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u Plena Acil Anons Sistemi için şık altı bölgeli çağrı
istasyonu

u Altı bölge seçim tuşu, hepsi bir arada çağrı tuşu ve
çağrılar için geçici PTT tuşu

u Daha fazla anlaşılırlık için seçilebilir kazanç,
konuşma filtresi, sınırlayıcı ve çıkış seviyesi

u Bölge seçimi, arıza ve acil durum için LED
göstergeleri

u Çağrı istasyonu genişletme, yedi ek bölge ve bölge
grubu tuşu sağlar

LBB 1956/00 çağrı istasyonu, dayanıklı metal taban
tasarımı, esnek mikrofon gövdesi ve tek yönlü
kondenser mikrofon ile şık ve yüksek kaliteli bir çağrı
istasyonudur. Plena Acil Anons Sistemi ile
oluşturulmuş bir genel seslendirme sisteminde seçilen
bölgelere (bir - altı ve hepsi bir arada çağrı) yapabilir.
Özel tasarım, masa üstü kullanıma ek olarak, masa
üstlerine gömme montaj yapılabilmesini sağlar. LBB
1957/00 Plena Acil Anons Sistemi Tuş takımı yedi ek
anahtar ekleyen bir genişletmedir.

Fonksiyonlar

Her çağrı istasyonu, altı bölge seçimini destekler.
Seçilebilir bölge veya bölge grubu sayısı, çağrı
istasyonu tuş takımı (LBB 1957/00) bağlanarak
artırılabilir. Her biri yedi bölge veya bölge grubu tuşu
ekleyen maksimum sekiz adet tuş takımı eklenebilir.

 
Bu çağrı istasyonu, daha fazla anlaşılırlık için seçilebilir
kazanç, seçilebilir konuşma filtresi ve sınırlayıcı
özelliklerine sahiptir. Çağrı istasyonunda, dengeli bir
hat seviyesi çıkışı bulunur ve çağrı istasyonunun CAT-5
uzatma kabloları kullanılarak kontrol cihazından

maksimum 1000 metre uzağa yerleştirilmesini mümkün
kılar. Çağrı istasyonu, blendajlı kablo ile EMC seviye 5
(ağır sanayi) ortamında da kullanılabilir.

 
Çağrı istasyonunun tabanındaki DIP anahtarları, farklı
mikrofon kazanç seviyelerini, çağrı istasyonu kimliğini
ve konuşma filtresini seçer. Servis tarafından
erişilebilir döner kontrol, mikrofon seviyesi zayıflaması
sağlar. Çağrı istasyonundaki LED'ler, hangi bölgelerin
seçildiğini gösterir. Üç ek LED, mikrofon ve sistemin
etkin durumuyla ilgili görsel geri besleme sağlar. Yanıp
sönen yeşil, bekleme durumunu gösterir (sesli uyarı
duyulur). Yeşil, mikrofonun etkin olduğunu gösterir.
Sarı, sistemin bir arıza tespit ettiğini, kırmızı ise
sistemin acil durumda olduğunu gösterir.

Kumandalar ve göstergeler
• Dört durum LED'i
• PTT tuşu
• PTT durum LED'i
• Altı bölge seçim tuşu
• Altı bölge seçim LED'i
• Hepsi bir arada tuşu
• Sekiz DIP anahtarı



• Döner ses seviyesi kontrolü

Ara bağlantılar
• İki RJ45 jak
• 24 VDC giriş
• Tuş takımı konektörü

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik EN 60065'e uygundur

Bağışıklık EN 55103-2'ye uygundur

Emisyon EN 55103-1'e uygundur

Bölge Sertifikasyon

Avrupa CE Uygunluk Beyanı

İçerdiği parçalar

Adet Parçalar

1 LBB 1956/00 Çağrı İstasyonu

1 Kilitlenebilir CAT-5 konektör ile sonlandırılmış kablo

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Güç Kaynağı  

Gerilim aralığı 24 VDC, LBB 1990/00
tarafından sağlanır (veya 18 - 24 VDC
veya VAC harici güç kaynağı)

Akım tüketimi <30 mA (tuş takımı başına artı <15 mA)

Performans  

Nominal hassasiyet 85 dB SPL (önceden ayarlanmış kazanç
0 dB)

Nominal çıkış seviyesi 700 mV

Giriş ses seviyesi
(maksimum)

110 dB SPL

Önceden ayarlanmış
kazanç

+6 / 0 / -15 dB

Sınırlayıcı eşiği 2 V

Sıkıştırma oranı
sınırlayıcısı

1:20

Bozulma <%0,6 (maksimum giriş)

Giriş gürültü seviyesi
(eşdeğer)

25 dB SPLA

Frekans yanıtı 100 Hz - 16 kHz

Konuşma filtresi 315 Hz'de -3 dB, yüksek geçişli,
6 dB/oct

Çıkış empedansı 200 ohm

Seçimler  

Sesli uyarılar Herhangi bir wave dosyası

Öncelikler 7

Mekanik

Taban boyutları 40 x 100 x 235 mm
(1,57 x 3,97 x 9,25 inç)

Ağırlık Yaklaşık 1 kg

Montaj Bağımsız

Renk Kömür siyahı ve gümüş

Mikrofonla birlikte gövde
uzunluğu

390 mm (15,35 inç)

Kablo uzunluğu 5 m (16,4 ft)

Çevresel

Çalışma sıcaklığı -10ºC - +45ºC (14ºF - +113ºF)

Depolama sıcaklığı -40ºC - +70ºC (-40ºF - +158ºF)

Bağıl nem <%95

Sipariş Bilgileri

LBB 1956/00 Plena Acil Anons Çağrı İstasyonu
Esnek mikrofon gövdesi ve tek yönlü kondenser
mikrofon, metal tabanlı tasarım, seçili bölgelere çağrı
yapar (bir - altı ve hepsi bir arada çağrı).
Sipariş numarası LBB1956/00
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