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Mikrofon strefowy z wyświetlaczem LCD

ABT-DMS-LCD

Mikrofon ABT-DMS-LCD dla intuicyjnej 
i łatwiejszej obsługi został wyposażony 
w dotykowy wyświetlacz. Nawigacja po 
menu urządzenia oraz zmiana jego usta-
wień odbywa się zarówno przy pomocy 
przycisków sterujących znajdujących się 
obok wyświetlacza LCD, jak i przy pomocy 
dotykowego wyświetlacza. 

ABT-DMS-LCD może być  używany wyłącznie 
do celów nie związanych z alarmowaniem. 
Mikrofon strefowy umożliwić realizację funk-
cji intercomu (komunikacja dwukierunkowa 

pomiędzy mikrofonami strefowymi). 
Mikrofon obsługuje 4 zewnętrzne wejścia 
audio (jednoczesna obsługa 4 kanałów) 
oraz posiada lokalny głośnik odsłuchowy, 
umożliwiający podsłuchanie którejś ze stref. 
Istnieje możliwość użycia zestawu słuchaw-
kowego typu (1 gniazdo JACK do obsługi 
mikrofonu, 1 gniazdo JACK do obsługi słu-
chawek). Komunikacja z jednostkami kon-
troli odbywa się po sieci Ethernet łączami 
10/100BASE-TX (1 port LAN, przewód 
CAT 5e). Urządzenie zasilanie jest lokalnie 
(48 V) lub z CDSO poprzez PoE.

 › wywoływania komunikatów 
ogólnego przeznaczenia

 › wybierania poszczególnych stref

 › nadawania komunikatów 
głosowych „na żywo”

 › rozbudowy ilości sygnałów audio 
dostępnych w systemie o 4 niezależne 
wejścia audio 

 › prostej integracji z innymi systemai 
PA poprzez wbudowane, niezależne 
wyjscie liniowe dostępne poprzez 
gniazdo 3,5mm mini-jack

 › komunikacji z inymi mikrofonami 
w systemie poprzez funkcję interkomu

 › podłączenia do 5 rozszerzeń 
ABT-EKB-20M

Mikrofon strefowy służy do:
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Mikrofon strefowy ABT-DMS-LCD

Źródło zasilania PoE (RJ45), lub przez dodatkowe wejście zasilacza 48 V / 15 W, złącze DC 5,5/2,1 mm

Stopień ochrony 31

Wyświetlacz LCD, rozdzielczość 272x480, 4,5”, ekran dotykowy rezystancyjny

Ilość wyjść audio 2 kanały (głośnik odsłuchowy, headset)

Ilość wejść audio 4 kanały (single-ended, wejścia bgm)

Tor audio, Głośnik odsłuchowy

Moc wyjściowa 0,5 W

Poziom ciśnienia akustycznego 78 dBA (@1m, 1 W)

Pasmo przenoszenia (3dB) 450 Hz … 8 kHz (@3dB)

Wyprowadzenie na słuchawki (headset) mini-jack 3,5 mm

Tor audio, wejścia audio

Rodzaj wejść single-ended, wejście 4x bgm

Pasmo przenoszenia 50 Hz … 18 kHz (@3dB)

Rozdzielczość przetwornika 32 bit

Częstotliwość próbkowania 48 kHz

Złącze 2x mini-jack 3,5 mm

Gniazdo mikrofonu

Rodzaj wejść symetryczne, mikrofon XLR, headset

Mikrofon pojemnościowy, gęsia szyjka

Minimalne pasmo przenoszenia 100 Hz … 10 kHz

Czułość ≤ -45dB

Klawiatura i kontrolki

Liczba przycisków 5 + PushToTalk

Dodatkowe trzy normatywne kontrolki zasilanie – zielona   /   awaria – żółta   /   aktywność – zielona

Pozostałe parametry

Temperatura pracy od -8°C do 60°C

Wilgotność otoczenia podczas pracy od 15% do 80% 

Temperatura przechowywania od -20°C do 70°C

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania od 5% do 95%

Wymiary 150 (szer.) x 55 (wys.) x 210 (gł.) mm

Waga 1,4 kg


