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u Neemt oproepen op voor automatisch afspelen in
zones die voorheen bezet waren (oproepstacker)

u Onderdrukking van akoestische terugkoppeling
doordat een oproep wordt opgenomen met
vertraagde uitzending (tijdverschuiver)

u Mogelijkheid om een oproep te beluisteren voordat
deze wordt uitgezonden

u Kan maximaal acht oproepen tegelijkertijd opnemen
en/of afspelen

u Kan maximaal 16 oproepen opslaan

De oproepstacker is een kleine unit die oproepen
opneemt die niet naar alle benodigde zones kunnen
worden verzonden omdat sommige zones bezet zijn
door een oproep met een hogere prioriteit. De unit kan
tot 16 oproepen in een hoogwaardige kwaliteit
opslaan, met een maximum van drie minuten voor elke
oproep, inclusief attentiesignalen en vooraf
opgenomen berichten. Het afspelen van een oproep
kan worden gestart terwijl de oproep nog wordt
opgenomen. De unit kan maximaal acht oproepen
tegelijkertijd opnemen en/of afspelen.
Aanvullende units kunnen aan een systeem worden
toegevoegd om het aantal oproepen dat kan worden
opgenomen uit te breiden. Units kunnen op elke
willekeurige locatie op het Praesideo-netwerk worden
aangesloten.

Basisfuncties

De functies van de oproepstacker worden
geconfigureerd als onderdeel van een oproepmacro in
Praesideo. Hierin wordt geconfigureerd of een oproep
wordt opgenomen voor afspelen op een later tijdstip
indien zones bezet zijn of de oproep in sommige zones
wordt genegeerd.

Wanneer deze zones weer beschikbaar zijn, wordt de
oproep automatisch herhaald in de resterende zones,
en wel in allemaal tegelijk of achtereenvolgens in elke
zone afzonderlijk.
Nadat een oproep volledig is voltooid, wordt deze uit
het geheugen verwijderd.
De unit heeft een configureerbare time-outperiode
voor het verwijderen van verouderde, onverzonden
oproepen.
De oproepstacker kan ook worden gebruikt als
tijdverschuiver om akoestische feedback van een
luidspreker naar de actieve microfoon te voorkomen.
De oproep wordt opgenomen en uitgezonden nadat de
opname is voltooid. De oproep kan voorafgaande aan
de uitzending worden gecontroleerd met de
mogelijkheid om de oproep te annuleren.
Tijdverschuiving en oproepstacking kunnen worden
gecombineerd.
Logboekregistratie van de oproep en alle bijbehorende
keren dat de oproep is afgespeeld wordt ondersteund,
maar de opgenomen oproepen gaan verloren wanneer
de stroom wordt uitgeschakeld/uitvalt en worden niet
bewaakt. Daardoor is de oproepstackerfunctie niet
geschikt voor noodoproepen.
De unit kan worden geconfigureerd via de Praesideo-
netwerkcontroller (webbrowserinterface).



Bedieningselementen en indicatoren
• Twee indicatie-LED's voor voedings- en netwerkstatus

Aansluitingen
• Twee Praesideo-netwerkconnectoren
• RJ11-serviceconnector (JTAG)

Certificaten en goedkeuringen

Veiligheid conform IEC 60065 / EN 60065

Immuniteit conform EN 55103-2 / EN 50130-4 /
EN 50121-4

Emissie conform EN 55103-1 / FCC-47 deel 15B

Noodsituatie conform EN 60849 / EN 54-16 /
ISO 7240-16

Maritiem conform IEC 60945

Regio Certificiëring

Europa CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 PRS-CRF Oproepstacker

1 Muurbeugel

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Energieverbruik 4,2 W

Prestaties

Frequentiebereik 20 Hz tot 20 kHz (-3 dB)

Signaal-ruisverhouding > 85 dB

Overspraak <-85 dB

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D)  

    Exclusief beugel 27 x 243 x 80 mm

    Inclusief beugel 34 x 243 x 84 mm

Gewicht 0,7 kg

Montage Beugel (twee schroeven)

Kleur Antraciet

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur -5ºC tot +55ºC

Opslagtemperatuur -20ºC tot +70ºC

Relatieve vochtigheidsgraad 15 % tot 90 %

Luchtdruk 600 tot 1100 hPa

Bestelinformatie

PRS-CRF Call Stacker
Compacte unit met bevestigingsklem, biedt een
opname- en afspeelfunctie voor maximaal 8
gelijktijdige oproepen voor eerder bezette zones of
voor bewaking vóór uitzending, kan maximaal 16
oproepen opslaan, gevoed vanaf Praesideo-netwerk.
Opdrachtnummer PRS-CRF
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