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EGi, Spanias ledende produsent for lyd, kommunikasjon og

høyttalersystemer, holder til i Zaragoza, en by som ligger mellom

Madrid og Barcelona. Dette er et område med store økonomiske

og industrielle utviklinger i både Spansk og europeisk sammenheng.

EGi forhandler sine produkter for tiden i mer enn 25 land, i tillegg

til Spania. De deltar i både Spanske og internasjonale utstillinger,

som f.eks. Matelec i Madrid, Light and Building i Frankfurt, Elec

i Paris, Intel i Milano og Endiel i Portugal.

EGi tilbyr kunde service og teknisk bistand i forbindelse med

prosjektering av systemer. Dette for å hjelpe deg i valg av den

beste løsningen for hver enkelt installasjon.

Mange års erfaring
på lyd systemer med

det nyeste innen teknologi

Automatisk komponentinnsetting.EGi kontorområde.
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EGi Hovedkontor.

Innsetting av SMD komponenter.



Domos er det multi-rom lyd systemet som tilbyr flest muligheter, funksjoner og tjenester, i forhold til pris. Musikk eller

nyheter i hele boligen, muligheten til å svare dørtelefonen fra ønsket sted og komforten ved å ha muligheten til å kommunisere

mellom de forskjellige rommene er noen av de tingene som gjør livet mer behagelig. Dessuten, DOMOS design har blitt til

ved å kombinere både eleganse og rene linjer, i forsøk på å integrere komponentene perfekt sammen med moderne interiør

design.

1. Fra en til 4 stereo Hi-Fi programmer
Gjør det mulig å lytte på inntil fire forskjellige
programmer samtidig der det er ønskelig.

2. Intercom
Kommuniser med hele boligen samtidig (hovedcalling)
eller med et enkelt rom (sone calling), inntil 15 soner.

3. Barnevakt funksjon / overvåking
Overvåking av barn, eldre eller personer som trenger
kontinuerlig oppmerksomhet fra ønsket sted i boligen.

4. Fjernbetjening av lydkilder
Enhver lydkilde koblet til sentralenheten (CD spiller,
kassett spiller, radio tuner, etc) kan kontrolleres fra andre
rom.

5. Dør telefon funksjoner
Koblet til dør telefon systemet, kan man svare og åpne
dører fra ønsket rom.

6. Klokke
I alle rom, med felles innstilling for hele boligen.

7. Vekkeklokke
Vekker hvert familiemedlem individuelt med ønsket
musikk.

Andre funksjoner
◆   Sleep timer (automatisk utkobling)
◆   Scan (valg av radiostasjoner fra alle rom)
◆   Hands Free
◆  Bass / Diskant regulering
◆   Hodetelefon kontakt
◆   Inngang for lokal ekstra lyd kilde
◆   «Ikke forstyrr» funksjon

Multi-rom lyd
system som forbedrer

din livskvalitet
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Profesjonelle Lyd
Systemer

 for live forestillinger
og arrangementer
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1. Lyd systemer hvor ønsket effekt er kraftigere enn i vanlige
bakgrunnslyd systemer.

2. Mulighet for kraftig lyd i stereo.

3. Mikse og equalizer utstyr for live forestilling og studioer.

4. Utendørs og innendørs, solide høyttalere for bruk på scene
og som monitor.

5. Tilbehør og monterings utstyr for alle bruksområder

ESCENIC er det rette produktet på steder hvor ønsket

effekt er kraftigere enn i vanlige bakgrunnslyd systemer.

På den annen side, produkter i “ESCENIC” serien kan

også brukes som en utvidelse av “MILLENNIUM” serien.

I dette tilfellet er “ESCENIC” serien ideell til å forsyne

området med ren og kraftig lyd, samtidig som man

opprettholder de samme funksjonene som finnes i vanlige

talevarslingssystemer, som f.eks. prioriterte meldinger,

forhåndsinnspilte meldinger, etc.

