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 «Sound Power» telefon
Ingen sentral, ingen strømforsyning, kun kabel

Catena 

Catena 

Senza

«Sound Power» 

teknologien er svært 

velegnet der man ønsker 

et enkelt telefonsystem 

med maksimal 

driftssikkerhet, enten 

det er midlertidig eller 

permanent. 

Det fungerer når alt 

annet er ute av drift. 

Typiske bruksområder er 

som driftstelefon for E-

verk, intern-

kommunikasjon på skip, 

nødtelefon i skianlegg, 

midlertidig samband 

under driving av 

tunneler og ellers alle 

steder med krav til en 

enkel, pålitelig og 

robust kommunikasjon. 
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Beskrivelse Operasjon Part # Montasje Driftspenning

Catena Senza  «Sound Power» telefon Håndsett med manuelt oppkall SP-001-A-X På vegg Ingen

Teknisk informasjon :

Materiale i kapsling: Støpt aluminium (opsjon GRP).

Materiale i håndsett: Aluminium, sort. 

Håndsett kabel: Rustfritt stål, 200Kg bruddstyrke, 35cm.

Vekt: 5.85Kg (aluminium).

Dimensjon: 364x257x175mm (hxbxd inkludert dør).

Montering: Åpnes og skrus fast gjennom hull i hvert hjørne.

Tetthet: IP66 (hele enheten).

Driftstemperatur: -30oC til +70oC.

Tilkobling internt: Skruklemmer. 

Kabelnipler: Hull i underkant for 3xM20 (Nipler ikke inkludert).

Distanse: 0.6mm leder: Opptil 10Km

0.9mm leder: Opptil 25Km

Distanse påvirkes av tverrsnitt og kvalitet på kabling.

Catena Senza 

Catena Senza drives av energien i stemmen og oppkall gjøres manuelt ved å dreie på 

generatorhjulet i front på telefonen. 

Selve linja er et enkelt trådpar der lengde avgjøres av kvalitet og tverrsnitt på leder. 10Km 

er ikke noe problem med 0.6mm leder; med riktig kabel kan man gå opptil 25Km.

Telefonen er vann- og støvtett (IP66), den kan leveres med boks i GRP eller aluminium, i 

ulike farger og med ulike typer symbol på dør. 

X står for farge: O=orange, G=grå, Y=gul, R=rød
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