb pozwala na połączenie radiowe między oboma 
zestawami bez pośrednictwa stacji bazowej.

POL-AUDIO Leszek Polanowski, 05-420 Józefów, ul.M.C.Skłodowskiej 33, tel: +48 22 7893002, e-mail: polaudio@polaudio.pl
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WBP-212
Dwukanałowy
Zestaw
Bezprzewodowy

Seria WB-200

WBP-202
Dwukanałowy
Zestaw
Manager

Seria WB-200

Dodatkowe cechy WBP-202 

Zasilanie:
3.6V Bateria Ni-MH.

 Do 10 h. Ładowanie 2-3 h.
Zasięg:
50-300 m dookoła stacji.
Podłączenie słuchawek:
mini XLR-4M.
dynamiczny/elektretowy 
mikrofon.
Sygnalizator:
Świetlny, dźwiękowy, 
wibracje.
Zdalne funkcje:
Wyłączanie mikrofonu, 
Wyłączanie sygnalizatora, 
Ogłoszenia (tylko WBP-202).
Wymiary i Waga:
120x80x25 mm/175 gr.
z baterią

Specyfikacja
WBP-200/WBP-202

Dodatkowe cechy WBP-212

WBP-200
Jednokanałowy
Zestaw Bezprzewodowy

Seria WB-200

Główne cechy WBP-200

WBP-210
Jednokanałowy
Zestaw
Bezprzewodowy

Seria WB-200

Zestawy Serii Compact

Zestawy Serii Extreme

Bezprzewodowe

• Kompatybilność: stacje bazowe
WBS-200 i WBS-202.

• Lekki, ergonomiczny projekt. 
Wewnętrzne anteny.

• Żywotność baterii: 10 godzin
w trybie konwersacji.

• Ładowanie baterii: WBPC-200.

• Tryb odbierania połączeń: do 50 godzin,
   tryb stand-by.

• Kompatybilność: stacja bazowa WBS-202.

• Zestawy dwukanałowe.

• Zaprojektowane na podstawie wymagań 
   manadżerów.
• Oddzielne A/B lub połączone A+B 
   odbieranie kanałów.
• Wybór nadawania do: A, B, A+B

• Przycisk: Stage announce, dla ogłoszeń 
   do systemu PA

Główne cechy WBP-210
• Kompatybilność ze stacjami WBS-200 i

WBS-202.
• Wytrzymała obudowa. Gumowe narożniki.

Wewnętrzna antena zbiorcza.
• Żywotność baterii: 20 godzin w trybie rozmowy 
• Dodatkowa bateria: 1x Bateria AA daje 4-6 godzin

pracy.

• Przyciski od mikrofonu i głośności na górnym 
   panelu
• Gniazdo USB do ładowania i aktualizacji.
• Ładowanie baterii: WBPC-210.

• Kompatybilność ze stacją: WBS-202.
• Dwukanałowy zestaw bezprzewodowy
• Projekt wykonany na podstawie
   wymagań menadżerów
• Nasłuch kanałów: A, B lub A+B.
• Nadawanie do kanałów A, B lub A+B.
• Mikrofon oraz wybór kanału na górnym
   panelu
• Przycisk Stage announce do nadawania

komunikatów do systemu PA

Zestaw bezprzewodowy w kompaktowej, lekkiej obudo-
wie z serii Compact. Zastosowane w zestawie anteny 

wewnętrzne pozwalają na bardzo komfortowe 
użytkowanie zestawu. Tor Audio zawiera 

procesowanie DSP sygnału, optymalizowane 
pod kątem komunikacji w hałaśliwym 

otoczeniu. Tłumienie pogłosu oraz 
powiązane procesowanie pozwala 

na prowadzenia konwersacji przez 
długi okres w komfortowy 

sposób. Korzystając z obwodów z 
niskim poborem mocy, zestawy 

mogą pracować nieprzerwanie przez 
10 godzin bez konieczności ładowania. 

Diody wskazują poziom naładowania baterii. 
Wbudowany wibrator, który poprawia 
możliwość komunikacji w dużym hałasie. 
Zestaw wskazuje również poziom sygnału 
radiowego, dzięki czemu można reagować na 
możliwe zaniki sygnału.

Model dwukanałowy pozwala na komunikację 
w obu kanałach A i B jednocześnie. Ten zestaw 
umożliwia specjalną funkcję, zarządzania 
dwoma oddzielnymi zespołami. Obsługa jest 
intuicyjna i umożliwia nasłuch wybranego 
kanały lub sumy obu, jak również wybiórcze 
odbieranie wywołania z obu kanałów. Nowa 
funkcja nadawania ogłoszeń pozwala na 
wysyłanie komunikatów do podłączonego 
systemu nagłośnieniowego.

Zasilanie:
3.6V Bateria Ni-MH.

 Do 20 h. Ładowanie 4 h.
Zasięg:
50-300 m dookoła stacji.
Podłączenie słuchawek:
mini XLR-4M.
dynamiczny/elektretowy 
mikrofon.
Sygnalizator:
Świetlny, dźwiękowy, 
wibracje.
Zdalne funkcje:
Wyłączanie mikrofonu, 
Wyłączanie brzęczyka, 
Ogłoszenia (tylko WBP-222).
Wymiary i Waga:
145x93x35 mm/350 gr.
z baterią

