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Mikrofon strefowy

ABT-DMS

Mikrofon strefowy służy do:
 › wywoływania komunikatów ogólnego 

 przeznaczenia, 
 › wybierania poszczególnych stref,  
 › nadawania komunikatów głosowych  

„na żywo”.

ABT-DMS może być  używany wyłącznie 
do celów nie związanych z alarmowaniem. 
Mikrofon strefowy umożliwić realizację 
funkcji intercomu (komunikacja dwukie-
runkowa pomiędzy mikrofonami strefo-
wymi). Mikrofon obsługuje 4 zewnętrzne 
wejścia audio ( jednoczesna obsługa 
4 kanałów) oraz posiada lokalny głośnik 
odsłuchowy, umożliwiający podsłuchanie 
którejś ze stref. Istnieje możliwość użycia 

zestawu słuchawkowego typu (1 gniazdo 
JACK do obsługi mikrofonu, 1 gniazdo 
JACK do obsługi słuchawek). Komunikacja 
z jednostkami  kontroli odbywa się po sieci 
Ethernet łączami 10/100BASE-TX (1 port LAN. 
Przewód CAT 5e). Urządzenie zasilanie jest 
lokalnie (48V) lub z CDSO poprzez PoE.

Posiada programowalne przyciski funkcyjne, 
którym w dowolny sposób można przypisać 
wybrane funkcje tj. przypisanie stref do róż-
nych przycisków, nazwanie stref, grup stref, 
możliwość dostępu do różnych komunika-
tów określenie priorytetów, regulacja gło-
śności, możliwość włączania/wyłączania 
muzyki i jej trasowania. 

 › wbudowane 4 niezależne wejścia 
audio dostępne w dowolnym 
miejscu systemu

 › wbudowane 2 wyjścia audio: nr 1 
na stałe zasilające wbudowany głośnik 
oraz nr 2 jako niezależne wyjście 
liniowe dostępne poprzez gniazdo 
3,5mm mini-jack

 › 9 w pełni programowalnych 
przycisków z możliwością podłączenia 
do 5 rozszerzeń ABT-EKB-20M

 › funkcja interkomu

Charakterystyka

1488-CPR-0500/W

2374/2015

EN 54-16



DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
MIKROFONY

www.ambientsystem.pl

Mikrofon strefowy ABT-DMS

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

Stopień ochrony 31

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 9 + PushToTalk

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

Kolor diod RGB (czerwony, zielony, żółty, niebieski)

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 188 (szer.) x 126 (wys.) x 192 (gł.) mm

Waga 1,4 kg

Miejsce na opis przy przyciskach 
po lewej stronie, wymiary

15x25 mm

Wymiary 120 (szer.) x 55 (wys.) x 210 (gł.) mm


