
Lydanlegg og talevarsling (PA/VA)

INTEVIO Mikrofonstasjon og 
knappemodul
RK-MIC / HMC-K4 / HMC-K8

RK-MIC
Honeywell INTEVIO lydanlegg- og talevarslingsserie 

Honeywells INTEVIO lydanlegg og talevarslingssystem (PA/VA) er 

den perfekte løsningen for små og middels store bygninger. Det er 

et kostnadseffektivt, integrert system som gir en stabil og fleksibel 

lydanlegg- og talevarslingsløsning (PA/VA) som er enkel å bruke. 

BESKRIVELSE 
RK-MIC brukes til å utføre diverse lydutsendinger og direkte 

kunngjøringer i konfigurerte soner. Enheten har programmerbare 

knapper som gjør at brukere enkelt kan utføre handlinger som 

personanrop, utsending av bakgrunnsmusikk eller informasjon, 

talevarsling, volumkontroll, opptak og overvåking. 

FUNKSJONER 

Knapper 
RK-MIC har 8 funksjonsknapper og 8 fritt konfigurerbare knapper. 

Funksjonsknappene brukes til regelmessige handlinger som alle 

soner, lukking av soner, lydovervåking, midlertidig opptak, avspilling 

av opptak, valg av lydinngang og mikrofonbryter. De konfigurerbare 

knappene kan programmeres som valg av høyttalergruppe, valg av 

utsendingsoppgave eller volumkontroll. Knappenes driftsmodus kan 

konfigureres som trykk eller veksling. Flere knapper kan legges til ved 

å koble til knappemodulene HMC-K4 og HMC-K8.

Lydovervåking 
RK-MIC-enheten har en innebygd høyttaler som gjengir lyden i kanal 1 

og kanal 2, for å unngå at feil lyd sendes ut.

F U NK S J O NE R

• Støtter svanehal- eller 
PTT-mikrofon for 
direkte kunngjøringer 

• Kan utvides med 
Knappemodulene 
HMC-K4/HMC-K8 
ved behov

• Innebygd høyttaler for 
overvåking av lyd 
8 programmerbare 
knapper

• CAT5-kabelforbin-
delse med RK-MCU, 
maks. distanse er 
600 m

• Lydinngang for enkel 
avspilling av 
bakgrunnsmusikk fra 
en ekstern lyskilde

• Automatisk feilregis-
trering

• Separat volumkontroll 
for mikrofoninngang, 
lydinngang og 
høyttaler

• Drevet av hovedkon-
trollenheten eller 
ekstern strømadapter

• Midlertidig opptaks-
funksjon for 
umiddelbare opptak 
og avspilling av opptak

• Opptil 6 RK-MIC-
enheter kan kobles  
til ett system

Opptak og avspilling 
RK-MIC lar brukeren ta opp midlertidige 

meldinger og sende dem ut dem umiddelbart 

uten konfigurasjon. Dette gir mer effektiv 

drift i bruksområder som små kjøpesentre/

supermarkeder der reklamemeldinger ofte blir 

oppdatert. 

Feilregistrering og statusvisning 
RK-MIC kan registrere feil i 

svanehalsmikrofonen og kommunikasjonslinjen. 

Den har 4 LED-er som viser status for 

strømforsyningen, generell feil, nettverksfeil 

og opptatt lydkanal. 

Lydinngang 
Med en lydinngang gir RK-MIC mulighet til å 

koble til en ekstern lydkilde som CD, DVD eller 

radiotuner og sende ut lyden uten behov for 

konfigurering.

HMC-K4 HMC-K8



RK-MIC / HMC-K4 / HMC-K8 Tekniske spesifikasjoner

PARAMETERE VERDIER

RK
-M

IC

Strømforsyning DC 24 V

Strømforbruk 10 W

MIKROFON

Følsomhet -50 dB ± 3 dB

Signal-støy-forhold > 60 dB, A-vektet

Optimal avstand fra mikrofon 10–20 cm

LYDINNGANG

Inngangssignal 1 V (0 dBV)

Inngangsimpedans 10 kΩ

Frekvensrespons 80 Hz – 18 kHz, ±3 dB

Signal-støy-forhold > 85 dB, A-vektet

Total harmonisk forvrenging 
(THD) <0,1%

ANNET

Innebygd høyttaler 2W/8O

DRIFTSFORHOLD

Relativ luftfuktighet < 95 %, uten kondens

Driftstemperatur –10 °C ~ +55 °C

Lagringstemperatur –40 °C ~ +70 °C

SPESIFIKASJON

Dimensjoner (B*H*D) 200 × 46,5 × 200 mm

Emballasjens dimensjoner 
(B*H*D) 403 × 133 × 268 mm

Nettovekt 1,4 kg

PARAMETERE VERDIER

HM
C-

K4

Strømforbruk 0,5W

Strømforsyningens spenning DC 5 V

Antall indikatorer 4 røde LED-er

Antall taster 4 konfigurerbare taster

Tilkoblinger Seriedata og strømtilkobling via 
skjult flat kabel

Driftstemperatur –10 °C ~ +55 °C

Lagringstemperatur –40 °C ~ +70 °C

Luftfuktighet 95 %, uten kondens

Dimensjoner (B*H*D) 100 mm × 46,5 mm × 200 mm

Emballasjens dimensjoner 
(B*H*D) 403 mm × 133 mm × 268 mm

Nettovekt 0,57 kg

Bruttovekt 1,2 kg

PARAMETERE VERDIER

HM
C-

K8

Strømforbruk 1W

Strømforsyningens spenning DC 5 V

Antall indikatorer 8 tofargede LED-er

Antall taster 8 konfigurerbare taster

Tilkoblinger Seriedata og strømtilkobling  
via skjult flat kabel

Driftstemperatur –10 °C ~ +55 °C

Lagringstemperatur –40 °C ~ +70 °C

Luftfuktighet 95 %, uten kondens

Dimensjoner (B*H*D) 100 mm × 46,5 mm × 200 mm

Emballasjens dimensjoner 
(B*H*D) 403 mm × 133 mm × 268 mm

Nettovekt 0,57 kg

Bruttovekt 1,2 kg

BESKRIVELSE MODELL#

Mikrofonstasjon RK-MIC

24 V DC strømadapter 
(tilleggsutstyr) RK-MADP

Knappemodul HMC-K4

Knappemodul HMC-K8

B E S T IL L ING SINF OR M A S J ON

Honeywell forbeholder seg retten til 
å endre produktets utforming eller 
spesifikasjoner uten forvarsel.
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KATEGORI REGION SERTIFISERING

Talevarsling Europa EN54-16-sertifisert

Sikkerhet Europa CE/CB-sertifisert

SERTIFISERINGER OG GODKJENNINGER

Norge
Telefon: +47 32 24 48 00
fire.safety@honeywell.com


