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u เชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟซไมโครโฟนประกาศผ่านสาย CAT-5

u ความยาวจากเครือข่ายออปติก Praesideo มากถึง 1 กม.

u ต่อเพิ่มได้โดยใช้แผงปุ่มควบคุมมาตรฐาน Praesideo

u มีอุปกรณ์จำกัดสัญญาณในตัว

u รับไฟผ่าน CAT-5 และ/หรือแหล่งจ่ายไฟในท้องถิ่น

PRS‑CSRK เป็น PCB ที่มีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับ PRS‑CSR Remote
Call Station แต่ไม่มีตัวเรือนและอุปกรณ์อื่นๆ ใช้สำหรับการประยุกต์ใช้งานแบบกำหนด
เอง เชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านสาย CAT-5 แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ไปยัง PRS‑CSI Call
Station Interface ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายออปติก Praesideo สาย
CAT-5 ที่ใช้ส่งข้อมูลเสียงดิจิตอลและข้อมูลควบคุมอาจมีความยาวได้ถึง 1 กม. ความยาวของ
สาย CAT-5 ไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของความยาวเครือข่ายออปติก Praesideo เนื่องจาก
ทำให้ความยาวของเครือข่ายออปติกโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมาก

 
สามารถเชื่อมต่อ PRS‑CSR เข้ากับแผงปุ่มควบคุมเพิ่มได้ถึง 16 แผงปุ่ม
(LBB 4432/00 หรือ LBB 4434/00) โดยแต่ละแผงมีปุ่มที่กำหนดค่าได้ 8
ปุ่ม สามารถขยายเพิ่มได้โดยใช้แผงปุ่มควบคุมแบบตัวเลข (PRS‑CSNKP)

ฟังก์ชัน

ไมโครโฟนประกาศมีจุดเชื่อมต่อสำหรับไมโครโฟนที่ตรวจสอบได้ อุปกรณ์จำกัดสัญญาณและฟิล
เตอร์เสียงพูดช่วยให้ได้คุณภาพเสียงชัดเจนสดใสมากขึ้นและป้องกันการตัดเสียง มีปุ่มควบคุมระดับ
เสียงสำหรับตรวจสอบเสียงที่ลำโพงและชุดหูฟัง เมื่อเปิดโทนเสียงหรือข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้า
ไมโครโฟนประกาศจะเปิดใช้งานลำโพง หากเชื่อมต่อชุดหูฟังไว้ ชุดหูฟังจะทำงานแทนไมโครโฟน
และลำโพง ไมโครโฟนประกาศ มี DSP ในตัวและจะแปลงสัญญาณเสียงระหว่างอะนาล็อกและ
ดิจิตอล การประมวลผลเสียงมีตั้งแต่การปรับระดับความไว การจำกัดเสียง และการปรับเพิ่มลด
ระดับเสียงในช่วงความถี่ที่ต้องการ

 
ชุดไมโครโฟนประกาศระยะไกลจะเชื่อมต่อกับชุดอุปกรณ์ PRS-CSI ที่ต่ออยู่กับเครือข่ายออ
ปติก Praesideo โดยใช้สาย CAT-5 โดยสามารถใช้สายที่ยาวได้ถึง 1 กิโลเมตร สถานี
จะรับไฟจากชุดอินเตอร์เฟซผ่านสาย CAT-5 ขณะเดียวกันจะต่อเข้ากับขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ
ภายนอกด้วย โดยใช้สายที่ยาวมากและมีแผงปุ่มควบคุมจำนวนมากสำหรับในกรณีที่จำเป็น

 
สามารถเชื่อมต่อแผงปุ่มควบคุมไมโครโฟนประกาศได้ถึง 16 แผงปุ่มผ่านช่องการสื่อสารแบบ
อนุกรม ไมโครโฟนประกาศจ่ายไฟไปยังแผงปุ่มควบคุม สามารถกำหนดลำดับความสำคัญใน
ไมโครโฟนประกาศได้ถึง 224 ลำดับ สามารถทำการกำหนดค่าทั้งหมดผ่านระบบควบคุมเครือ
ข่าย Praesideo

 
ไมโครโฟนประกาศระยะไกลจะได้รับการตรวจสอบเต็มรูปแบบ และรองรับการทำงานที่มีการ
ป้องกันความผิดพลาด แม้ว่าระบบเครือข่าย Praesideo จะไม่ทำงาน ไมโครโฟนประกาศ
จะยังคงสามารถทำการเรียกฉุกเฉินได้

การเชื่อมต่อ
• อินพุตแหล่งจ่ายไฟภายนอกและเอาต์พุตควบคุม 2 ช่อง
• การเชื่อมต่อข้อมูลอนุกรมและอินเตอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟสำหรับแผงปุ่มควบคุมของไมโครโฟน

ประกาศ
• ไมโครโฟน
• ลำโพง
• ชุดหูฟัง
• ปุ่มควบคุมระดับเสียงสำหรับลำโพง/ชุดหูฟัง
• อินพุตควบคุม (สำหรับ PTT)
• เอาต์พุตควบคุม 3 ช่อง (สำหรับ LED แสดงสถานะ)



