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الميزات
•  إنشاء اإلعالن بتحويل النص إلى كالم عبر واجهة الويب

اإلعالنات بلغات وأصوات متعددة 	•

بل المستخدم قوالب محددة من ِق 	•

مصباح LED للحالة 	•

•  قابلية التوصيل بأنظمة تحكم في واجهة جهة خارجية عبر بروتوكول اإلنترنت 
)بروتوكول Vocia النصي(.

مفاتيح دوارة لتعريف الوحدة 	•

لتركيب على حامل )وحدة حامل واحدة( قابل ل 	•

يلزم وجود خادم الرسائلMS-1e(  -1e( من Vocia من أجل التشغيل 	•

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

مشمول بضمان Biamp Systems لمدة سنتين 	•

المواصفات الهندسية والمعمارية
لتركيب على حامل على  يجب تصميم خادم تحويل النص إلى كالم بشكل حصري لالستخدام مع أنظمة  ®Biamp® Vocia. ويكون خادم تحويل النصل إلى كالم قابالً ل

بل المستخدم ويرسل  مساحة حامل واحد وسيوفر التحويل من اإلعالنات من نص إلى كالم بلغات وأصوات متعددة. ويدعم خادم تحويل النص إلى كالم القوالب المحددة من ِق
لتحكم في بروتوكول التحكم  ا عبر  ®CobraNet إلى الوجهة المطلوبة. ويجب أن يكون الخادم مزوًدا بمصباح LED للحالة ومنافذ منفصلة ل اإلعالنات الصوتية رقمًي

في اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت )TCP/IP( وCobraNet. ويحمل خادم تحويل النص إلى كالم العالمة CE ومتوافق مع توجيه حظر استخدام مواد خطرة معينة 
.Vocia TTS-1e	كالم	إلى	النص	تحويل	خادم	يكون	أن	ويجب .)RoHS(

ورقة البيانات
VOCIA® TTS-1e

كالم إلى  النص  تحويل  خادم 

TTS-1e هو محرك تحويل النص إلى كالم متصل عبر الشبكة يدعم إنشاء اإلعالنات القائمة على المتصفح. يستخدم TTS-1e بروتوكوالت تستند إلى 

بل  ـ  ®CobraNet ليعمل داخل نظام  ®Biamp® Vocia وينظم اإلعالنات باستخدام مجموعة من القوالب المحددة من ِق شبكة Ethernet ويتصل ب
المستخدم.
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VOCIA TTS-1e لخادم  الخلفية  اللوحة 

851.0424.900  FINALS VOCIA TTS-1e

VOCDS-426-1507-AR-R1

VOCIA TTS-1e مواصفات

RJ-45 مع شبكة Ethernet محمية  اتصال الشبكة: 
)CAT 7 أو CAT6 أو CAT5e أو CAT5(

استهالك الطاقة 
> 300 واط )100 -240 فولت تيار متردد 50 /60 هرتز(:  

األبعاد اإلجمالية:
44 مم ارتفاع الجهاز: 
483 مم العرض:  
444 مم العمق:  
5.4 كجم الوزن: 

البيئة:
0 – 45 درجة مئوية نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة: 
5 – %95 بدون تكاثف الرطوبة: 
)3000-0 متر( فوق مستوى سطح البحر االرتفاع: 

التوافق:
يحمل عالمة CE )أوروبا(
FCC الجزء 15 الفئة أ )الواليات المتحدة األمريكية(
مدرج في قوائم UL )الواليات المتحدة األمريكية وكندا(
توجيه RoHS )أوروبا(