Utgangsforsterker

Miksere

Mikrofoner

Aktive
og passive
høyttalere



Den Komplette løsningen
for  lyd, kommunikasjon

og PA installasjoner
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er et nytt produkt konsept som

gir den beste løsningen for lyddekning i små, middels og

store anlegg, både privat og offentlig.

 gjør det mulig, i henhold til

kundens behov, samtidig distribusjon av flere musikk

programmer –med individuelt valg i hvert område-,

adressering i ett område eller i en kombinasjon av flere

områder, eller sammenkobling med andre systemer, som

telefon eller tradisjonelle P.A. systemer.

1. Bakgrunnslyd system med opp til 127 uavhengige soner.

2. Opp til 4 musikk eller radio programmer som kan kontrolleres
uavhengig av hverandre i hele installasjonen.

3. Intercom.

4. Utsending av forhåndsinnspilte meldinger for handels-eller
sikkerhets formål.

5. Gi meldinger i høyttaler anlegget fra enhver telefon.

6. Lokal tilkobling av mikrofoner, lyd kilder, f.eks. for møterom,
konferansesaler, eller enkelte rom.

7. Betjening/ kontroll av bakgrunnslyd (med eller uten meldinger)
fra hvilket som helst rom eller område som er ønskelig.

8. Kan også sammenkobles med tradisjonelle 100 V PA systemer.

9. PC kompatibel. Software for kontroll av lydsystemet.



SECURA systemet gir mulighet for kontroll og håndtering av omsorgs

virksomheten og noen av funksjonene som tilbys i eldre bolig, sykehus,

pleiehjem…

Kommunikasjon og
styring av omsorgs

alarmer i bolig og pleiehjem
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Systemet omfatter utstyr for aktivering av alarmer og/eller kom-

munikasjon mellom bruker og forhåndsvalgt telefon (vanlige

telefoner eller DECT trådløse telefoner). Til dette formålet,

benytter systemet en vanlig analog telefon linje som ofte er tilstede

i fra tidligere..

1. Permanent forbindelse mellom pasient og omsorgspersoner,
også når omsorgspersonene beveger seg utenfor bygningen.

2. Full toveis kommunikasjon mellom sykepleier og pasient.

3. Laget for å kommunisere med DECT telefoner via en vanlig
analog telefon linje (med tonesending).

4. Opp til åtte trådløse alarmsendere pr. rom terminal.

5. Tilkobling av ubegrenset antall senge- trykknapper og trekke-
snorer for toalett til hver rom terminal.

6. Mulighet for lagring av inntil 4 nødtelefon nummere.

7. Sending av kontroll kommandoer fra trådløs telefon til rom
terminal.

8. Rom terminal inneholder rele for fjernbetjening av forskjellige
funksjoner (lys, etc).

9. Minimalt behov for kabling.



Hensynet til design blir stadig viktigere i planlegging av nye insta-

llasjoner. Den beste metoden for å sikre at høyttalere passer inn i

omgivelsen er å redusere størrelsen. EGi har spesial-utviklet høyttalere

med størrelse på bare 2" og 3", som opprettholder en overraskende

god lydkvalitet i forhold til størrelsen.

Vårt store utvalg av høyttalere sikrer den beste ytelsen av ditt lyd

system i enhver omgivelse.

EGi tilbyr et bredt spekter av høyttalere.

EGi høyttalere benyttes blant annet sammen med DOMOS,

MILLENNIUM og SECURA serien. De gjengir en

utmerket lydkvalitet, i bolig omgivelse, så vel som i offentlig

sammenheng eller butikk installasjoner.

EGi tilbyr mange alternativer for vegg eller tak, innfelt eller

påvegg-montering med størrelser fra 60 x 60 mm til 270 x 270

mm, og valg av 2", 3", 5" og 8" innenfor tre forskjellige

kvalitetsnivåer (standard, fulltone og Hi-Fi), også forskjellige

utgaver av kasse høyttalere for å oppnå den beste

lydgjengivelsen.

De fuktbestandige høyttalerene kan benyttes på steder som

er utsatt for fuktige og salte omgivelser.

Det beste tilbudet
innen design

og kvalitet fra EGi
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Scandinavian Technology AS

D I S T R I B U T Ø R

Scandinavian Technology AS
Berg Gård - 2056 ALGARHEIM

Telefon: +47 63926560 - Faks: +47 63926579
www.scandinavian-technology.com


