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الميزات
 

إخراج عاٍل لتركيب ميكروفونات عن بعد 	 

تم التحسين للتعرف على الصوت 	 

حصانة ضد تداخل الترددات الالسلكية 	 

يعمل بطاقة طيفية تتراوح ما بين 18 و52 فولت.	 

قدرة التوجيه التلقائي 	 

دائرة إلكترونية لمقٍو مدمج مصغر 	 

ال يحتاج إلى محول طاقة خارجي 	 

حاجز بخار ذهبي 12 ملم 	 

ضوضاء منخفضة جدا وحساسية عالية 	 

متوفر من خالل كبسولة قلبية الشكل أو كبسولة قلبية الشكل تماًما	 

صندوق توصيل اختياري متوفر	 

خاضع لضمان مدته 3 سنوات	 

ًتعد CM1-6W وCM1-6WS ميكروفونات مكّثفة مصّغرة مع تكامل تام 
مصمم بحساسية عالية للغاية للميكروفونات البعيدة. تتضمن التطبيقات األساسية لـ CM1 مؤتمرات الفيديو المثبتة 

بالسقف والتعليم عن ُبعد وغرف مستشفى والمراقبة وميكروفونات الغرفة المحيطة. 

 .GSM بحصانة كاملة ضد تداخل الترددات الالسلكية الناجمة عن استخدام الهواتف الخلوية وأجهزة CM1 تتميز
وتتوفر CM1 بكبسولة قلبية الشكل )CM1-6W(، أو بكبسولة قلبية الشكل تماًما )CM1-6WS(، مما يتيح 

استخدام الميكروفون في مجموعة متنوعة من التطبيقات.

تتميز CM1 بسهولة التركيب، وتتطلب فقط حفر ثقب من 5 إلى 8 بوصات )15.9 ملم( في السقف مع عدم الحاجة 
ألدوات إضافية.  تم إرفاق مجموعة الكابالت بموصل فونيكس. لعمليات التركيب عند استخدام كابل بتصنيف بلينيوم، 

يتوفر صندوق توصيل اختياري مطلي بمعدن النيكل. 

الملحقات المتوفرة:
.)CONN170F( ينتهي بموصل فونيكس )كابل ميكروفون مدمج 12 بوصة )304.8 ملم

يتم أيًضا توفير موصل فونيكس مقترن )CONN170M( للتوصيل السهل بلحام أقل.

الملحقات االختيارية: 
JB-CM1 - صندوق توصيل معدني لموصالت المبيت وكابل بتصنيف بلينيوم يتم طلبه بواسطة الرمز.

اختالفات الطراز:
CM1-6W - طالء أبيض، كبسولة قلبية الشكل، وصلة منحنية 6 بوصات )152.4 ملم(  

CM1-6WS - طالء أبيض، كبسولة قلبية الشكل تماًما، وصلة منحنية 6 بوصات )152.4 ملم( 

ورقة بيانات
CM1-6WS و CM1-6W

ميكروفون سقف بإخراج عاٍل ذو شكل مصّغر

التطبيقات: 
مؤتمرات الفيديو	 

التعليم عن ُبعد	 

المراقبة 	 

المستشفيات واإلجراءات الطبية	 

ميكروفونات الغرفة المحيطة	 
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المواصفات:

المواصفات الهندسية والمعمارية:
سيكون الميكروفون من نوع مكّثف مع كبسولة نمطية ملولبة متوفرة في أنماط القطبية قلبية 

الشكل وقلبية الشكل تماًما. وسيكون الميكروفون محمًيا من تداخل الترددات الالسلكية. سيتم تزويد 
الميكروفون بدائرة إلكترونية لمقٍو مدمج وبالتالي القضاء على الحاجة إلى وحدة نمطية للتضخيم. 

سيعمل الميكروفون من 18 إلى 52 فولت تيار مستمر وستكون مقاومة الخرج االسمي مساوية لـ 
150 أوم عند 1 كيلو هرتز. ويكون الميكروفون بحساسية 37 مللي فولت / باسكال عند 1 كيلو 
هرتز. سيتم تزويد الميكروفون بالحد األقصى لمستوى ضغط الصوت )SPL( ≤ 130 ديسيبل 
بنسبة 0.5% من THD. وسيتم تشغيل الميكروفون من كابل النحاس وستكون األبعاد 12 ملم 

 .Biamp CM1 قطرًيا بـ 54 ملم طوالً. وسيكون الميكروفون
 

مكثِّف  نوع محول اإلشارة	
60 هرتز - 10 كيلو هرتز استجابة التردد 
قلبي الشكل نمط القطبية 
قلبي الشكل تماًما 	
150 أوم  مقاومة الخرج	
37 مللي فولت / باسكال @ 1 كيلو هرتز  الحساسية	
72 ديسيبل   )A-إشارة/نسبة الضوضاء )مرجح
22 ديسيبل  )A-مستوى الضوضاء المكافىء )مرجح
≤ 130 ديسيبل   THD %5 عند )SPL( الحد األقصى لمستوى ضغط الصوت
108 ديسيبل  النطاق الديناميكي 
18 - 52 فولت طيفي متطلبات الطاقة 
XLRm 3 سنون مصغرة من موصل	
ضغط إيجابي على الحاجز الذي ينتج جهًدا إيجابًيا   القطبية	
على السن رقم 2 المرتبط بالسن رقم 3  
النحاس والصلب مبيت / طالء	
طبقة المسحوق 	
0.7 أوقية /  20 جرام الوزن	
2.1  بوصة / 54 ملم الطول	

التردد/القطبية:

عرض مفّصل:

األبعاد )ملم(:

CM1-6W

صندوق
تصنيف بلينيوم

موصالت
فونيكس ذكر وأنثى

تخفيف الضغط عن 
النحاس الخصا بالكابل 

الخارجي

صامولة تثبيت 
مشقوبة

جميع	المواصفات	ُعرضة	للتغيير	بدون	إشعار.

التشغيل:
 CM1 ميكروفون ذات مقاومة منخفضة وينبغي أن يكون موصوالً بمدخل "مستوى الميكروفون" على وحدة التحكم الخاصة بك أو توليف الصوت أو جهاز تسجيل. يتطلب CM1 ُيعد

طاقة طيفية ولن يعمل بدون جهد طاقة طيفية )من 18 إلى 52 فولت( المتوفر في معظم مقويات الميكروفونات المهنية وأجهزة توليف الصوت. إذا لم تتوفر طاقة طيفية بالمعدات الخاصة 
بك، ستكون مضطًرا لشراء إمدادات طاقة طيفية. تجنب توصيل الميكروفون أو إلغاء توصيله داخل أو خارج نظام الصوت ما لم يتم كتم صوت القناة أو خفض مستوى صوت النظام. إذ 

قد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى حدوث ضوضاء "فرقعة" مرتفعة قد تؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بالسماعات في نظام الصوت.
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