
U hoort het goed: 
 ParCom 5, intercom voor lange communicatie 

 
De ParCom 5 is speciaal 
ontworpen door HAGO 
Electronics voor het 
gebruik op parkeer-
terreinen en 
parkeergarages. 
Door toepassing van een 
digitale opbouw,  
biedt de ParCom 5 de 

mogelijkheid om 
specifieke wensen van de 
klant softwarematig te 
realiseren. Aanpassingen 
en speciale wensen kunnen 
naadloos verlopen door 
slim toegepaste software 
en geavanceerde 
technieken. 
  
Exact op maat ingestelde 
software voor de 
individuele gebruiker is 

een belangrijk pluspunt om 
te kiezen voor de  
ParCom 5 van  
HAGO Electronics.  
Zo is het voortaan geen 
probleem kilometers lange 
kabelafstanden te 
overbruggen. 
 De ParCom 5 is met name 
op de lange afstand een 
betrouwbare maar vooral 
verstaanbare ‘partner’.  
Standaard is de ParCom 5 
een zeer compleet systeem 
met een hoofdpost, 
aansluitdoos, 
verbindingkabel en een 
voeding.  
De mogelijkheid is 
aanwezig om een 2e 
hoofdpost aan te sluiten.  
 
Software ParCom IT 
Deze software in 
combinatie met een 
interface, dan wordt het 
systeem uitgebreid tot  
60 aansluitingen  en de 
nummers worden namen. 
Eventuele aanpassingen 
kunnen in onderling 
overleg aangepast worden.  
Wij maken gebruik van 
een geluidskaart in de PC. 
 

COM poort 
Met een RS232 uitgang 
(optie) is de ParCom 5 te 
koppelen met de  PC. 
 
 
 
Neventoestel print 
Standaard voorzien van:  
• deur “open” relais 
• automatisch relais voor 

sturing b.v. camera 
• LED signalering en 

oproeptoon 
• microfoon 

voorversterker 
• eindversterker 3 Watt 
• aansluiting voor 

decentrale voeding 
 
Uiteraard kunnen er ook 
complete neventoestellen 
worden geleverd of op 
klant specificatie worden 
gemaakt. 
 
Bekabeling 
Bekabeling is een 6 draads 
getwiste busbekabeling of 
indien er decentraal 
voeding wordt toegepast 
een getwiste 4 draads 
uitvoering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opties: 
• 2e hoofdpost bij afwezigheid  

te activeren  
• RS 232 uitgang voor evt.  

koppeling PC  
• klant specifieke wensen  

zoals b.v. loggen van oproepen etc. 
• relais sturingen  
• Koppeling op glasfiber mogelijk 
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