หนังสือรับรองและใบอนุญาต

ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน IEC 60065 / EN 60065

การป้องกัน ตามมาตรฐาน EN 55103‑2

การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน EN 55103-1 / FCC-47 part 15B

กรณีฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน EN 60849

การเดินเรือ ตามมาตรฐาน IEC 60945
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2 ไมโครโฟน

3 แผงปุ่มควบคุม

4 ตัวประมวลผลเครือข่ายและ DSP

5 สวิตช์สำรองเครือข่าย

6 เปิดปิด/ข้อผิดพลาด

7 สถานะสถานีเรียก (สองส)ี

8 สถานะเครือข่าย

9 การเชื่อมต่อข้อมูล (CAT‑5)

10 อินพุตควบคุม

ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน ส่วนประกอบ
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1 ชุดขั้วต่อ

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ปริมาณการใช้กำลังไฟ 4 W ที่ 48 V ไม่มีแผงปุ่มควบคุม

แหล่งจ่ายไฟภายนอก 18 ถึง 56 VDC

ไมโครโฟน  

ระดับอินพุตเสียงที่กำหนด 75 ถึง 90 dB SPL

SNR > 60 dB ที่ 85 dB SPL

ความถี่ตอบสนอง 340 Hz ถึง 14 kHz (-3 dB)

ลำโพง  

SNR สูงสุด 80 dB

ระดับความดังของเสียง 85 dB (SPL) ที่ 0.5 ม. และ 1 kHz

ชุดหูฟัง  

อิมพิแดนส์ 0.5 ถึง 5 kohm

ระดับความไวอินพุต -57 ถึง -42 dBV/Pa (±3 dB)

อิมพีแดนซ์ชุดหูฟัง >16 โอห์ม

เอาต์พุตสถานะ ขั้วต่อแบบเปิด / ท่อ 5 ตัว

กระแสไฟฟ้าสูงสุด (ภายใน) 10 mA ต่อขา; รวม 30 mA

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 56 V ต่อขา

กระแสซิงค์สูงสุด 100 mA ต่อขาเอาต์พุต

อินพุตควบคุม 2 ช่อง

การทำงาน หน้าสัมผัสปิด (ที่มีการควบคุม)

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) 20 x 130 x 118 มม. (0.8 x 5.1 x 4.6
นิ้ว)

น้ำหนัก 120 กรัม (0.26 ปอนด์)

การติดตั้ง PCB 6 รู

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน -5 ºC ถึง +55 ºC (+23 ºF ถึง +131 ºF)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา -20 ºC ถึง +70 ºC (-4 ºF ถึง +158 ºF)

ความชื้น 15% ถึง 90%

ความดันอากาศ 600 ถึง 1100 hPa

ข้อมูลการสั่งซื้อ

PRS‑CSRK Call Station Remote Kit (ชุดไมโครโฟนประกาศระยะไกล)
PCB สำหรับไมโครโฟนประกาศระยะไกลแบบกำหนดเอง การเชื่อมต่อสำหรับไมโครโฟน ปุ่ม
กดเพื่อพูด ลําโพงมอนิเตอร์ สำหรับเชื่อมต่อกับ PRS-CSI ผ่านสาย CAT-5
เลขที่ใบสั่งซื้อ PRS-CSRK
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อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

PRS‑CSI Call Station Interface
ชุดขนาดกะทัดรัดพร้อมติดตั้งที่ยึด อินเตอร์เฟซระหว่างเครือข่าย Praesideo และ
ไมโครโฟนประกาศที่ต่อสาย CAT-5 ได้ไกลถึง 1000 ม. ได้รับกำลังไฟจากเครือข่าย
Praesideo
เลขที่ใบสั่งซื้อ PRS-CSI

ชุดแผงปุ่มควบคุมไมโครโฟนประกาศ LBB 4434/00
PCB สำหรับเพิ่มเติมไมโครโฟนประกาศแบบกำหนดเองด้วยปุ่มที่สามารถตั้งโปรแกรมได้
8 ปุ่ม และไฟแสดงสถานะ สามารถเชื่อมต่อชุดแผงปุ่มควบคุมกับไมโครโฟนประกาศได้ถึง
16 แผง
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB4434/00

LBB 4432/00 Call Station Keypad
แผงปุ่มควบคุมไมโครโฟนประกาศพร้อมปุ่มที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ 8 ปุ่ม และไฟแสดงสถานะ
สามารถเชื่อมต่อแผงปุ่มควบคุมกับไมโครโฟนประกาศได้ถึง 16 แผง
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB4432/00

PRS‑CSNKP แผงปุ่มควบคุมแบบตัวเลข
แผงปุ่มควบคุมไมโครโฟนประกาศแบบตัวเลขและ LCD สำหรับควบคุมการเข้าใช้งานของผู้ใช้
และการเลือกโซนในระบบขนาดใหญ่ สามารถใช้ร่วมกับแผงปุ่มควบคุมไมโครโฟนประกาศได้
เลขที่ใบสั่งซื้อ PRS-CSNKP
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