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u Διαθέτει 6 διαφορετικά κανάλια γλώσσας συν την
αρχική γλώσσα του ομιλητή

u Το πλήκτρο προεπιλογής εισερχόμενου καναλιού
εξαλείφει την ανάγκη χειροκίνητης αναζήτησης σε
όλα τα διαθέσιμα κανάλια γλώσσας

u Η γρήγορη εναλλαγή ανάμεσα στη γλώσσα του
ομιλητή και στο κανάλι που έχει οριστεί στον
επιλογέα καναλιού μειώνει την πιθανότητα
σφαλμάτων χειριστή

u Η λειτουργία ηλεκτρονικής ενδασφάλισης καναλιού
αποτρέπει τη χρήση του ίδιου καναλιού εξόδου από
διερμηνείς σε διαφορετικές καμπίνες

Περιγραφή λειτουργ.

• Ενσωματωμένο μεγάφωνο
• Είναι δυνατή η σύνδεση με βρόχο διέλευσης 12

θέσεων διερμηνέων εντός ή/και μεταξύ καμπινών
διερμηνείας

• Μπορούν να υπάρχουν έως τρεις θέσεις διερμηνέων
ανά καμπίνα

• Η λειτουργία ενεργοποίησης αυτόματου ρελαί
(διερμηνεία με ενδιάμεση γλώσσα) επιτρέπει στο
διερμηνέα να παρέχει τη γλώσσα αυτόματου ρελαί
(OR2) για διερμηνεία ρελαί

• Η λειτουργία απενεργοποίησης καναλιού B επιτρέπει
στο διερμηνέα να απενεργοποιήσει το κανάλι B και
παράλληλα να διασφαλίσει ότι η θέση παραμένει
συνδεδεμένη στο κανάλι A

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
• Μικρόφωνο στερεωμένο σε εύκαμπτο στέλεχος, με ένα

δακτύλιο φωτός που ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένο
το μικρόφωνο

• Ένταση ήχου ακουστικών, στοιχεία ελέγχου πρίμων και
μπάσων

• Πλήκτρο επιλογής καναλιού A-B με ενδείξεις επιλογής
καναλιού

• Έξι πλήκτρα επιλογής εξερχόμενου καναλιού B με
ενδείξεις επιλογής καναλιού

• Ένδειξη εξερχόμενου καναλιού "OR2" (αυτόματο
ρελαί)

• Ενδείξεις κατειλημμένου καναλιού για την υπόδειξη
των καναλιών που χρησιμοποιούνται από άλλους
διερμηνείς

• Πλήκτρο σίγασης μικροφώνου
• Πλήκτρο ενεργοποίησης μικροφώνου με ενδεικτική

λυχνία LED κατάστασης
• Πλήκτρο επιλογής με ενδεικτικές λυχνίες LED για

γρήγορη εναλλαγή ανάμεσα στην αρχική γλώσσα
ομιλητή και στο κανάλι που έχει οριστεί στον επιλογέα
καναλιού

• Ένδειξη εισερχόμενου καναλιού "OR2" (αυτόματο
ρελαί) που υποδεικνύει ότι η αρχική γλώσσα ομιλητή
έχει αντικατασταθεί από ένα κανάλι διερμηνείας
μεταφοράς, όταν η δυνατότητα αυτόματου ρελαί είναι
σε λειτουργία

• Επιλογέας εισερχόμενου καναλιού γλώσσας για
παρακολούθηση των ακουστικών

• Πλήκτρο κλήσης (φωνή) για την παροχή αμφίδρομης
επικοινωνίας μεταξύ διερμηνέα και προέδρου/χειριστή

• Πλήκτρο εξερχόμενου μηνύματος
• Ένδειξη εισερχόμενου μηνύματος
• Περιστροφικό κουμπί ρύθμισης για τον προκαθορισμό

του εξερχόμενου καναλιού μέσω της εξόδου A



Διασυνδέσεις
• Καλώδιο 3 m (10 ft) που καταλήγει σε σύνδεσμο τύπου

sub D, 25 ακίδων
• Υποδοχή τύπου sub D 25 ακίδων για συνδέσεις βρόχου

διέλευσης
• Υποδοχές σύνδεσης ακουστικών στερεοφωνικού τύπου

6,3 mm (0,25 in)
• Υποδοχή τύπου DIN 15 πόλων 180° για σύνδεση των

ακουστικών διερμηνέα με μικρόφωνο, συν διακόπτης
για σίγαση του ενσωματωμένου μικροφώνου

• Βοηθητική υποδοχή (μήνυμα) για τη λειτουργία
μηνυμάτων της θέσης

 

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Απόκριση συχνότητας 125 Hz (-10 dB) έως 12,5 kHz
(-2 dB)

Βαθμονομημένη ισοδύναμη
πίεση ήχου λόγω ενδογενούς
θορύβου

< 32 dB

Ολική αρμονική παραμόρφωση
κατά την υπερφόρτωση

< 5%

Εξασθένηση παρεμβολών > 66 dB

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση επιτραπέζιο ή χωνευτό

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 20-58 x 250 x 189 mm
(0,79-2,28 x 9,84 x 7,44 in)

Βάρος 1,75 kg (3,85 lb)

Χρώμα ανοιχτό γκρι

Πληροφορίες παραγγελίας

LBB 3222/04 Θέση διερμηνέα
Καμπίνα διερμηνείας με 6 διαφορετικά κανάλια
γλώσσας συν την αρχική γλώσσα του ομιλητή.
Αρ. παραγγελίας LBB3222/04
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