
Interkomowy system
bezpieczeństwa

w obiektach więziennych



Interkomowe systemy bezpieczeństwa i komunikacji
(komunikacja wewnętrzna między punktami kontrolnymi, celami,
a centrum sterowania i  monitoringu)

Komunikacja z odległych punktów kontrolnych do centrum monitorowania

System interkomowy w celach (stacje wandaloodporne, sterowanie oświetleniem,
detekcja hałasu, identyfikacja dzwoniącego)

Kontrola dostepu i komunikacji (budynki, korytarze, śluzy itp.)

Systemy interkomowe w pokojach widzeń (z opcją podsłuchu i nagrywania)

Interkom do okna podawczego dla dokumentów

Wizualizacja systemu komunikacji, dostępu i alarmu, z integracją systemu video CCTV

Zarządzanie systemami audio, video i kontrolą dostępu przez IP

Urządzenia specjalnie zaprojektowane do wymogów więziennictwa, najwyższa
jakość dźwięku i trwałość urządzeń

Topologia połączeń typu gwiazda, magistrala lub IP

Rozwiązania spełniające standardy interoperacyjności, idealnie pasujące
do zintegrowanych rozwiązań zarządzania bezpieczeństwem

Firma Castel posiada bogate doświadczenie
oraz liczne wdrożenia systemów bezpieczeństwa
i komunikacji dla więziennictwa, które oferują
rozwiązania o wysokiej funkcjonalności i łatwości
w użyciu, zarówno dla kadry zarządzającej, personelu,
osadzonych, jak i osób odwiedzających.



Interkomy w celach, Interkomy bezpieczeństwa i dostępu,
Interkomy do okienek podawczych, Interkomy
w pokojach widzeń, Kontrola dostępu

MSPI1 AV-CELL1
Stacja wandaloodporna typu slave 
do cel i korytarzy

REF  100.346
 

•  składa się z 1 stacji w celi i 1 na korytarzu
•  wersja wandaloodporna, panel frontowy
    wykonany ze stali nierdzewnej
•  cela: 1 przycisk wywołania z sygnalizacją LED,
    2 przyciski sterowania  światłem w celi i pod prysznicem
•  korytarz: 1 przycisk potwierdzający i 1 przycisk 
    sterowania oświetleniem nocnym
•  odporność IK09
•  zasilanie 15V - 30V (z centrali lub dedykowane)
•  wymiary  (wys. x szer. x gr.) 220 mm x 120 mm x 2 mm 
    (montaż podtynkowy: stacja w celi - głębokość 45 mm,
    stacja na korytarzu - głębokość 60 mm) 

Dostępna również w wersji
IP system XELLIP

MSPI1 AV-LIAISON 
Stacja wandaloodporna typu slave
do punktów kontroli dostępu 

 

•  wersja wandaloodporna, panel frontowy
    wykonany ze stali nierdzewnej
•  1 przycisk wywołania z sygnalizacją LED
•  szczelność IP54
•  odporność IK09
•  zasilanie 15V - 30V (z centrali lub dedykowane)
•  wymiary  (wys. x szer. x gr. ) 157 mm x 98 mm x 2 mm
    (montaż podtynkowy w puszce o głębokości 55 mm)
•  wymiary  (wys. x szer. x gr. ) 160 mm x 100 mm x 47 mm
    (montaż natynkowy w puszce natynkowej
   REF 100.144  dostępnej opcjonalnie 
     w zestawie montażowym)

Dostępna również w wersji
IP system XELLIP

REF  100.349

LP32/C AV
Czytnik zbliżeniowy wandaloodporny
13.56 MHz Mifare®

 

•  komunikacja protokołem Winegand
•  wersja wandaloodporna
•  sygnalizacja świetlna (czerwony - odmowa dostępu,
    zielony - udzielenie dostępu)
•  zasilanie 12V 
•  wymiary (wys. x szer. x gr. )100 mm x 45 mm x 16 mm
    (montaż natynkowy)

Dostępny również w kilkunastu wersjach
(125 kHz, 13.56 MHz Mifare® sektor,
Desfire®, czytniki biometryczne itp.)

REF  910.0085

Firma Castel w odpowiedzi na potrzeby sektora więziennictwa, stworzyła ponad 50 stacji zestawów interkomowych.
Wszystkie dostępne rozwiązania firmy Castel znajdują się w katalogu produktowym oraz na www.miwiurmet.pl



SCHEMAT

Funkcjonalna i elastyczna gama produktów
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