Specyfikacja
WBP-210/WBP-212

Zestawy z serii Extreme WBP-210 i WBP-212 są kompaty-
bilne ze wszystkimi systemami bezprzewodowymi z serii 
WB-200 i zostały zaprojektowana dla różnego rodzaju 

zastosowań ekstremalnych, takich jak koncerty 
na żywo, studia telewizyjne, terenowe 

plany zdjęciowe oraz inne 
wydarzenia plenerowe, które 
wymagają zwiększonej wytrzy-
małości.
Aby ułatwić użytkowanie w 

trudnych warunkach, dodano 
funkcje: Podłączenie zestawu 

nagłownego standardowym złączem 
XLR-4 dla zwiększenia kompatybilności i 

wytrzymałości, bateria o długiej żywotności, 
dodatkowy zasobnik na baterię, blokada przycisków, 

duże podświetlane przyciski oraz wiele innych.
Kon�guracja ustawień, pozostały czas pracy na baterii, poziom sygnału radiowego oraz 
inne istotne informacje wyświetlane są na kolorowym wyświetlaczu. Główne operacje są 
dostępne za pomocą klawiszy na górnym i przednim panelu.
Pozostałe cechy produktu są takie same jak dla zestawów WBP-200/202: wewnętrzne 
anteny zbiorcze, wysoki poziom głośności, ilość zestawów na stację bazową, zasięg, etc. 
Te zestawy mogą pracować z zestawami z serii Compact WBP-200/202 w tym samym 
systemie.

POL-AUDIO Leszek Polanowski, 05-420 Józefów, ul.M.C.Skłodowskiej 33, tel: +48 22 7893002, e-mail: polaudio@polaudio.pl
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WBPC-200
Ładowarka 

Zestawów
Bezprzewodowych

Seria WB-200

WBFC-200 F
All in one

Skrzynia Transportowa
Do Zestawów 

Bezprzewodowych

Seria WB-200

WBPC-210
Seria WB-200

WBFC-200
Skrzynia na

4 Zestawy
z Ładowarką

Seria WB-200

WBFC-202
8 Zestawów i 2

Ładowarki

Seria WB-200

WBFC-210
Seria WB-200

WBFC-212
WB-200 Series

Bezprzewodowe

Wymagania prądowe:
110-120/220-240 VAC/
50-60 Hz/15 VA.
Podłączenie:
1 do 4 zestawów/2-3 h
Do pełnego naładowania.
Alarmy i wskaźniki:
Ładuję, nie ładuję, 
naładowana, zwarcie
Wymiary i waga:
84x55x155 mm/650 gr.

Specyfikacja
Wymagania prądowe:
90-264 VAC/50-60 Hz/
 20 VA.
Podłączenie:
1 do 4 zestawów/4 h
do pełnego naładowania.
Alarmy i Wskaźniki:
Ładuje, nie ładuję, 
zwarcie.
Wymiary i Waga:
84x55x155 mm/290 gr.

Specyfikacja

Rack:
Wysokość 1U na stację 
bazową, WBS-200/202.
Szuflada:
1x WBPC-200 + 4xWBP200.
Tylny schowek: 
5xWAM-100 + akcesoria.
Wymiary i Waga:
530x520x180 mm/10.5 Kg
net/16.5 Kg pełny.

Specyfikacja

Wymiary i Waga:
460x350x130 mm/3.6 Kg
net/5.1 Kg pełny.

Specyfikacja Wymiary i Waga:
620x360x130 mm/4.4 Kg
net/6.7 Kg pełny.

Specyfikacja

Skrzynia mogąca pomieścić WBPC-210 oraz cztery zestawy
WBP-210.

Skrzynia mogąca pomieścić dwie ładowarki WBPC-210 oraz osiem
zestawów bezprzewodowych WBP-210/WBP-212.

Wymiary i Waga:
490x350x130 mm/4.2 Kg
net/6 Kg pełny.

Specyfikacja
Wymiary i Waga:
660x390x130 mm/6.2 Kg
net/9.8 Kg pełny.

Specyfikacja

Ładowarki | Skrzynie podróżne

Ładowarka z selektorem napięcia pozwala na ładowanie do 4 
zestawów WBP-200/202 na raz. Ładowarka posiada wskaźniki 
określające ładowanie, naładowanie jak również niezwykle istotne 
wskaźniki sygnalizujące zwarcie i rozwarcie dla każdego wyjścia.

Ładowarka 
Zestawów

Bezprzewodowych

Ładowarka pracująca w różnych zakresach napięcia, 
pozwala na ładowanie do 4 zestawów WBP-210/212 
jednocześnie. Ładowarka posiada wskaźniki ładowania, 
naładowania oraz zwarcia i rozwarcia na każdym 
wyjściu. 

Skrzynia pozwala na łatwy i pewny transport i pracę kompletnego systemu. 
Skrzynia zawiera miejsca 1U na stację bazową, wysuwaną szu�adę na ładowar-
kę i 4 zestawy WBP-200 oraz tylną zdejmowaną pokrywę z miejscem na 5 
zestawów nagłownych WAM-100. Dzięki umieszczeniu anten stacji bazowej na 
górze zestaw może być gotowy do pracy w przeciągu kilku minut. 

Skrzynia mogąca pomieścić jedną ładowarkę WBPC-200 i 
cztery zestawy WBP-200.

Skrzynia mogąca pomieścić dwie ładowarki WBPC-200 oraz osiem 
zestawów WBP-200/WBP-202.

Skrzynia na
4 Zestawy

z Ładowarką

8 Zestawów i 2
Ładowarki
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DA-P6060
Antena
Kierunkowa

7

AS-MB200
Ramię do Anteny

WAM-100 / 2L
Lekki Zestaw
Nagłowny na
Jedno Ucho

Seria WB-200

SYNK

Kierunkowość/Zysk:
Wiązka
85ºH-60ºV/+8dBi.
Montaż:
Ściana lub statyw mikrofo-
nowy z pomocą AS-MB200.
Wymiary i Waga:
102x95x32 mm/110 gr.

