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الميزات
 	Ethernet التحكم الهاتفي عبر

 	 Ethernet (PoE)  الطاقة عبر

 	LCD شاشة عرض

لوحة اتصال مكونة من 12 زًرا	 

أربعة أزرار تنقل	 

100 رقم من أرقام االتصال السريع القابلة للبرمجة	 

إعادة االتصال وضبط مستوى صوت المكالمة وكتم الصوت واالنتظار والعديد من 	 
وظائف الهاتف األخرى

 	(RoHS) ومتوافق مع توجيه حظر استخدام مواد خطرة معينة CE يحمل العالمة

مشمول بضمان Biamp Systems لمدة خمس سنوات	 

المزايا
تصميم بسيط وسهل 	 

التركيب بكابل واحد 	 

 	Tesira القابلية للتكوين عبر برامج

الوصول إلى جميع وظائف Tesira الهاتفية	 

الحفاظ على شكل وأسلوب عرض هاتف المؤسسات التقليدي	 

يمثل Tesira HD-1 جهاز اتصال مخصًصا لألجهزة فئة خادم Tesira. وقد تم وضع واجهة التحكم هذه في جهاز أنيق، بحيث توفر الوصول إلى جميع وظائف 
االتصال الخاصة بـ Tesira، بشكل وأسلوب عرض لوحة االتصال بالهاتف التقليدي. يجعل Tesira HD-1 عمليات التركيب أقل تكلفة وإعداد الجهاز للعمل أكثر 

سهولة ويجعل تشغيله أقل تعقيًدا. يتوافق HD-1 مع Tesira SERVER وSERVER-IO بعد تركيب بطاَقَتي STC-2 أو SVC-2 ، فضالً عن أجهزة 
.TesiraFORTÉ AVB VIو TesiraFORTÉ AVB TIو TesiraFORTÉ VIو TesiraFORTÉ TI

ورقة البيانات
TESIRA® HD-1

جهاز االتصال باألجهزة
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TESIRA HD-1 مواصفات

  Ethernet مع كابل RJ-45  االتصال بالشبكة: 
(CAT7 أو CAT6 أو CAT5e أو CAT5)  

يصل إلى 100 متر طول كابل البيانات/التحكم: 

Tesira برنامج تصميم برمجة التحكم: 

29 زًرا إجماالً – لوحة اتصال قياسية مكونة من 12 مفتاًحا،  األزرار: 
و4 أزرار تنقل،   
و13 مفتاح مخصًصا  

LCD 69 مم شاشة العرض: 

الطاقة:  802.3af (PoE) الفئة 1

 SERVER-IOو Tesira SERVER  متوافق مع: 
SVC-2 أو STC-2 بعد تركيب بطاَقَتي   
TesiraFORTÉ TI   
TesiraFORTÉ VI   
TesiraFORTÉ AVB TI   
TesiraFORTÉ AVB VI  

األبعاد اإلجمالية:
40 مم  ارتفاع الجهاز: 
145 مم  العرض:  
145 مم  العمق:  
0.4 كجم الوزن: 

البيئة:
0 – 40 درجة مئوية  نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة: 
0 – %95 بدون تكاثف  الرطوبة: 
(3000-0 متر) فوق مستوى سطح البحر االرتفاع: 

التوافق:
الفقرة 15 “ب” من قانون وكالة االتصاالت الفيدرالية (الواليات المتحدة األمريكية)
حاصل على عالمة CE* (أوروبا)
مدرج بقائمة UL وC-UL (الواليات المتحدة األمريكية وكندا)
مؤشر االمتثال التنظيمي (RCM) (أستراليا)
EAC (اتحاد الجمارك األوراسي)
KCC (كوريا)
توجيه حظر المواد الخطرة (RoHS) (أوروبا)

المواصفات الهندسية والمعمارية
 .Biamp Tesira يوفر جهاز االتصال وظائف بدء المكالمة وإنهائها لمنتجات .Tesira®  يتم تصميم جهاز االتصال باألجهزة بشكل خاص لالستخدام مع األجهزة من فئة خادم
يجب تشغيل جهاز االتصال بواسطة PoE. سيستخدم جهاز االتصال واجهة شبكة واحدة إلجراء جميع االتصاالت والتكوين والتحكم عبر موصل RJ-45 قياسي. يشتمل جهاز 

االتصال على شاشة عرض LCD. كما يشتمل جهاز االتصال على لوحة اتصال مكونة من 12 مفتاًحا ويدعم ضبط مستوى صوت المكالمة وكتم صوت المكالمة وربط المكالمات 
وفتح الخط وإغالقه واالنتظار وإعادة االتصال بالرقم األخير. يدعم جهاز االتصال 100 رقم من أرقام االتصال السريع القابلة للبرمجة ويتميز بالتمرير ألعلى/ألسفل، وزري 

خط الهاتف 1 وخط الهاتف 2، والوميض، و4 أزرار تنقل. يتوافق جهاز االتصال مع توجيه RoHS. تبلغ مدة الضمان خمس سنوات. يجب أن يستخدم جهاز االتصال باألجهزة 
.Tesira HD-1
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CE للحصول على عالمة PoE يلزم وجود جهاز إدخال *


