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1 Призначення

Двосторонній  переговорний  пристрій  призначений  для  зв'язку  між
оператором і абонентом типу пасажир – касир. Пристрої такого типу  призначені
для встановлення в касах банків, вокзалів, аеропортів тощо.
2 Технічні характеристики

Номінальна вихідна потужність, Вт 3
Напруга мережі живлення змінного струму 50 Гц, В 220 +22/-33

Діапазон відтворюваних частот, Гц (-3дБ) 80  16000
З`єднувальний кабель 2-х провідний екранований

2-х провідний (для педалі)
Споживана потужність, Вт, не більше 10

3 Зовнішній вигляд
 

 1 Регулятор гучності;
 2 Індикатор живлення свідчить про наявність напруги живлення;
 3 Мікрофон;
 4 Кнопка ввімкнення мікрофона оператора (дублюється педаллю);
 5 Перемикач живлення.

4 Встановлення та робота з пристроєм
Двосторонній  переговорний  пристрій  складається  з  пульта  оператора,

переговорного  модуля  та  педалі  (замовляється  окремо).  До  пульта  оператора
компоненти  під`єднуються  у  відповідності  до  наведеної  схеми  підімкнення
компонентів.  Для  під`єднання  необхідно  зачистити  провідники  з`єднувального
кабелю та затиснути їх у клемній колодці, яка знаходиться на задній панелі пульта
оператора.

Для  зручності  встановлення  переговорного  модуля  до  нього  додається
перехідна пластина, скоба та два гвинти М3х10. Закріпіть перехідну пластину (скобу)
на задній стінці переговорного модуля та надійно зафіксуйте на місці встановлення.

Переговорний пристрій вмикається перемикачем, що розташований на боковій
стінці  пульта  оператора.  При  цьому  активізується  режим  прийому  і  оператор
прослуховує  інформацію  абонента.  Гучність  інформації  від  абонента  оператор
регулює  за  допомогою  регулятора  розташованого  на  боковій  стінці  пульта.
Чутливість  мікрофону  переговорного  модуля  регулюється  технологічним
регулятором на нижній кришці пульта оператора.  Для відповіді оператор повинен
натиснути й утримувати кнопку на пульті чи педаль. 



1 Назначение
Двустороннее переговорное устройство предназначено  для связи между

оператором  и  абонентом  типа  пассажир  –  кассир.  Устройства  такого  типа
предназначены для использования в кассах банков, вокзалов, аэропортов и т. п.

2 Технические характеристики
Номинальная выходная мощность, Вт 3
Напряжение питания переменного тока 50 Гц, В 220 +22/-33

Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3дБ) 80  16000
Соединительный кабель 2-х проводный в экране

2-х проводный (для педали)
Потребляемая мощность, Вт, не более 10

3 Внешний вид

1. Регулятор громкости;
2. Светодиодный индикатор питания;
3. Микрофон;
4. Кнопка включения микрофона оператора (дублируется педалью);
5. Переключатель питания.

4 Установка и работа с устройством
Двустороннее переговорное устройство состоит из пульта оператора, перего-

ворного модуля и педали (заказывается отдельно). К пульту оператора компоненты
подсоединяются в соответствии с приведенной схемой подключения компонентов.
Для подключения необходимо зачистить проводники соединительного кабеля и за-
жать их в клеммной колодке, которая размещена на задней панели пульта оператора.

Для удобства установки переговорного модуля к нему  прилагается  переход-
ная пластина, скоба и два винта М3х10. Закрепите переходную пластину (скобу) на
задней стенке переговорного модуля и надежно зафиксируйте на месте установки.

Переговорное устройство включается переключателем, который располо-
жен на боковой стенке пульта оператора. При этом активизируется режим прие-
ма и оператор прослушивает информацию абонента. Громкость информации от
абонента оператор регулирует с помощью регулятора расположенного на боко-
вой стенке пульта. Чувствительность микрофона переговорного модуля регули-
руется технологическим регулятором на нижней крышке пульта оператора. Для
ответа оператор должен нажать и удерживать кнопку на пульте или педаль.



Свідоцтво про приймання Свидетельство о приемке
Двосторонній переговорний

пристрій типу ВЕЛЛЕЗ
Двухстороннее переговорное

устройство типа ВЕЛЛЕЗ

Пульт оператора Пульт оператора

 КП-01 № _________  –  1 шт

Переговорний модуль Переговорный модуль
ВП01 - 1 шт

Педаль Педаль
ПД01 - ___ шт

відповідає вимогам:
ТУ У 31.6-20800889-006:2007

та визнаний придатним 
до експлуатування

соответствует требованиям
 ТУ У 31.6-20800889-006:2007

и признан пригодным 
к эксплуатации.

Дата виготовлення Дата выпуска

_____________________________

Представник ВТК Представитель ОТК

______________________ / ________________________ /

                                                    М. П.

Гарантії виробника Гарантии изготовителя
Гарантійний  термін  експлуатування
становить 18 місяців з дня впроваджен-
ня  в  експлуатування  в  межах  га-
рантійного  терміну  зберігання  виробу.
Гарантійний термін зберігання – 2 роки
з дня виготовлення виробу.

Гарантийный  срок  эксплуатации  со-
ставляет 18 месяцев со дня введения
в эксплуатацию в границах гарантий-
ного срока хранения  изделия. Гаран-
тийный срок хранения – 2 года со дня
изготовления изделия.

НАША АДРЕСА:
Україна, 79019, м. Львів, вул. Жовківська, 30 Д

НВП “Електроприлад”
тел./факс (032) 297-06-40, 297-04-46 

E-mail: info@vellez.ua
http://www.vellez.ua