Specyfikacja

Dołączone akcesoria:
1x SMA-F do adaptora 
SMA-F.
Wymiary i Waga:
100x110x23 mm/120 gr.

Specyfikacja

Koaksjalny kabel o niskich stratach.
Męski SMA po obu końcach.

Mikrofon:
Elektretowy 6V/2Kohm.
Kapsuła minimalizująca
hałas.
Słuchawki:
150 ohm.
Waga:
65 gr. z okablowaniem

Specyfikacja

WAM-100/2
Zestaw nagłowny
na Jedno Ucho

Seria WB-200

Specyfikacja

WAM-100
Zestaw Nagłowny
na Oboje Uszu

Seria WB-200

Specyfikacja

WAM-100/2S
Zestaw Nagłowny
na Jedno Ucho z
Obrotowym Mikrofonem

Seria WB-200

Mikrofon: Dynamiczny, 200 ohm 
kierunkowy.
Słuchawki: 400 ohm.
Waga: 350 gr. z okablowaniem.

Specyfikacja

WAM-100 S
Zestaw Nagłowny 
na Oboje Uszu z
Obrotowym Mikrofonem

Seria WB-200

Mikrofon: Dynamiczny, 200 ohm
kierunkowy. 
Słuchawki: 200 ohm (2x400 ohm).
Weight: 450 gr. z okablowaniem.

Specyfikacja

Anteny, Zestawy nagłowne, Akcesoria

•EC3-MM 3 metry

•EC5-MM 5 metry

•EC20-MM 20 metry

•EC10-MM 10 metry

Bezprzewodowe

Antena kierunkowa o wysokim zysku może zostać wykorzystana na dużych obszarach 
gdy stacja bazowa nie może być umieszczona w centrum obszaru pracy ale na jego 
obrzeżach. Innym zastosowaniem będzie obsluga całego budynku lub całego obszaru 
z zewnątrz.

Czarne ramie w kształcie litery T zostało 
zaprojektowane z myślą o zastosowaniach 
instalacyjnych jak również mobilnych, 
dachach pojazdów, etc. Pozwala na 
umocowanie 1 lub 2 anten dookólnych lub 1 
kierunkowej DA-P6060. Zawiera standardo-
wy gwint 3/8”  do umieszczenia na statywie 
mikrofonowym.

Kabel do łączenia ze sobą dwóch 
lub więcej, stacji bazowych 
WBS-200/202. Konstrukcja: 
Kabel telefoniczny zakończony 2 
x RJ11-6/4 konektory pinów.

Ten lekki zestaw nagłowny umożliwia 
dostowanie obręczy nagłownej do zmiany 
między kon�guracją „przez głowę” i „przez 
ucho”. Zawiera kontrolę głośności na kablu oraz 
wyłącznik mikrofonu. Podłączenie zestawu 
odbywa się z wykorzystaniem XLR-4F.

Ta seria zestawów nagłownych, 
wyposażona jest w specjalny 
mikrofon obrotowy. Nauszniki 
zapewniają bardzo dobrą izolację 
od zewnętrznego hałasu. 
Wykonane są z wytrzymałego 
materiału. Dynamiczny mikrofon 
zaprojektowany jest w taki sposób 
aby minimalizować wpływ hałasu. 
Do podłączenia zestawu wykorzy-
stujemy XLR-4F.

Mikrofono: Dynamiczny, 200 ohm 
kierunkowy.
Słuchawki: 200 ohm.
Waga: 245 gr. z okablowaniem.

Mikrofon: Dynamiczny, 200 ohm
kierunkowy. 
Słuchawki: 200 ohm (2x400 ohm).
Waga: 330 gr. z okablowaniem.

Zamknięta obudowa nauszni-
ków. Konstukcja wykonana z 
niełamiącego się plastiku. 
Mikrofony z niwelacją hałasu. 
Dobra izolacja akustyczna. 
Podłączenie z wykorzysta-
niem XLR-4F.
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EF-200
Przewodowa

Stacja Master
Interkomu

Seria E-200

8 Przewodowe

Główne cechy

Wymagania prądowe:
90-264 VAC/ 50-60 Hz/
50 VA.
Zasilanie systemu:
24 VDC/1,8 A /pin2.
Zasilanie awaryjne:
9V-PP3/ 1 godzina
(4xEM-201).
Impedancja systemu:
nominalna 220 ohm/pin 3
maksymalna długość
2000 metrów.
Podłączenia:
2x sygnał interkomu, PRG
we, PA wy, dynamiczny
lub elektretowy mikrofon.
Funkcje Zdalne:
Mic kill, Buzzer kill, Relay.
Wymiary i Wagi:
1U x 19"x210 mm
3 Kg. net.

Specyfikacja

Przewodowe Systemy Komunikacyjne

• Pojemność systemu: Do 50 x EM 201
   zestawów jednokanałowych.

• Zdalne wyłączanie mikrofonu i 
   przywołania.

• Podświetlane przyciski wywołania i
   nadawania. Wybór kanału z którego
   odbieramy.

• Możliwość łączenia kanałów i stacji
   w trybie Slave.

• Możliwość tworzenia systemów wielo-
   kanałowych (4,6,8 kanałów).

• Wymienna bateria umożliwiająca
   podtrzymanie pracy systemu w
   przypadku zaniku zasilania.

• Programowalne przekaźniki elek-
   tryczne.

• Wewnętrzne ustawienia dla czyłości 
   mikrofonu, zasilania phantom, przer-
   wań PRG, akcji przekaźników, etc.

