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LEM-1DL

LEM
Ενδοεπικοινωνία μεγαφωνικού τύπου

LEF

LEF-C
Ενδοεπικοινωνία μεγαφωνικού τύπου - ημιεντοιχιζόμενη

1
ΠΟΡΤΑ

1
ΚΕΝΤΡO

11
ΚΕΝΤΡΑ

1
ΔΩΜΑΤΙΟ

3
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

Για 1 πόρτα προς 1 εσωτερικό χώρο
• Αμφίδρομη κλήση και ομιλία
• Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (κυπρί)
• Ρύθμιση έντασης ήχου κλήσης & ομιλίας
• Τροφοδοσία με AC 12-16V ή DC 12-24V

Σύστημα μικρής χωρητικότητας
• 1ας ή 3ων γραμμών
• Συμβατό με οποιοδήποτε υποσταθμό της σειράς LE
• Ρύθμιση έντασης ομιλίας

Μικτή σύνδεση κέντρων & υποσταθμών
• Κέντρα 3, 5 και 10 γραμμών. Επιλεκτική κλήση, 

παρακολούθηση και προαιρετική γενική κλήση.(All Call)
• Μεγάλη επιλογή διαφορετικών υποσταθμών
• Ομιλία με τη χρήση πλήκτρου στο κέντρο και ανοικτή 

συνομιλία χωρίς χειρισμό στους υποσταθμούς
• Ήχος κλήσης και LED ένδειξης κλήσης στο κέντρο

Ανοικτή επικοινωνία επιλεκτικής κλήσης με 
μουσική και αυτόματο άνοιγμα πόρτας
• Μπορεί να συνδυαστεί με σύστημα μουσικής
• Επιτρέπει μικτή σύνδεση κέντρων και υποσταθμών
• Ρύθμιση έντασης ήχου μουσικής σε όλα τα κέντρα
• Πλήκτρο γενικής κλήσης σε όλα τα κέντρα * (*απαιτεί ενισχυτή BG-10C)
• Δευτερεύουσα συσκευή LEF-1C για φωνητική επικοινωνία με την πόρτα 

και για γενική κλήση
• Αυτόματο άνοιγμα πόρτας στα κέντρα 5 και 10 γραμμών και LEF-1C
• Ενισχυτής BG-10C για λειτουργία γενικής κλήσης

PT : Μετασχηματιστής AC

EL-12S
Ηλεκτρική κλειδαριά (κυπρί)

LE-D
Επίτοιχο θυρομεγάφωνο 

(120 x 88 x 29 χιλ.)

PT

LEM-1DL
Κέντρο 

(180 x 143 x 53,5 χιλ.)

LE-DA
Εντοιχιζόμενο θυρομεγάφωνο 

με πρόσοψη από αλουμίνιο
(115 x 116 x 10 / εσοχή 30 χιλ.)

LEF-5
Κέντρο 5 γραμμών

(206 x 190 x 55 χιλ.)

LEF-5 LEF-5 LEF-5 LEF-5

LEM-3
Κέντρο 3 γραμμών

(180 x 143 x 53,5 χιλ.)

LE-A
Υποσταθμός απλός
(160 x 131 x 51 χιλ.)

LE-AN
Υποσταθμός με 
μυστικότητα
(160 x 131 x 51 χιλ.)

2

Εξαρτήματα

Εξαρτήματα

Εξαρτήματα

LEM-1
Κέντρο 1 γραμμής
(160 x 131 x 51 χιλ.)

LEF-3
Κέντρο 3ων γραμμών (180 x 143 x 53,5 χιλ.)

LEF-3L
 Με μπουτόν ανοίγματος πόρτας

LEF-10
Κέντρο 10 γραμμών
(206 x 190 x 55 χιλ.)

LEF-3C
Κέντρο 3 γραμμών - 
ημιεντοιχιζόμενο
(208 x 153 x 35,5 / εσοχή 15 χιλ.)

LEF-10S
Κέντρο 10 γραμμών με πλήκτρο γενικής 

κλήσης (All Call)
(206 x 190 x 55 χιλ.)

LEF-5C
Κέντρο 5 γραμμών - 
ημιεντοιχιζόμενο
(238 x 200 x 35,5 / εσοχή 40 χιλ.)
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2
2
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: Τροφοδοτικό PS-0603DIN

: Τροφοδοτικό PS-1215DIN

PS

PS

(*)
10

(*)
10

(*)
10

(*)
10

(*) 5 κοινές γραμμές + αρ. σταθμών

EL-12S
Ηλεκτρική κλειδαριά 

(κυπρί)

LE-DA
Εντοιχιζόμενο θυρομεγάφωνο 

με πρόσοψη από αλουμίνιο 
(115 x 116 x 10 / εσοχή 30 χιλ.)

LE-D
Θυρομεγάφωνο

(120 x 88 x 29 χιλ.)

BG-10C
Adaptor γενικής κλήσης & 

Ήχου κλήσης
(165 x 250 x 77 χιλ.)

(*) 9 κοινές γραμμές + αρ. σταθμών + 1K~10K (έλεγχος)

LEF-1C
Κέντρο με πλήκτρο γενικής κλήσης - 

ημιεντοιχιζόμενο
(208 x 153 x 35,5 / εσοχή 15 χιλ.)

(*)
20 20 20 20 20
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PT

PS

RY

: Τροφοδοτικό PS-1215DIN : Μετασχηματιστής ACPT : RY-PARY

PS

LEF-10C LEF-10C LEF-10C LEF-10C

LEF-10C
Κέντρο 10 γραμμών - ημιεντοιχιζόμενο

(238 x 200 x 35 / εσοχή 40 χιλ.) 

EL-12S
Ηλεκτρική κλειδαριά (κυπρί)

LE-D
Επίτοιχο θυρομεγάφωνο
(120 x 88 x 29 χιλ.)

LE-DA
Εντοιχιζόμενο θυρομεγάφωνο 
με πρόσοψη από αλουμίνιο
(115 x 116 x 10 / εσοχή 30 χιλ.)

LE-A
Επίτοιχος υποσταθμός 
(160 x 131 x 51 χιλ.)

LEW-5, LEW-10, 
LEW-10S
Ρεγκλέτα για 
επιτραπέζια 
τοποθέτηση

LE-AN
Επίτοιχος υποσταθμός με 
μυστικότητα 
(160 x 131 x 51 χιλ.)

RY-PA
Ρελέ αυτόματου 
ανοίγματος πόρτας

LEF-1C
Κέντρο με πλήκτρο γενικής 
κλήσης - ημιεντοιχιζόμενο
(208 x 153 x 35,5 / εσοχή 15 χιλ.)

Υποσταθμοί και βοηθητικές συσκευές LE

LE-DL
Επίτοιχο θυρομεγάφωνο
(175 x 120 x 25,5 χιλ.)

LE-A3
υποσταθμός 3ων γραμμών
LE-AN3
με μυστικότητα
(180x 143 x 53,5 χιλ.)

LEDI
Επίτοιχο θυροτηλέφωνο 
από ανοξείδωτο ατσάλι

LEDIE
εντοιχιζόμενο 
θυρομεγάφωνο από 
ανοξείδωτο ατσάλι        

ΝΕΟΝΕΟ

: Τροφοδοτικό PS-1215DINPS
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Ενδοεπικοινωνία μεγαφωνικού τύπου & άνοιγμα πόρτας

Ενδοεπικοινωνία μεγαφωνικού τύπου - μεγάλης χωρητικότητας




