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u Bemondások rögzítése előzőleg foglalt zónákban
történő automatikus lejátszáshoz (átmeneti
hangrögzítő modul)

u Akusztikus gerjedésgátlás egy bemondás késleltetett
közvetítéssel történő rögzítésével (időeltoló)

u Bemondások ellenőrzésének lehetősége lejátszás
előtt

u Legfeljebb nyolc bemondás egyidejű rögzítése és/
vagy lejátszása

u Legfeljebb 16 bemondás tárolása

Az átmeneti hangrögzítő modul egy kisméretű egység,
amely olyan bemondásokat rögzít, amelyeket nem
lehet az összes szükséges zónába elküldeni, mert egy
magasabb prioritású bemondás miatt néhány közülük
foglalt. Az egység legfeljebb 16 bemondást tud kiváló
minőségű formátumban tárolni; a bemondások
egyenként legfeljebb három percesek lehetnek,
figyelemfelkeltő hangokkal és előre rögzített
üzenetekkel együtt. A bemondások lejátszása még a
rögzítés közben elkezdhető. Az egység egyszerre
legfeljebb nyolc bemondást tud rögzíteni és/vagy
lejátszani.
A rögzíthető bemondások számának növeléséhez több
egységet is bekapcsolhat a rendszerbe. Az egységek
bárhol bekapcsolhatók a Praesideo hálózatba.

Főbb funkciók

Az átmeneti hangrögzítő modul funkcióinak
konfigurálása egy bemondási makró részeként történik
a Praesideo rendszerben. Itt azt lehet megadni, hogy
egy bemondást rögzítsen-e a rendszer a későbbi
lejátszáshoz egyes zónák foglaltsága vagy a bemondás
egyes zónákban történő felülvezérlése esetén.

Amint ezek a zónák újra elérhetők lesznek, a rendszer
automatikusan megismétli a bemondást ezekben a
fennmaradó zónákban, mindben egyszerre vagy az
egyes zónákban külön-külön kaszkádba kapcsolva.
Ha egy bemondás teljesen véget ér, törlődik a
memóriából.
Az egységben konfigurálható egy időtúllépési
időtartam az elavult, elküldetlen bemondások
törléséhez.
Az átmeneti hangrögzítő modul időeltolóként is
használható egy hangszóró és az aktív mikrofon közötti
akusztikus gerjedés elkerülésére. A rendszer rögzíti és
közvetíti a bemondást, miután befejezte a rögzítést. A
bemondás a közvetítés előtt ellenőrizhető a bemondás
megszakítása opcióval.
Az időbeli eltolás és az átmeneti rögzítés
összekapcsolható.
A rendszer támogatja a bemondást és az összes
lejátszását, de a rögzített bemondások a tápellátás
megszakadása esetén törlődnek és nincsenek
felügyelve, ezért nem szabad az átmeneti hangrögzítő
funkcióban bízni vészbemondásoknál.
Az egység a Praesideo hálózati vezérlővel
(webböngésző interfész) konfigurálható.



Kezelőszervek és jelzőfények
• Két LED-es visszajelző a tápellátáshoz és a hálózati

állapothoz

Csatlakoztatás
• Két Praesideo hálózati csatlakozó
• RJ11 szervizcsatlakozó (JTAG)

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság az IEC 60065/EN 60065 szabvány szerint

Védettség az EN 55103-2 / EN 50130-4 /
EN 50121-4 szabvány szerint

Kibocsátási értékek az EN 55103-1 / FCC-47 szabvány
15B része szerint

Vészhelyzet az EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16
szabvány szerint

Tengeri az IEC 60945 szabvány szerint

Régió Tanúsítvány

Európa CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Tartozékok

Mennyis
ég

Alkatrész
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1 Szerelőkeret

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Teljesítményfelvétel 4,2 W

Teljesítmény

Frekvenciaátvitel 20 Hz és 20 kHz között (-3 dB)

Jel-zaj arány > 85 dB

Áthallás < -85 dB

Mechanikai jellemzők

Méretek (ma x szé x mé)  

    Szerelőkeret nélkül 27 x 243 x 80 mm
(1,1 x 9,6 x 3,1 in)

    Szerelőkerettel 34 x 243 x 84 mm
(1,3 x 9,6 x 3,3 in)

Tömeg 0,7 kg (1,5 font)

Szerelés Szerelőkeret (két csavar)

Szín Szénfekete

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -5 ºC és +55 ºC (+23 ºF és
+131 ºF) között

Tárolási hőmérséklet -20 ºC és +70 ºC (-4 ºF és
+158 ºF) között

Relatív páratartalom 15–90%

Légnyomás 600–1100 hPa

Rendelési információ

PRS-CRF átmeneti hangrögzítő modul
Kompakt egység rögzítőkapoccsal, rögzítési és
lejátszási funkciót biztosít legfeljebb 8 egyidejű
bemondáshoz korábban foglalt zónákhoz vagy lejátszás
előtti felügyelethez, max. 16 bemondást tud tárolni,
tápellátás Praesideo hálózatról.
Rendelésszám PRS-CRF
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