Stacja Master EF-200 zawiera źródło zasilania do zasilania wszystkich podłączonych elementów systemu. W przypadku zwarcia w 
którymkolwiek punkcie linii komunikacyjnej, stacja wyłącza system i włącza go w chwili usunięcia problemu. System może 
zawierać do 50 zestawów jednokanałowych, 15 zestawów na konferencyjnych lub inną kombinację.

Oddzielne kanały mają niezależną komunikację Nadawania/Odbierania. Aby połączyć oba kanały wystarczy skorzystać z 
przycisków umieszczonych na przednim panelu bazy.

Wszystkie komponenty w systemie posiadają układy zdalnej kontroli, aby umożliwić wyłączenie mikrofonu, wyłączanie sygnału 
dźwiękowego, etc. Funkcja zdalnego wyłączania wszystkich mikrofonów pozwala na utrzymanie niskiego wpływu zewnętrznych 
hałasów na system. Dzięki zdalnemu wyłączaniu sygnalizatora można uniknąć generowania niepożądanych hałasów na scenie.

Stacja posiada nową funkcję – zapasowe źródło zasilania, które pozwala na podtrzymanie pracy systemu przy problemach z 
zasilaniem. Źródłem zasilania jest mała bateria. System może być rozbudowywany do wielokanałowego rozwiązania zawierające-
go więcej stacji Master połączonych ze sobą za pomocą gniazda link. To rozwiązanie pozwala na dowolne kształtowanie sieci 
komunikacyjnej oraz na rozbudowę systemu razem ze zmianami w obiekcie.

Stacja bazowa zawiera wejścia liniowe i mikrofonowe z potencjometrem do kontroli poziomu wejściowego, który można przypisać 
do jednego z dwóch dostępnych kanałów oraz wyjście mikrofonowe do systemu nagłośnieniowego, aby osoba korzystającego z 
zestawu przenośnego mogła nadawać komunikaty. Dzięki możliwości programowania (przekaźniki) akcji wykonywanych po 
użyciu przycisku do komunikatów, możemy spowodować wykonanie szeregu operacji np.: włączanie świateł, włączanie 
nagłośnienia, etc. . 

Możliwość tworzenia 
wielokanałowych systemów 
komunikacji przewodowej 
opartych o EF-200, pozwala na 
wykorzystanie prostych 
rozwiązań dla skomplikowa-
nych instalacji. W tym 
przypadku 6-cio kanałowy 
system został stworzony przy 
pomocy 3-ech stacji 
dwukanałowych.
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9PRZEWODOWE

Czerokanałowa
Stacja Master

EF-204
Seria E-200

Wymagania zasilania:
90-264 VAC/ 50-60 Hz/
60 VA.
Zasilanie zestawów:
24 VDC/2.5 A /pin2.
Impedancja systemu:
nominalnie 220 ohm/pin3/
odległość do 2000 metrów.
Podłączenie:
Intercom XLR-3M
ABCD/XLR-5M+XLR-5F
AB oraz CD/2xRJ45 ABCD,
USB.
Zdalne funkcje:
Mic kill, Buzzer kill,
Relay, PA.
Wymiary i Waga:
1U x 19"x250 mm
4 Kg net.

Specyfikacja

Przewodowe Systemy Komunikacyjne

Główne Cechy
• Pojemność: do 60 x EM-201 zestawy jednokanałowe.
• Zdalne funkcje: Mic Kill,Buzzer kill.
• Podświetlane przyciski nadawania oraz wywołania dla każdego 
   kanału. Potencjometr głośności odbierania.
• LINK między kanałami.
• Gniazda do podłączenia kolejnych stacji EM-204.

• Przekaźniki do programowania automatycznych działań.

• Cztery programowalne przyciski.

• Możliwość zaawansowanej kon�guracji: Mic gains, phantom power,
PRG interrupt, relay action, etc.

• Możliwość podłączenia stacji Slave za pomocą kabla cat-5.

SLACISUM / TSACDAORBPRZYKŁADOWE APLIKACJE

OŚWIETLENIE

NAGŁOŚNIENIE

REŻYSER

MENADŻER PROD.

WIDEO

MENADŻER SCENY

2

2

4

4

4

2

OPERATORZY
ŚWIATŁA

OPERATOR
DŹWIĘKU

 SCENOGRAFIA

SCENAOPERATORZY
KAMER

GARDEROBA LINIA TELEFONICZNA

PSTN

MTX-4x16

SYSTEM NAGŁOŚNIENIA

WEJŚCIE SYGNAŁU

1

1

2

2

1

2

1

Stacja bazowa EF-204 dostarcza zasilanie dla wszystkich elementów systemu. W przypadku wystąpienia zwarcia w którymkolwiek 
miejscu systemu, stacja bazowa wyłącza go i automatycznie przywraca gdy problem zostanie usunięty. EF-204 może obsługiwać 
jednocześnie do 60 zestawów jednokanałowych lub do 20 zestawów konferencyjnych.

Cztery oddzielne kanały posiadają możliwość niezależnego odbioru, nasłuchu oraz wywołania. Łączenie kanałów odbywa się w 
prosty sposób z poziomu przedniego panelu. Wszystkie elementy zawierają układy do zdalne kontroli, dzięki czemu można 
wykorzystać zdalne funkcje takie jak: wyłączenie mikrofonu, wyłączenie wywołania, etc.

Stacja bazowa zawiera wejścia liniowe i mikrofonowe z potencjometrem kontroli poziomu wejściowego, który można przypisać do 
jednego z dwóch dostępnych kanałów oraz wyjście mikrofonowe do systemu nagłośnieniowego, aby osoba korzystającego z 
zestawu przenośnego mogła nadawać komunikaty. Dzięki możliwości programowania akcji wykonywanych po użyciu przycisku do 
komunikatów, możemy spowodować wykonanie szeregu operacji np.: włączanie świateł, włączanie nagłośnienia. 

