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SHP 8  & SHP 240 

School-geluid systeem SHP Serie 

School-geluid systeem 

voor uw school met of zonder 

communicatie 

 

Efficiënte interne organisatie begint bij optimale communicatie  



 

  Systeem overzicht SHP 240 met communicatie 

Algemeen 

Door concentraties en fusies zijn de 
huidige scholengemeenschappen tot 
zeer grote complexe eenheden 
uitgegroeid. Soms met meerdere 
locaties in stad of land. Het spreekt 
voor zich dat de communicatie in de 
gebouwen perfect moet zijn geregeld. 
Voor zowel de communicatie tussen 
lokalen, directie, gebouwen, etc. als in 
geval van calamiteiten. Deze 
schoolgeluidscentrale is speciaal 
ontworpen om deze veelzijdige taken 
betrouwbaar en flexibel te kunnen 
uitvoeren. Met de SHP-240 heeft u een 
krachtig en eenvoudig te bedienen 
communicatiecentrale in uw school.  

Centrale SHP-240 

Het systeem bestaat uit: computer,  
software, centrale in een 19 inch rack,  
lokaalcombinaties en luidsprekers.  
Vanuit de PC brengt u verbinding tot 
stand met één of meerdere lokalen  
en/of luidsprekers. Snel en verstaanbaar 
mededelingen doorgeven in het gehele 
of gedeeltelijke schoolcomplex is met 
de SHP-240 eenvoudig te realiseren. De 
software biedt 6 vrij programmeerbare  
lesroosters. Door synchronisatie van de 
klok via het internet, klinkt het  
lesroostersignaal altijd exact op tijd. 
 

Gebruikersvriendelijk 

Met het ontwerpen van de SHP-240,  
en de ervaring met de voorgangers de  
SH-60 en SH-55, heeft NEM-Imrex   
nog meer flexibiliteit en kwaliteit kunnen 
inbouwen. Er is bewust gekozen voor een 
PC met of zonder touchscreen, waaruit 
alle functies kunnen worden uitgevoerd. 
Overzichtelijk en eenvoudig te program-
meren en te bedienen. De centrale een-
heid, oftewel het technische "hart", is 
apart verwerkt in een 19 inch rack welke 
op een willekeurig locatie in het gebouw 
kan worden geplaatst. Dit rack is geschikt 
voor maximaal 240 leslokaal  
aansluitingen. Standaard is de SHP-240 
voorzien van veel functies. Het is door 
deze techniek met name de software  
mogelijk om een configuratie exact op 
maat te realiseren. Met de centrale kunt  
u flexibel inspelen op alle veranderingen  
in uw school. 

 

Optimale bereikbaarheid 

Met de SHP-240 laat u iedereen  
betrokken zijn bij uw school.  
Het systeem is gebaseerd op een  
tweedraads verbinding tussen de  
centrale en lokalen Deze toepassing 
maakt het mogelijk om van elk  
individueel toestel oproepen te doen naar 
de centrale die met een akoestisch en 
optisch signaal aangeeft dat contact  
gewenst is. Mededelingen via één of 
meerdere luidsprekers in bijvoorbeeld  
gangen, lokalen en aula's worden  
eenvoudig gerealiseerd met het  
bedienen van de computer. Natuurlijk 
zijn lokalen waar  tentamens of  
examens plaats vinden eenvoudig uit te  
schakelen van de centrale mededelingen 
en lestijdsignalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leslokaal combinatie 

* Telefooncentrale 

 * Optie met telefoonkaart 

Centrale 19 inch 

 

SHP max. 240  
leslokaal aansluitingen 

Audio 2 x 2 afgeschermd 

Data 2 x 2 afgeschermd 

Bekabeling  1 x 2 x 0,8 

Bekabeling  1 x 2 x 0,8 

Bekabeling  5 x 2 x 0,5 

Bekabeling  CAT 5 

Internet  
aansluiting 

Bekabeling  1 x 2 x 0,5 

PABX 

Omroep/avond 

       toestel 

Buitenluidspreker(s) 

Gang en overige  
luidsprekers 

Bekabeling  1 x 2 x 0,8 

Tijdsein 

Als tijdsein is er een keuze uit 10  
standaard geluiden. Het is ook mogelijk  
om een tijdsignaal zelf aan te maken. 

Bekabeling 

Lokalen worden bekabeld met een twee 
aderige kabel in “stervorm”.  
De overige luidsprekers worden  
bekabeld met een twee aderige kabel  
in een “bus” vorm, met een maximum 
van ca. 15 luidsprekers aangesloten op 
een groep. 

 

Calamiteiten 

Als het gaat om dringende hulp of  
assistentie bij calamiteiten kunt u altijd 
rekenen op de betrouwbare en snelle 
communicatie van de SHP-240.  
Als ondersteuning is een koppeling   
mogelijk op bijvoorbeeld een bestaande 
brandcentrale. De alarmsignalen zijn 
door u zelf te bepalen. 
 

