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u Πλήκτρο PTT για ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια
κλήσεων

u Στιγμιαία ή εναλλαγή

u Πράσινη λυχνία LED ένδειξης ενεργού μικροφώνου

u Σταθερή μεταλλική βάση με σταθερό καλώδιο 2 m
και σύνδεσμο τύπου Euro με δυνατότητα
κλειδώματος

u Τροφοδοσία ισχύος phantom από ενισχυτή

Το επιτραπέζιο μικρόφωνο Plena είναι ένα κομψό,
επιτραπέζιο, μονοκατευθυντικό, πυκνωτικό μικρόφωνο
υψηλής ποιότητας που προορίζεται για την
πραγματοποίηση κλήσεων σε σύστημα δημόσιων
ανακοινώσεων. Η βαριά μεταλλική βάση και τα ελαστικά
πόδια του εξασφαλίζουν σταθερότητα επάνω σε
οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια. Ο ειδικός σχεδιασμός
επιτρέπει επίσης τη χωνευτή τοποθέτηση της μονάδας
σε επιφάνειες εργασίας.

Περιγραφή λειτουργ.

Το πλήκτρο PTT (πάτημα για ομιλία), δεν ενεργοποιεί
απλώς το μικρόφωνο, αλλά παρέχει και επαφές
προτεραιότητας, οι οποίες είναι συμβατές με τη σειρά
ενισχυτών Plena. Ο τρόπος ενεργοποίησης του
πλήκτρου PTT μπορεί να ρυθμιστεί εσωτερικά για
λειτουργία PTT (το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο για
όσο διάστημα είναι πατημένο το κουμπί) ή για
λειτουργία εναλλαγής (πάτημα για ενεργοποίηση και εκ
νέου πάτημα για απενεργοποίηση).

 
Το μικρόφωνο διαθέτει μόνιμα συνδεδεμένο, εύκαμπτο
καλώδιο 2 m και βύσμα ευρωπαϊκού τύπου 5 ακίδων,
για το συμμετρικό σήμα και την επαφή προτεραιότητας.

Εάν δεν απαιτείται η επαφή προτεραιότητας, το
μικρόφωνο μπορεί να συνδεθεί σε ενισχυτές με βύσμα
ευρωπαϊκού τύπου 3 ακίδων.

 
Όταν το μικρόφωνο είναι ενεργό, ανάβει μια πράσινη
ενδεικτική λυχνία LED.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
• Πλήκτρο PTT
• Λυχνία LED κατάστασης PTT

Εγκρίσεις χωρών

Ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο EN 60065

Ατρωσία σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-2

Εκπομπές σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-1

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE
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1 PLE-1CS Σταθμός κλήσης All Call PLENA

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοτικό phantom  

Εύρος τιμών τάσης 12 έως 48 V

Κατανάλωση ρεύματος <8 mA

Απόδοση  

Ευαισθησία 0,7 mV στα 85 dB SPL (2 mV/Pa)

Μέγιστη στάθμη ήχου εισόδου 110 dB SPL

Παραμόρφωση <0,6% (μέγιστη είσοδος)

Στάθμη εισερχόμενου θορύβου
(ισοδύναμη)

28 dB SPLA (S/N 66 dBA ref. 1 Pa
αναφ.)

Απόκριση συχνότητας 100 Hz έως 16 kHz

Σύνθετη αντίσταση εξόδου 200 ohm

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις βάσης (Υ x Π x Β) 40 x 100 x 235 mm
(1,57 x 3,97 x 9,25 in)

Βάρος Περίπου 1 kg (2,2 lb)

Χρώμα Ανθρακί με ασημί

Μήκος στελέχους με
μικρόφωνο

390 mm (15,35 in)

Μήκος καλωδίου 2 m (6,56 ft)

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 ºC έως +45 ºC (14 ºF έως
+113 ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης -40 έως +70 °C (-40 έως +158 °F)

Σχετική υγρασία <95%

Πληροφορίες παραγγελίας

PLE‑1CS Σταθμός κλήσεων All‑Call Plena
Σταθμός κλήσεων όλων των ζωνών με καλώδιο 2 m και
σύνδεσμο ευρωπαϊκού τύπου με δυνατότητα
κλειδώματος.
Αρ. παραγγελίας PLE-1CS
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