Stacja może być wykorzystana, jako Główna stacja zarządzająca całym systemem lub jako urządzenie pełniące funkcję zdalnej 
konsoli w systemie wielopunktowym i wielokanałowym. Blok czterech przycisków Presets może zostać ustawiony w taki sposób 
aby ładował wybrane ustawienia dotyczące nadawania, odbierania oraz przywoływania w poszczególnych kanałach.

Przedni panel stacji bazowej zawiera mikrofon na gęsiej szyjce, wyjście słuchawkowe oraz wydajny głośnik.
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Zestaw
Dwukanałowy

EM-202
Seria E-200

EM-201
Zestaw

Jednokanałowy

Seria E-200

Przewodowe

PRZYKŁADOWA APLIKACJA

Podstawowy system
EF-200 EM-201 AM-100

AM-100

Wymagania zasilania:
12-32V, nom. 24V/ 35 mA.
Podłączenie:
Intercom Line XLR-
3M/XLR-3F na kanał.
Słuchawki XLR-4M.
Zdalne funkcje:
Mic kill, Buzzer kill.
Wymiary i Waga:
84X38X105 mm
235 gr net.

Specyfikacja

Główne cechy

Główne cechy

Wymagania zasilania:
12-32V, nom. 24V/ 50 mA.
Podłączenia:
XLR-3Fx2 (3pin)
lub XLR-5M+XLR-5F 
(5pin).
Podłączenia słuchawek:
XLR-4M.
Funkcje zdalne:
Mic kill, Buzzer kill.
Wymiary i waga:
84X38X105 mm
270 gr net.

Specyfikacja

Podłączenia:
Kanał A i B XLR-
3M+XLR-3F | Kanał A/B
XLR-5M+XLR-5F.
Wymiary i Waga:
84X38X105 mm/225 gr. net.

Specyfikacja

5P3-202
Spliter 

5 na 3 piny

Seria E-200

Zestawy Przenośne

• Lekka, owalna, metalowa (Aluminiowa) obudowa. Plastikowy klips.
• Przycisk  on/o� dla mikrofonu (przyciśnij by mówić lub przełączalny).
• Zdalna funkcja Mic-o� (Wyciszanie mikrofonu).
• Zdalna funkcja Buzz-o� (Wyłączanie przywołania).
• Jasny przycisk CALL z diodą sygnalizacyjną.
• Limiter mikrofonowy poprawiający komfort komunikacji.
• Presety dla czułości mikrofonu, zasilania phantom, ustawień limitera, etc.

• Zestaw dwukanałowy z balansem A, A+B, B.
• Lekka, metalowa (Aluminiowa) obudowa o owalnym kształcie.
• Przycisk  on/o� dla mikrofony (przyciśnij by mówić lub przełączalny).
• Zdalna funkcja Mic-o� (Wyciszanie mikrofonu) oraz Buzz-o� 
   (Wyłączanie przywołania).
• Limiter mikrofonowy poprawiający komfort komunikacji.
• Presety dla czułości mikrofonu, zasilania phantom, ustawień limitera, etc.
• Jasny przycisk CALL na każdy kanał z diodą sygnalizacyjną.

Ten jednokanałowy zestaw przenośny został zaprojektowany z myślą o intensywnej pracy w różnych warunkach.  Klips wykona-
ny z niełamiącego się plastiku. Sygnalizacja wywołania jest zarówno świetlna jak i dźwiękowa. Zestaw może zostać skon�guro-
wany do pracy z mikrofonem dynamicznym oraz elektretowym, dzięki czemu można wykorzystać zarówno zestawy nagłowne 
jak i douszne dostępne na rynku.

Urządzenia pozwalające na sumowanie 
dwóch 3-pinowych sygnałów do 
jednego 5-pinowego. 

Zestaw ALTAIR EM-202  jest kompatybilny ze stacjami bazowymi z serii E-200. Pozwala on na jednoczesną komunikację 
z oboma kanałami A i B. Za pomocą potencjometru można ustawić balans między odbieraniem z obudkanałów i ich 
sumy. Sygnalizacja wywołania następuje przez sygnał dźwiękowy i świetlny.
Zestaw jest zaprojektowany do intensywnej pracy. Klips wykonany z niełamiącego się plastiku. Zestaw może zostać 
skon�gurowany do pracy z mikrofonem dynamicznym oraz elektretowym, dzięki czemu można wykorzystać zarówno zestawy 
nagłowne jak i douszne dostępne na rynku. Zestaw dostępny jest w dwóch różnych wersjach:  EM-202-3P z 3-pinowym podłącze-
niem dla każdego kanału, oraz w wersji EM-202-5P z jednym 5-pinowym gniazdem dla obu kanałów.
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11Przewodowe

ES-200
Dwukanałowa
Stacja Kontrolna

Seria E-200

Wymagania prądowe:
12-32V, nom. 24V/ 70 mA.
Podłączenia:
2x Intercom Line XLR-
3M/XLR-3F na kanał.
Zdalne funkcje:
Mic kill, Buzzer kill. Mic-
speaker activation.
Wymiary i Waga:
2U X 19" | 310X89X70 mm
1,6 Kg. net.