Touchscreen computer 

Bedientoestel met hoorn 



Externe inputs 

   PC  2 

 

  Cliënt  

          Systeem overzicht SHP 8 netwerk  

 

 

 

Luidsprekers 

 

              Versterker  
inbouw 19 inch of tafelmodel 

 Technische gegevens 

♦ Interne klok met internet synchronisatie 

♦ 8 groepen indeling, uitbreidbaar tot max. 16 

♦ Keuze uit diverse lestijd signalen 

♦ Uitsluiting omroep/lestijd examens 

♦ Algemene en groepsomroep 

♦ Voortoon bij algemene omroep 

♦ Muziek mogelijkheid via externe geluidsbron 

♦ Ondersteuning calamiteiten signaal 

♦ Koppeling via netwerk of RS 232 

♦ Aansluitmogelijkheid van max. 4 computers 

♦ Scherm 15,6  inch, 2 com poorten, USB poorten en flash HD 128 Gb 

• Resolutie 1366 x 768, touch screen 

• Intel® Celeron® processorfamilie, 1,6 Ghz 

• Windows licentie, Intern geheugen 4 Gb uitbreidbaar naar 8 

• Bureau model, maten 28,5 x 247 x 377,5 mm 

• Inclusief netadapter en telefoonhoorn.  
 (Hoorn alleen bij de SHP 240) 
 

 

SHP-8 installatie 

Het systeem bestaat uit: computer,  
software, centrale in wandbehuizing 
en luidsprekers. Vanuit de computer 
brengt u verbinding tot stand met één 
of meerdere luidsprekers.  
Snel en verstaanbaar mededelingen 

doorgeven in het gehele of  
gedeeltelijke schoolcomplex is met 
de SHP-8 eenvoudig te realiseren. 
De software biedt programmeerbare 
lesroosters, door synchronisatie van 
de klok via het internet, klinkt het 
lesroostersignaal altijd exact op tijd. 

Calamiteiten 

Als het gaat om dringende hulp of  
assistentie bij calamiteiten kunt u 
altijd rekenen op de betrouwbare 
en snelle communicatie van de 
SHP-8. Als ondersteuning is een 
koppeling mogelijk op  
bijvoorbeeld een bestaande  
inbraak en/of brandcentrale.  
De alarmsignalen zijn door u zelf 
te bepalen. 

Bekabeling 

Lokalen, gangen en overige  
luidsprekers worden bekabeld  
met een twee aderige kabel in “bus” 
vorm, met een maximum van  
ca. 15 luidsprekers aangesloten op  
een groep. De verbinding tussen het  
bedientoestel en de centrale gaat via 
het netwerk of RS-232 verbinding. 

 

Sync. klok 

   PC  3 

 

  Cliënt 

   PC  4 

 

  Cliënt 

Netwerk 

Audio 

100 Volt 

SHP 8     Input 1 t/m 8 

 

L.S. groep 1 t/m 8 

Interface 

Carrier 

Mic. 3 

Mic. 4 

 

 

 

 

Computer 2 

Computer 3 

Computer 4 

 

Bekabeling  

Bekabeling  1 x 2 x 0,8 

Bekabeling  1 x 2 x 0,8 

Bekabeling  1 x 2  
afgeschermd 

Tijdsein 

Als tijdsein is er een keuze uit  
10 standaard geluiden. Het is ook 
mogelijk om een tijdsignaal zelf 
aan te maken. 

Software 

Dit software pakket is ook te  
installeren op bestaande computers 
in een netwerk. 

Computer 1 



 

NEM-Imrex 

Radonstraat 179 

2718 SV Zoetermeer 

Tel.:  +31(0)79 3617555 

Fax.: +31(0)79 3619555 

Email info@nem-imrex.nl 
Web http://www.nem-imrex.nl 

NEM-Imrex 

 

Als leverancier, producent en adviseur op het 
gebied van communicatie- en geluidssystemen is 
NEM-Imrex de ideale partner om uw  
onderneming bereikbaar te maken en te houden. 
Communicatie en elektronica op maat zijn daarbij de  
kernwoorden van NEM-Imrex. Immers bereikbaarheid 
en kwaliteit zorgen ervoor dat onze relaties productie-
ver en prettiger kunnen werken.  

De continuïteit van uw organisatie wordt voor wat betreft de  
in- en externe communicatie blijvend gewaarborgd. 
NEM-Imrex is een flexibele organisatie.  
Snel inspelen op veranderingen en technologieën bieden ook een 
voorsprong in mogelijkheden. Ongemerkt zult u onderweg in 
aanraking komen met communicatiesystemen van NEM-Imrex.  
 

In een wereld vol veranderingen biedt 
NEM-Imrex de oplossing… 

Versterker 120 Watt  type T 120 FP, 
tafel model of inbouw 19 inch. 

Wand lokaal luidspreker type T 601 E 

Wand lokaal luidspreker, type CP 6 T 

Wand gang luidspreker, type CP 66 T 

Plafond lokaal luidspreker, type T 105 

Lokaal intercom toestel, type 720 

Buiten hoorn luidspreker, type HP serie 

Hang luidspreker, type PS 6 LT 

Comenius College te Amersfoort 

Graaf Engelbrecht College te Breda 


