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Het is mogelijk om op klanten 
specificatie, zoals RVS uitvoering,  

te leveren. 

Wat is voor u het beste systeem?  
Iedere werkplek stelt weer andere eisen 
aan de installatie. Waar komt de 
installatie, binnen of buiten? Staat de 
installatie in een luidruchtige stationshal 
of juist in een kleine doorgang? Hoeveel 
personen maken er gebruik van? Soms 
spelen zaken van esthetische aard of 
privacy een belangrijke rol. Niet voor 
niets hebben wij zo'n omvangrijk aantal 
mogelijkheden. Eenvoudige, degelijke 
standaardmodellen, maar ook zeer 
geavanceerde uitvoeringen voor speciale 
toepassingen.  Een staafmicrofoon in 
combinatie met bijvoorbeeld een 
luidspreker, electret microfoons die niet 
groter zijn dan 6 mm in doorsnee voor 
eventuele inbouw, enz. De juiste 
loketintercom kan een niet te 
onderschatte bijdrage leveren aan de 
efficiëntie in uw bedrijf. Met de 

NEM-Imrex loketintercom systemen 
zijn er net zoveel mogelijkheden als er 
werkplekken zijn.  

De LKS 25 toepassen  
in de medische sector.  
Bij bestralingsapparatuur is het van 
belang dat het medisch personeel contact 
heeft met de patiënt. Ook is hier aan 
gedacht bij de ontwikkeling van de  
LKS 25. Daarom is er een aansluiting 
beschikbaar die een audio signaal van 
“derden” bijvoorbeeld een audio file 
(instructie aan de patiënt) van een 
computer, door de spraakverbinding kan 
laten klinken. Zo ziet u dat een 
loketintercomsysteem uitgroeit naar een 
compleet geavanceerd systeem. 
 

 

Maak u verstaanbaar achter en voor 

het loket met een gespreksmode  
naar keuze.  
Met de hedendaagse techniek heeft 
NEM-Imrex een loketintercom systeem 
ontwikkeld, die gezien zijn 
mogelijkheden eigenlijk geen 
concurrentie meer heeft.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loketten zijn verkoopplekken waar snel 
en efficiënt transacties plaats vinden. 
Goede communicatie tussen 
dienstverlener en klant is daarbij het 
sleutelwoord. Uw medewerkers bepalen 
het succes van de dienstverlening 
tijdens de lokethandelingen.  
De belangrijkste randvoorwaarde om de 
gewenste persoonlijke en klantgerichte 
aanpak op de verkoopplek te realiseren, 
ligt dan ook in een ongestoorde en vrije 
communicatie. In deze omgeving hoort 
de NEM-Imrex loketintercom helemaal 
thuis.  

De LKS 25 toepassen als intercom.  
Bij meldzuilen en/of praatpalen worden 
vaak intercomsystemen gebruikt voor de 
portier en meldzuil. Ook is hier aan 
gedacht bij de ontwikkeling van de  
LKS 25. Buiten het intercomsysteem is 
er ook een mogelijkheid om een 
drukknop aan te sluiten waardoor er een 
oproeptoon klinkt tijdens het drukken, 
waardoor de portier kan reageren.  

Standaard LKS 25  
• simplex gespreksverkeer  
• “open” duplex gespreksverkeer  
• geschakeld gespreksverkeer  
• standaard instelling software  
• oproepsignaal  
• tijdschakeling  
• LED signalering  
• elektronische volumeregeling  
• luidspreker en  
  electret microfoon  
• losse microfoon mogelijk  
• aansluiting naderingsschakelaar 
• aansluiting voetschakelaar 
• afmetingen: L x B x H  
  180 x 110 x 45/65 mm  
 

 

Opties 
• hoofdtelefoon aansluiting  
• extra versterker t.b.v slechthorende  
   kussen/mat 
• externe ingang voor audio 

• simplex uitvoering leverbaar 
 

 

 

Losse luidsprekers/microfoons  
en accessoires. 

Wat zijn de extra mogelijkheden  
van de LKS 25 ?  
Door gebruik te maken van de nieuwste 
technieken hebben wij extra 
mogelijkheden in de software en 
hardware aangebracht.  

NEM-Imrex loketintercom LKS 25 voor 

communicatie zonder barrières  

NEM-Imrex  

Luidspreker-microfoon 
combinatie type LS-EM-R 

(alleen simplex) 

Microfoon type EM-LD 

Voetschakelaar type 6A 

Luidspreker/microfoon 

type LMP-10 (alleen simplex) 
of luidspreker LP-10 

en microfoon MP-10 

Maten 100 x 100 mm. 

Luidspreker type T-104 

Diameter 135 mm 

Luidspreker/microfoon 

type LS-EM-WOK  
(alleen simplex) 
Alleen luidspreker WOK 

Maten 110 x 110 mm. 

Luidspreker/microfoon 

type LS-EM-CP6 (simplex) 
alleen type LS-CP6 

Maat 193 x 149 mm 

 