Specyfikacja

Stacje Kontrolne

Główne cechy
• Wbudowany mikrofon i głośnik

• Automatyczne odłączenie mikrofonu i głośnika przy podłączeniu słuchawek

• Mikrofon „Przyciśnij-by-mówić” lub w trybie on/o�

• Możliwość zdalnego wyłączenia mikrofonu i głośnika

• Głośny sygnał wywołania

• Limiter dla mikrofonu zwiększający komfort komunikacji

• Programowalne funkcje wyłączania mikrofonu i odtwarzania zdalnych informacji

Uniwersalny Interfejs

4W2-200
Uniwersalny
Interfejs
4W/2W

Seria E-200

Wymagania prądowe:
12-32 V, nom. 24V/ 25 mA.
Podłączenie 4W:
zbalansowany XLR-4M.
Linia komunikacyjna:
XLR-3M.
Linia telefoniczna:
Standardowe RJ-11
Wymiary i Waga:
84X38X140 mm
330 gr net.

Specyfikacja

Główne Cechy
• Zewnętrzne zasilanie ze stacji bazowej.

• Podłączenie do kamer wyposażonych w CCU.

• Możliwość podłączenia linii telefonicznej.

• Interfejs dla niekompatybilnych systemów komunikacyjnych.

• Szeroki zakres kontroli poziomu sygnału IN/OUT.

• Sygnał wejściowy i wyjściowy są balansowane dzięki czemu 
   zapewniają czysty sygnał odporny na zakłócenia. 

PRZYKLŁADOWA APLIKACJA
MENADŻER PRODUKCJI

CH-A

CH-B

KONTROLA OBRAZU

CH-B

4W2-200 OPERATORZY KAMER

. .. .. .

CCU   CAM2

CCU   CAM1

INTERFEJS KAMER

Zdalna stacja kontrolna ES-200 może 
zostać przytwierdzona do biurka, 
racka lub innej powierzchni.  Stacja 
pozwala na pełną dupleksową 
komunikację z oboma kanałami i jest 
zasilana zewnętrznie ze stacji 
bazowej.

Przytwierdzony na stałe mikrofon na 
gęsiej szyjce oraz wbudowany głośnik 

zoptymalizowany do komunikacji głosowej pozwalają na wyraźną komunikację w obiektach o średnim natęże-
niu hałasu.

Podłączenie zestawu słuchawkowego automatycznie wyłącza wbudowany mikrofon i głośnik.

Dodatkowo stacja pozwala na zdalne odtwarzanie informacji oraz na kontrolę mikrofony z poziomu stacji 
bazowej.

Stacja kontrolna doskonale uzupełnia stację bazową EF-200 gdy potrzebny jest panel kontrolny z mikrofonem 
i głośnikiem.

Ten jednokanałowy interfejs zmienia dwukierunkowy sygnał w sygnały 
jednokierunkowe. Szeroki zakres kontroli poziomu sygnału mikrofonowego lub 
liniowego może zostać dopasowany do systemu. Sygnał wyjściowy z systemu 
interkomowego może zostać przesłany do zewnętrznego systemu nagrywania, 
nagłośnienia, etc. Dzięki temu można połączyć system interkomowy z innym, 
nie kompatybilnym systemem.
Dzięki temu urządzeniu można również podłączyć linię telefoniczną do systemu 
komunikacyjnego umożliwiając w ten sposób konwersację wszystkim użytkow-
nikom zestawów interkomowych. Jest to niezwykle przydane urządzenie w 
przypadku profesjonalnych kamer wyposażonych w system CCU, aby podłączyć 
go do systemu komunikacyjnego zainstalowanego w obiekcie.
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12 Przewodowe

EB-200
Moduł

Bluetooth

Seria E-200

EB-200PRZYKŁADOWA APLIKACJA

Uwaga: Moduł może podłączyć maksymalnie jedno kompatybilne urządzenia na raz.

EF-200 / WBS-200 ES- 200

102-ME102-ME EB-200

EM-201EM-202-3PCH-B

CH-A
CH-B

CH-A

CH-B

CH-A

10 EB-200
1 FUENTE PS 200
HEADSETS BLUETOOTH

PS-200

01#4#3#2#1# .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

-URZĄDZENIE BT KLASY II: 5-10 METRÓW W POMIESZCZENIU
-URZĄDZENIE BT KLASY I:  50-10 METRÓW W POMIESZCZENIU

OPCJONALNE POŁĄCZENIE
Z SYSTEMEM INTERKOMOWYM

SYSTEM BEZPRZEWODOWY KRÓTKIEGO ZASIĘGU

Wymagania prądowe:
12-32V, nom.
24V/ 100 mA.
Zakres częstotliwości:
ISM 2400 Mhz/Class I.
Antena:
Jedna mała antena
dołączona.
Podłączenia:
XLR-3M+XLR-3F. USB
aktualizacja urządzenia.
Wymiary i Waga:
84X38X105 mm
250 gr net.

Specyfikacja

Moduł Bluetooth

Główne Cechy
• Urządzenie BT klasy I. Teoretyczny zasięgo do 100m.
• Możliwość podłączenia przewodowego systemu serii ALTAIR E-200.
• Możliwość podłączenia zestawu nagłownego BT. Jedno urządzenie na moduł.
• Możliwość łatwego podłączenia telefonu.
• Możliwość bezprzewodowego połączenia dwóch systemów.

Moduł Bluetooth EB-200 jest kompatybilny z 
przewodowym systemem ALTAIR E-200. Ten nowy, 
pierwszy na rynku, moduł Bluetooth(BT) pozwala 
na współpracę z zewnętrznymi urządzeniami. 
PodłączeniE wymaga jedynie podpięcia kabla. 

Urządzenia może zostać użyte w trzech trybach:
Zestaw nagłowny – sygnał jest transmitowany, 
jako pełny dupleks do kompatybilnego urządzenia 

BT.
Tryb interfejsu – sygnał jest transmitowany do dowol-

nego kompatybilnego urządzenia. W tym trybie można 
udostępnić w systemie komunikacyjnych połączenie 

telefoniczne. 
Rozszerzenie sieci – dwa moduły EB-200 mogą działać jak połączenie przewodowe między elementami systemu komunikacyj-
nego.

