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u Tallentaa kuulutukset ja toistaa ne automaattisesti
aiemmin varatuilla vyöhykkeillä (viestintallennin)

u Vähentää akustista kiertoa käyttämällä kuulutuksen
tallennuksessa viivästettyä lähetystä (aikasiirrin)

u Mahdollisuus valvoa kuulutusta ennen lähetystä

u Tallentaa ja/tai toistaa enintään kahdeksan
kuulutusta samanaikaisesti

u Tallentaa enintään 16 kuulutusta

Viestintallennin on pieni laite, joka tallentaa soitot,
joita ei voi lähettää kaikille tarvittaville vyöhykkeille,
koska joillakin vyöhykkeillä on meneillään soitto
korkeamman prioriteetin soittoasemasta. Laite
tallentaa enintään 16 kuulutusta laadukkaaseen
muotoon, enintään kolme minuuttia kutakin
kuulutusta, mukaan lukien äänimerkit ja ennakkoon
tallennetut viestit. Kuulutuksen toiston voi aloittaa jo
tallennuksen aikana. Laite voi tallentaa ja/tai toistaa
enintään kahdeksaa kuulutusta samanaikaisesti.
Järjestelmään voidaan lisätä laitteita tallennettavien
kuulutusten määrän lisäämiseksi. Laitteet voivat
muodostaa yhteyden Praesideo-verkkoon mistä
tahansa paikasta.

Perustoiminnot

Viestintallentimen toiminnot määritetään soittomakron
osana Praesideossa. Tässä määritetään, tallennetaanko
kuulutus myöhempää toistoa varten, jos vyöhykkeet
ovat varattuja tai kuulutus kumotaan joillakin
vyöhykkeillä.
Kun kyseiset vyöhykkeet ovat taas käytettävissä,
kuulutus toistetaan automaattisesti vain niillä, kaikilla
samanaikaisesti tai ketjuttamalla kullakin vyöhykkeellä
yksitellen.
Kun kuulutus on kokonaan valmis, se poistetaan
muistista.

Laitteessa on määritettävä aikakatkaisuaika, jonka
jälkeen vanhentuneet, lähettämättä jääneet
kuulutukset poistetaan.
Viestintallenninta voi käyttää myös aikasiirtimenä,
jolloin vältetään akustinen kierto kaiuttimesta
aktiiviseen mikrofoniin. Soitto tallennetaan ja
lähetetään, kun tallennus on valmis. Soittoa voidaan
tarkkailla etukäteen ennen lähetystä, ja soitto voidaan
peruuttaa.
Aikasiirrin ja viestintallennin voidaan yhdistää.
Kuulutuksen ja sen kaikkien toistojen kirjausta tuetaan,
mutta tallennetut kuulutukset poistuvat sammutuksen
yhteydessä eikä niitä valvota, joten
viestintallennintoimintoon ei kannata luottaa
hätäkuulutusten yhteydessä.
Laitteen voi määrittää Praesideo-keskusyksikössä
(selainkäyttöliittymä).

Painikkeet ja merkkivalot
• Virran ja verkkotilan merkkivalot

Kytkennät
• Kaksi Praesideo-verkkoliitintä
• RJ11-huoltoliitin (JTAG)



Hyväksynnät

Turvaluokitus IEC 60065 / EN 60065 -standardin
mukainen

Immuniteetti EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4 -
standardien mukainen

Emissio EN 55103-1 / FCC-47 part 15B mukainen

Hätätilanne EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16 -
standardien mukainen

Merenkulku IEC 60945 -standardin mukainen

Alue Sertifiointi

Eurooppa CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Sisältää osat

Määrä Komponentti

1 PRS-CRF-viestintallennin

1 Kiinnityspidike

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Virrankulutus 4,2 W

Suorituskyky

Taajuusvaste 20 Hz–20 kHz (-3 dB)

S/N >85 dB

Ylikuuluminen <-85 dB

Mekaaniset tiedot

Mitat (K x L x S)  

    Ilman pidikettä 27 x 243 x 80 mm

    Pidikkeen kanssa 34 x 243 x 84 mm

Paino 0,7 kg

Kiinnitys Pidike (kaksi ruuvia)

Väri Harmaa

Käyttöympäristötiedot

Käyttölämpötila -5...+55 ºC

Säilytyslämpötila -20...+70 ºC

Suhteellinen kosteus 15 - 90 %

Ilmanpaine 600–1 100 hPa

Tilaustiedot

PRS-CRF-viestintallennin
Pienikokoinen yksikkö, jossa on kiinnike, tallentaa ja
toistaa jopa 8 soittoa yhtäaikaisesti aiemmin varatuilla
vyöhykkeillä tai lähetysten etukäteisvalvontaa varten,
tallentaa jopa 16 soittoa, virtalähde Praesideo-verkko.
Tilausnumero PRS-CRF
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