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الميزات
ما يصل إلى 999 رمز نداء قابالً لتكوين المستخدم 	•

8 مستويات أولوية: 4 مستويات ذات أولوية عادية، 4 مستويات ذات أولوية طارئة 	•

معالجة اإلشارة الرقمية المحلية، بما في ذلك تضخيم الصوت وعوامل التصفية والضاغط/ 	•
المحدد

تخزين محلي لبيانات التكوين 	•

التخزين المحلي لمقدمات افتراضية و/أو مخصصة 	•

صوت/التحكم في ®CobraNet، باإلضافة إلى تشغيل الطاقة على كابل واحد 	•

تشغيل مزدوج/متكرر )الطاقة عبر إيثرنت )PoE(، بقدرة 24 فولت تيار مستمر( 	•

وصلة RS-232 للتحكم في وظائف أنظمة التحكم الخارجية	 	•

دعم اختياري عالي الجودة توفرها Biamp، وميكروفون محمول باليد أو بوصلة منحنية 	•

إمكانية مراقبة الميكروفون عند استخدام ميكروفون Vocia بكبسولة مزدوجة 	•

12 مدخالً لألغراض العامة 	•

3 مخارج لألغراض العامة 	•

)PTT( مدخل الميكروفون والضغط للتحدث 	•

وظيفة التخزين وإعادة التوجيه 	•

مبيت مكونات قوي ومرّكب على سطح 	•

مفاتيح المعّرف الدوارة لتعريف الوحدة 	•

حاصل على عالمة CE، ومعتمد من ِقبل UL ومتوافق مع حظر المواد الخطرة  	•
RoHS

خاضع لضمان أنظمة Biamp لمدة 5 سنوات 	•

ُيعد PSKIT-1 بمثابة مجموعة محطات استدعاء مستقلة تم تصميمها للسماح بالتوصيل المباشر باألجهزة من إنتاج جهات أخرى مثل محطات ميكروفون رجال 
اإلطفاء أو لوحات الحريق المصممة بشكل مخصص. يتميز PSKIT-1 بمعالج إشارات رقمية )DSP( مضمن وذاكرة داخلية لدعم الوظائف القياسية والمتقدمة 

لإلعالن العام واإلخطار الجماعي. يمكن لـ PSKIT-1 تخزين 999 رمز نداء قابل لتكوين المستخدم. باإلضافة إلى ذلك، يتم تخزين كل معلومات التكوين الخاصة 
بالجهاز بشكل محلي، األمر الذي يعني أن PSKIT-1 ال تعتمد على لوحة تحكم مركزية للمعالجة وتوجيه النداء. وهكذا، تظل كافة وظائف المعالجة والتوجيه 
والتخزين في نظام Vocia المركزية. وهذا يمنع فشل نقطة واحدة من النظام ويسمح بالتكرار ليتم إنشاؤه مباشرة إلى الشبكة. كجزء من نظام Vocia، يلّبي 

جهاز PSKIT-1 متطلبات االستدعاء للمنشآت بجميع أحجامها. 

ورقة بيانات
VOCIA® PSKIT-1

مجموعة محطات االستدعاء

المواصفات الهندسية والمعمارية
سيتم تصميم مجموعة محطات االستدعاء خصيًصا لالستخدام مع أنظمة Biamp Vocia. وستوفر وظيفة محطة استدعاء الشبكة مع الضغط للتحدث )PTT(، ومداخل-مخارج 

لألغراض العامة )GPIO( وواجهات بيانات التسلسل RS-232 بدالً من عناصر تحكم المستخدم. وسيتم تقديم توصيالت الصوت خارجًيا لميكروفون ديناميكي، وداخلًيا لميكروفون 
ديناميكي مراقب بكبسولة مزدوجة. سيتم تشغيل مجموعة محطات االستدعاء من مصدر طاقة بقدرة 24 فولت تيار مستمر أو عبر إيثرنت )PoE( من خالل منفذ الشبكة. وتحتوي 

على اثني عشر مدخالً ومخرًجا لألغراض العامة )GPIO( مناسبة لوصالت االتصال الجافة وثالثة مخرجات مناسبة إلدارة شاشات LED. سوف تظهر في برنامج Vocia كجهاز 
استدعاء مركب في الحائط بعشرة أزرار. سيتم تثبيت جهاز مجموعة محطات االستدعاء بالسطح. وسيكون حاصالً على عالمة CE، ومدرج ضمن قائمة UL ومتوافق مع توجيه حظر 

.Vocia PSKIT-1 وتبلغ مدة الضمان خمس سنوات. سيكون جهاز مجموعة محطات االستدعاء .)RoHS( المواد الخطرة
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المواصفات 

استجابة التردد:

ارتفاع اإلدخال الفّعال:

تضخيم الصوت:

ارتفاع النظام:

مستوى اإلدخال االسمي:

:THD + N

إدخاالت األغراض العامة:
الكمية:
النوع:

منطق TTL )منطق ترانزستور - ترانزستور( 
منخفض:

منطق TTL )منطق ترانزستور - ترانزستور( مرتفع:

مخرجات األغراض العامة:
الكمية:

الحد األقصى للتيار المستمر:
الحد األقصى لإلمداد الخارجي:

مخرجات مرجعية:

:RS-232
الباود:

وحدات بت البيانات:
التماثل:

وحدات بت التوقف:
التحكم في التدفق:

المحوالت التناظرية/الرقمية:

التوصيل:

:)PoE( الطاقة عبر إيثرنت
طاقة التيار المستمر:

األبعاد اإلجمالية:
االرتفاع:
العرض:
الطول:
الوزن:

نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة:

االرتفاع:

نسبة الرطوبة:

التوافق:

+0، -1 ديسيبل، 
100 هرتز إلى 20 كيلو هرتز

30 ديسيبل

قابل للتعديل في 1 ديسيبل تخطى نطاق 30 ديسيبل

18 ديسيبل

-50 ديسيبل

%0.05<
20 هرتز إلى 8 كيلو هرتز

12
	إنهاء التالمس/ منطق ترانزستور - 
)TTL( ترانزستور
0 – 0.8 فولت

2 – 5 فولت

3
200 مللي أمبير
40 فولت

12 فولت تيار مستمر 100 مللي أمبير

57600 بت في الثانية
8
ال شيء
1
ال شيء

24 بت )معاينة 48 كيلو هرتز(

 RJ-45 مع إيثرنت محمي 
)CAT7 أو CAT6 أو CAT5e أو CAT5(

802.3 من النوع 1 الفئة 2
24 فولت تيار مستمر 6 واط

1.6 بوصة )40.6 ملم(
5.24 بوصات )133 ملم(
11.54 بوصة )293 ملم(
2.25 رطٍل )1.02 كجم(

113-32 درجة فهرنهايت )0–45 درجة مئوية(

0–10000 قدم )3000-0 متًرا(

0% إلى 95% بدون تكّثف

حاصل على عالمة CE )أوروبا(
 )RoHS( توجيه حظر استخدام مواد خطرة معينة
)أوروبا(
UL أمان معتمد من
E215636 )كندا، الواليات المتحدة األمريكية(
الفقرة 15 ب )15B( من قانون وكالة االتصاالت 
الفيدرالية )FCC( )الواليات المتحدة األمريكية(
مؤشر االمتثال التنظيمي )RCM( )أستراليا(
EAC )اتحاد الجمارك األوراسي(
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