Moduł zawiera kontrolę poziomu mikrofonu oraz odsłuchu, aby dostosować moduł do różnego rodzaju urządzeń. Gdy kluczowy 
jest zasięg, zaleca się stosowanie urządzeń z modułem BT klasy I.

Wykorzystując moduły EB-200, 
zestawy nagłowne oraz moduł 
zasilający PS-200, możemy 
stworzyć małą sieć bezprzewo-
dową, która dobrze sprawdzi się 
w zatłoczonych pomieszczeniach 
gdzie dyskretny zestaw 
nagłowny jest wysoce pożądany.

POL-AUDIO Leszek Polanowski, 05-420 Józefów, ul.M.C.Skłodowskiej 33, tel: +48 22 7893002, e-mail: polaudio@polaudio.pl
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FL-200
Sygnalizator
Świetlny

Seria E-200

PC-4-200
Panel do Racka

Seria E-200

EM-201-FL
Jednokanałowy
Zestaw z Sygna-
lizatorem Świetlnym

Seria E-200

AM-100/2L
Seria E-200

AM-100/2
Seria E-200

AM-100
Seria E-200

AM-100/2S
Seria E-200

AM-100 S
Seria E-200

Wymagania prądowe:
20-32V, nom. 24V/ 100 mA.

Podłączenie: 
XLR-3M+XLR-3F.
Wymiary i Waga:
84X88X105 mm/300 gr net .

Specyfikacja

Wymagania prądowe:
20-32V, nom. 24V/ 140 mA.
Połączenie:
Intercom Line
XLR-3M+XLR-3F.
Wymiary i Waga:
84x88x105/320 gr. net.

Specyfikacja

Wymagania prądowe:
90-264 VAC/ 50-60 Hz/
50 VA.
Zasilanie Sieci:
24 VDC / 1,8 A.
Podłączenie:
XLR-3M na kanał +XLR-
5M (2 kanały w 1).
Wymiary i Waga:
1U x 1/4 19”
(42x110x150 mm)
650 gr net.

Specyfikacja

PS-200
Moduł Zasilania
do Małych Sieci

Seria E-200

Ten panel pozwoli do zamontowanie w racku do 4 zestawów
EM-201, EM-202, 4W2-200 lub EB-200.

Główne Cechy

Główne Cechy

PRZYKŁADOWA APLIKACJA

EM-201

AM-100

AM-100

EM-201PS-200

Sygnalizacja, Zestawy Nagłowne, Akcesoria

• Owalna, lekka, metalowa (aluminiowa) obudowa 
• Światło, Dźwięk lub oba - możliwość wyboru trybu
• Możliwość zdalnego wyłączenia Sygnalizatora
• Wysoka wydajność Żarówki 360º dookoła

• Obudowa ze stali nierdzewnej.
• Zasilanie dla dwóch kanałów.
• Funkcje LINK i BUZZ KILL. 

• Uniwersalny zakres prądu 
zasilania.

• Opcjonalnie możliwość mon-
tażu w racku.

Lekki Zestaw 
Nagłowny

Mikrofon:
Elektretowy 6V/2Kohm.
Kapsuła minimalizująca
szumy.
Słuchawki:
150 ohm.
Waga:
65 gr. z okablowaniem.

Specyfikacja

Mikorofon:Dynamiczny, 200 ohm 
kierunkowy.

Słuchawki: 200 ohm.
Waga: 245 gr. z okablowaniem.

Specyfikacja
Mikrofon: Dynamiczny, 200 ohm 

kierunkowy.
Słuchawki: 200 ohm (2x400 ohm).
Waga:330 gr. z okablowaniem.

Specyfikacja

Mikrofon: Dynamiczny, 200 ohm 
kierunkowy.

Słuchawki: 400 ohm.
Waga: 350 gr. z okablowaniem.

Specyfikacja
Mikrofon: Dynamiczny, 200 ohm

kierunkowy.
Słuchawki: 200 ohm (2x400 ohm).
Waga:450 gr. z okablowaniem.

Specyfikacja

Ten przenośny sygnalizator dodaje więcej możliwości do 
serii ALTAIR E-200 poprzez ułatwienie rozpoznania 
wywołań w hałaśliwym otoczeniu, dzięki wysoko wydaj-
nej żarówce Xenon. Sygnalizator jest zasilany przez stację 
bazową jak pozostałe urządzenia w sieci.

Moduł PS-200 jest 
zaprojektowany do 
zasilania małych 
sieci komunikacyj-
nych. Moduł 
zawiera gniazda do 
p o d ł ą c z e n i a 
dwukanałowego systemu zarówno w kon�guracji 3 jaki 5-cio 
żyłowej. Przełącznik LINK pozwala na połączenie kanałów. 
Funkcja zdalna BUZZ KILL pozwala na wyłączenie wszystkich 
sygnalizatorów w sieci.

Moduł zawiera wszystkie funkcjo-
nalności zestawu EM-201 plus 
sygnalizator świetlny w kompak-
towej metalowej obudowie.

Ten lekki zestaw nagłowny 
zawiera obręcz z możliwością 
dostosowania jej do preferencji 
użytkownika. Dodatkowo 
można w nich regulować 
głośność oraz włączać i wyłączać 
mikrofon.

