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Bezprzewodowy systemu interkomowy  Hollyland SOLIDCOM Seria M1 

Jest zaawansowanym, cyfrowym, bezprzewodowym systemem interkomowym do 
obsługi wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych. System  jest modularny i 
składa się z beltpacków, headsetów do nich, akumulatorów, systemu anten oraz 
stacji bazowych. Jedna stacja bazowa może obsłużyć do 8 beltpacków, a odległość w 
otwartej przestrzeni wynosi 400 metrów. Jest oparty o architekturę rozproszoną. 

Solidcom M1 działa w technologii Full Duplex w paśmie bezpiecznym, odległym od 
telefonii komórkowej, sieci WiFi i służb specjalnych, to jest 1.9 GHz, czyli zgodnie ze 



standardem DECT.  Dzięki zastosowaniu systemu zewnętrznych anten FRP  system 
pokrywa zasięgiem duży obszar znacznie powyżej większości wymagań - 400 
metrów i zasadniczo może być wystarczający również do obsługi dwóch różnych 
lokalizacji - sal lub stadionów, jak to pokazane na schemacie niżej 

Cechy funkcjonalne i parametry techniczne: 

technologia DECT 

Full Duplex 

cyfrowa transmisja między beltpackami i stacjami bazowymi 

jeden beltpack mówi do 3 różnych użytkowników lub grup użytkowników 

pasmo akustyczne zoptymalizowane do sygnałów mowy  200….7.000 Hz 

konfiguracja i kontrola z poziomu stacji bazowej lub przez aplikację na PC lub 
smartfona/ tablet 

proste grupowanie beltpacków do obsługi grup - dziennikarze, technicy, artyści itd 



jak pokazano na schemacie niżej 

można utworzyć do trzech grup zespołów 

możliwość rozbudowy przez kaskadowanie lub łączenie z systemami 
przewodowymi przez dwa standardy 2 Wire - 2* XLR Audio lub metodą cztero-
drutu - popularna metoda transmisji stosowana w wielu rozwiązaniach 

port Ethernet RJ45 do połączeń sieciowych i zdalnej kontroli w sieci LAN 

port USB do celów serwisowych i aktualizacji oprogramowania 

Jedna stacja bazowa może obsłużyć do 8 beltpacków 

Przez kaskadowanie dwóch stacji bazowych możemy utworzyć system z 16 
beltpacków, jak pokazane niżej 



kampaktowa, lekka kontrukcja  tylko 200 Gr i odporna na wyślizgnięcie się z ręki, 
jak pokazano niżej 

beltpacki mogą być noszone na pasku lub zawieszone na smyczy 



 

anteny są doczepiane i można je łatwo 
wymieniać 

 

Proste zestawienie połączeń - jednym klawiszem 
- TALK od góry 

 

Trzy klawisze funkcyjne A B C mają różny 
kształt aby zmniejszyć możliwość omyłki 



 

C z y t e l n y e k r a n L C D d o 
o d c z y t u n i e z b ę d n y c h 
informacji 

 

Zawodowy headset  LEMO  z funkcją  side tone - technik/ artysta słyszy komendy 
interkomowe i własny głos. Możliwość podłączenia słuchawek i mikrofonem 
zwyklem złączem mały jack 3.5 mm 



Dwie baterie na beltpack, każda 6h pracy, razem 12h pracy, czas ładowania tylko 
2.5h. Baterie można ładować nie przerywając pracy - jedna pracuje, jedna się ładuje 

wymienne baterie Li-ion 



Stacja bazowa na statywie  dla lepszego zasięgu 

 



Prosta konfiguracja  stacji bazowej  lokalnie lub z aplikacji na smartfona 

 



Zasięg stacji bazowej  do 150 metrów  w salach teatralnych i koncertowych 

Headset LEMO z wbudowaną technologią wyciszenia szumów  

 



Full Duplex   Hollyland M1 - łączy ludzi 


