
HAGO ParCom parkeerintercom 
voor heldere communicatie aan de poort 

 
De ParCom is speciaal 
ontworpen door HAGO 
Electronics voor het gebruik 
op parkeerterreinen en 
parkeergarages.  Locaties 
waarbij de 
omgevingsgeluiden vaak 
wisselt of soms extreem 
kunnen zijn. Vooral bij 
buiten terreinen heeft de wind 
vaak vrij spel op het 
intercomsysteem. Daarnaast 
zal de afstand tussen de 
bestuurder en de intercom 
ook niet bijdragen aan een 
optimale en verstaanbare 
communicatie.  
 
Met name op dit gebied is de 
ParCom een perfecte 
gesprekspartner aan de poort.  
Door gebruik van speciale 
audio filters (tot 300 Hz), die 
een brede range hoge tonen 
toelaten, is een verrassend 
heldere communicatie wel 
mogelijk.  
Het omgevingsgeluid is 
hierdoor te  reduceren tot een 
acceptabel niveau en de 
verstaanbaarheid is door deze 
techniek optimaal te noemen.  
 

 
 

 

Service en installatie zijn 
simpel te noemen. 
 
De robuuste uitvoering van 
de ParCom draagt ertoe bij 
dat onderhoud en storingen 
tot een minimum kunnen 
worden beperkt. Service en 
installatie van de ParCom 
zijn bewust simpel gehouden 
door het systeem modulair op 
te bouwen en de bekabeling 
naar de aangesloten stations 
middels getwist aderpaar uit 
te voeren. 
 
De ParCom is te koppelen 
aan een tweede hoofdpost 
waardoor er communicatie 
mogelijk wordt met andere 
garages en terreinen. 
Daarnaast zijn er de 
mogelijkheden voor deur-
open functies vanaf de 
hoofdpost. 

 
Met de ParCom heeft u 
altijd een goed 
"gesprek". 
Door gebruik te maken 
van een robuuste 
uitvoering in combinatie 
met voor uit strevende 
technieken heeft u een 
betrouwbaar en 
toekomstgericht intercom-
systeem. 

Het lijkt allemaal 
vanzelfsprekend maar de meeste 
intercom systemen leveren niet 
die kwaliteit die vereist is voor 
een optimale communicatie in 
combinatie met een goede prijs- 
prestatieverhouding. De ParCom 
echter wel. Logisch eigenlijk, 
want HAGO Electronics is de 
specialist op het gebied van 
intercomsystemen ook die voor 
onder extreme omstandigheden.  
 
 

HAGO ParCom 
puntsgewijs 
 
o deur-open functies 
o koppeling van 2  
   hoofdposten 
o getwiste afgeschermde     
   bekabeling 
o filtering tot 300 Hz 
o robuuste uitvoering 
o simpel en betrouwbaar   
   systeem 
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