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INT-TX Vericiler
▶ Maksimum 4, 8, 16 veya 32 ses kanalı yayınlayabilir
▶ DCN Next Generation veya CCS 800 gibi analog
sistemlerle kullanılabilir.
▶ Kanalların esnek konfigürasyonu ve etkili dağıtım için
kanal kalitesi modları
▶ Verici ve sistem konfigürasyonu, ekran ve bir adet
döner düğme ile gerçekleştirilir.

Verici, Integrus sisteminin temel öğesidir. Analog veya dijital
girişi alır, bu sinyalleri taşıyıcı dalgalara çevirir ve bu taşıyıcı
dalgaları odada bulunan yayıcı üniteye aktarır.
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Müziğin ara durumunda kanallara dağıtımı için yardımcı
mod.
Başka bir vericiden gelen sinyallerin dağıtımı için bağlı
modunun kullanılması birden fazla odanın
kullanılabilmesine olanak sağlar
Kanallarda ilerlendikçe kademeli olarak artan ton ile her
giriş/kanal için farklı bir frekans tonu üreten test modu
Ses seviyelerinin ince ayarının yapılmasına olanak
sağlamak için her giriş için ayarlanabilir hassasiyet
Ses izleme için dahili mini kızılötesi dağıtıcı
Ekran üzerinden dağıtıcı ve sistem durumu gösterimi
Çoklu verici sisteminde ayırt edilebilmeleri için, her
vericiye kurulum tarafından benzersiz bir isim verilebilir
Kurulum tarafından her ses kanalına farklı bir isim
verilebilir. Bu isimler bir seçenek listesinden seçilebilir
veya manuel olarak girilebilir
Acil durum mesajlarının tüm kanallara otomatik dağıtımı
Otomatik bekleme/açık fonksiyonu
DCN sisteminden kullanılan kanal numaralarının
otomatik senkronizasyonu
Evrensel şebeke gücü özelliği, tüm dünyada
kullanılabilmesine olanak sağlar
Masaüstü kullanım veya raf montajı için 19” (2U) şık
muhafaza
Kolay taşıma için tutacaklar

Kontroller ve Göstergeler
• Durum bilgileri ve verici konfigürasyonu için 2 x 16
karakterlik LCD ekran
• Menüler arasında gezinmek ve konfigürasyon için döner
düğme
• Ön panelde güç açık/kapalı anahtarı
Ara bağlantılar

Ara bağlantılar (vericinin arkasında)

•
•
•
•
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Güç bağlantısı için Avrupa tipi erkek soket
LBB 3422/20 Simetrik Ses Girişi ve Çevirmen Modülünü
kabul etmek için ses veri yolu bağlantılı yuva (H 15, dişi)
Asimetrik ses sinyallerinin girişi için 4, 8, 16 veya 32
cinch konnektör
Salonun simetrik sinyal girişi, acil durum veya müzik için
XLR soketler
Acil durum mesajlarının dağıtımı için bir terminal blok
soketi
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Giriş ve kanalların izlenmesi için 3.5 mm (0,14 inç)
stereo kulaklık soketi
Başka bir vericiden HF sinyalinin alınması için BNC
konnektör
HF sinyalinin 30 adete kadar dağıtıcıya verilmesi için
BNC konnektörler
DCN Yeni Nesil sistemi içinde bağlantı için Optik Ağ
Konnektörleri*

Teknik Spesifikasyonlar
Elektriksel
Ana şebeke gerilimi

90 - 260 V, 50 - 60 Hz

Güç tüketimi
çalışır durumda, maksimum
bekleme

55 W
29 W

Asimetrik ses girişleri

+3 dBV nominal, +6 dBV maksimum
(± 6 dB)
+15 dBV nominal, +18 dBV maksimum
(± 6 dB)

Simetrik ses girişleri

+6 - +18 dBV nominal

* LBB 4416/xx Optik Ağ Kabloları gereklidir

İçerdiği parçalar

Acil durum anahtar konnektörü

acil durum kontrol girişi

Adet

Parça

Kulaklık çıkışı

32 ohm - 2 kohm

1

INT-TX verici

HF girişi

1

19” raf montaj braketleri, birlikte verilen modüller için sökülebilir ayak ve montaj aksesuarları ürünle birlikte verilir

nominal 1 Vpp, minimum 10 mVpp,
75 ohm

HF çıkışı

1 Vpp, 6 VDC, 75 ohm

1

CD-ROM üzerinde sistem kurulumu ve kullanma kılavuzu

1

Ana şebeke kablosu

Mekanik
Boyutlar (Y x G x D)
masaüstü kullanım için, ayakla
19” raf kullanımı için, braketle
braketlerin önü
braketlerin arkası
Ağırlık
braketler olmadan, ayak ile

92 x 440 x 410 mm
(3,6 x 17,3 x 16,1 inç)
88 x 483 x 410 mm
(3,5 x 19 x 16,1 inç)
40 mm (1,6 in)
370 mm (14,6 in)
6.8 kg (15,0 lb)

Montaj

Masaüstüne sabitleme veya 19” raf montajı braketleri
Masaüstünde serbestçe durabilmesi için
çıkarılabilir ayaklar

Renk

Siyah (PH 10736) ve gümüş

Sipariş Bilgileri
INT-TX04 4 Kanallı Verici
INT-TX08 8 Kanallı Verici
INT-TX16 16 Kanallı Verici
INT-TX32 32 Kanallı Verici
Donanım Aksesuarları
INT-TXK04 Verici Yükseltme Seti
4 kanal
INT-TXK08 Verici Yükseltme Seti
8 kanal
INT-TXK16 Verici Yükseltme Seti
16 kanal
INT-TXK32 Verici Yükseltme Seti
32 kanal
LBB 3422/20 Simetrik Ses Girişi ve Çevirmen Modülü
LBB 3423/00 DCN Arabirim Modülü
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