Ta seria zestawów nagłownych, 
wyposażona jest w specjalny 
mikrofon obrotowy. Nauszniki 
zapewniają bardzo dobrą izolację 
od zewnętrznego hałasu. 
Wykonane są z wytrzymałego 
materiału. Dynamiczny mikrofon 
zaprojektowany jest w taki sposób 
aby minimalizować wpływ szumu. 
Do podłączenia zestawu wykorzy-
stujemy XLR-4F.

Zamknięta obudowa nauszni-
ków. Konstukcja wykonana z 
niełamiącego się plastiku. 
Mikrofony z niwelacją hałasu. 
Dobra izolacja akustyczna. 
Podłączenie z wykorzysta-
niem XLR-4F.

Zestaw Nagłowny 
na Oboje Uszu z
Obrotowym Mikrofonem

Zestaw Nagłowny
na Jedno Ucho z
Obrotowym Mikrofonem

Zestaw Nagłowny
na Jedno Ucho

Zestaw Nagłowny
na Oboje Uszu

POL-AUDIO Leszek Polanowski, 05-420 Józefów, ul.M.C.Skłodowskiej 33, tel: +48 22 7893002, e-mail: polaudio@polaudio.pl



14 Przewodowe

MTX-416
Programowalna

Matryca 4x16

MTX-416PRZYKŁADOWA APLIKACJA

ES-200

ES-200

EF-200

AM-100

WBP-200/WBP-210

EM-201

EM-201

WBS-200

MTX-416EF-200

ES-200

AM-100/2

4W2-200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CH-1
CH-2
CH-3
CH-4
NULL

Wymagania prądowe:
90-264 VAC/ 50-60 Hz/
20 VA.
Zasilanie systemu:
Ze Stacji Bazowej.
Pojemność prądowa:
Maks. 1A/30V DC
na kanał.
Podłączenie:
Interkom 20x 3pin
Kontrola przez RJ45/PC
USB.
Pasmo/Przesłuchy:
DC-20Khz/>80dB.
Wymiary i Waga:
1Ux160 mm
5 Kg net.

Specyfikacja

Główne Cechy
• 4 kanały, 16 linii.
• 5 presetów przypisanych do przycisków.
• Łatwy w użyciu.
• Możliwość łączenia kaskadowego matryc.

• Interfejs USB.
• Kompatybilność z dowolnym systemem interkomowym.
• Możliwość pracy jako matryca audio 4 / 16 lub 16 / 4.
• Gniazda Phoenix z tyłu obudowy.

Programowalna Matryca 4X16

ALTAIR MTX-416 to programowalna matryca zaprojektowana z myślą o dużych instalacjach, która pozwala na natychmiastową 
zmianę kon�guracji na jedną z 5 zapisanych. Każdy preset określa przydzielenie 16 dostępnych linii do 4 dostępnych kanałów. 
Każda linia z dostępnych 16 może być przypisana do maksymalnie 1 kanału. Zasilanie do wszystkich linii pobierane jest ze stacji 
Master każdego kanału. Urządzenie zawiera złącza do linkowania zarówno wyjść jak i wejść aby w razie potrzeby można było 
rozszerzyć matrycę o dodatkowe kanały lub linie. Przykładowo matryce 8 kanałów na 32 linie może być stworzona z 4 sztuk 
MTX-416. 

Wykorzystanie matrycy w średnich do dużych systemów, pozwala na codzienną kon�guracją i reorganizację całej sieci komunika-
cyjnej.

Urządzenie może zostać również wykorzystane jako matryca audio 4 / 16 lub jako matryca 16 / 4 w trybie odwróconym. 
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OpisNazwa

ALTAIR Systemy Interkomowe Index
Strona

AM-100/2S. AM-100 S Zestaw Nagłowny na Jedno/Oboje Uszu z Obrotowym Mikrofonem 13

AM-100/2 L Zestaw Nagłowny na Jedno Ucho 13

EM-202 Dwukanałowy Zestaw Przenośny 10

WBS-202 Dwukanałowa Stacja Bazowa

EF-204 Czterokanałowa Stacja Bazowa Master

WBS-200 Jednokanałowa Stacja Bazowa

WBP-210 SERIA EXTREME Jednokanałowy Zestaw Przenośny

WBP-212 SERIA EXTREME Dwukanałowy Przenośny Zestaw Manager

WBP-202 SERIA COMPACT Jednokanałowy Przenośny Zestaw Manager

WBP-200 SERIA COMPACT Jednokanałowy Zestaw Przenośny

WBFC-200. WBFC-200 F.
WBFC-202. WBFC-210. WBFC-212.

Skrzynie Transportowe

WAM-100/2. WAM-100 Zestaw Nagłowny na Jedno/Oboje Uszu

WAM-100/2S. WAM-100 S Zestaw Nagłowny na Jedno/Oboje Uszu z Obrotowym Mikrofonem

EF-200 Dwukanałowa Stacja Bazowa Master

EM-201 Jednokanałowy Zestaw Przenośny

AM-100/2. AM-100 Zestaw Nagłowny na Jedno/Oboje Uszu

PC-4-200 Panel do Zestawów Przenośnych

5P3-202 Spliter 5-pinów na 3-piny 

MTX-416 Programowalna Matryca 4 x 16

3

4

5

5

5

5

6

7

7

WAM-100/2L Zestaw Nagłowny na Jedno Ucho 7

8

9

10

13

13

10

13

13

EB-200 Moduł Bluetooth 12

14

PS-200 Zasilanie do Małych Systemów Interkomowych 13

11ES-200 Dwukanałowa Stacja Kontrolna

EM-201-FL Jednokanałowy Zestaw Przenośny z Sygnalizatorem

FL-200 Sygnalizator Świetlny

4W2-200 Uniweralny Interfejs 4W/2W 11

Informacje z tego dokumentu mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji.
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