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u Có thể phân phối tối đa 4, 8, 16 hoặc 32 kênh âm
thanh

u Có thể được sử dụng với DCN Thế hệ Tiếp theo hoặc
các hệ thống analog như CCS 900

u Cấu hình linh hoạt các kênh và chế độ chất lượng
kênh cho phép phân phối hiệu quả

u Cấu hình của bộ phát và hệ thống thông qua một màn
hình và một nút xoay duy nhất

Bộ truyền là thành phần trung tâm trong hệ thống
Integrus. Thiết bị này nhận tín hiệu đầu vào analog hoặc
kỹ thuật số, điều biến tín hiệu này trên sóng mang, sau
đó truyền các sóng mang này đến các bộ bức xạ đặt
trong phòng.

Chức năng

• Chế độ phụ để phân phối nhạc đến tất cả các kênh khi
nghỉ giải lao

• Chế độ phụ để phân phối tín hiệu từ một bộ phát khác
cho phép sử dụng nhiều phòng họp

• Chế độ thử nghiệm tạo ra nhạc chuông tần số khác
nhau cho từng kênh/đầu vào, với nhạc chuông tăng
dần khi lần lượt đi qua các kênh

• Độ nhạy có thể điều chỉnh cho từng đầu vào để bật
chỉnh mịn cho mức độ âm thanh

• Bộ bức xạ hồng ngoại mini tích hợp cho phép theo dõi
âm thanh

• Chỉ báo trạng thái hệ thống và bộ bức xạ thông qua
màn hình

• Người lắp đặt có thể gán tên duy nhất cho từng bộ phát
để dễ dàng nhận biết trong hệ thống nhiều bộ phát

• Người cài đặt cũng có thể gán tên duy nhất cho từng
kênh âm thanh. Có thể chọn những tên này từ danh
sách các tùy chọn hoặc được nhập vào bằng tay

• Phân phối tự động thông báo khẩn cấp đến tất cả các
kênh

• Chức năng chuyển sang chế độ bật/chờ tự động

• Tự động đồng bộ hóa số kênh đang được sử dụng trong
hệ thống DCN

• Tự động đồng bộ hóa tên ngôn ngữ đang được sử dụng
trong hệ thống DCN Thế hệ Tiếp theo

• Phương tiện nguồn điện chung cho phép sử dụng trên
toàn thế giới

• Hộp chứa 19” (2U) kiểu cách để sử dụng đặt trên bàn
hoặc lắp vào tủ mạng

• Tay cầm giúp vận chuyển dễ dàng

 

Nút điều khiển và Đe ̀n báo
• Màn hình LCD 2 x 16 ký tự để hiển thị thông tin trạng

thái và cấu hình bộ phát
• Nút xoay để điều hướng trên menu và cấu hình
• Công tắt bật/tắt nguồn ở mặt trước



 

Kết nối liên thông

Kết nối liên thông (ở mặt sau của bộ phát)
• Chân cắm dương kiểu Châu Âu cho kết nối nguồn điện
• Rãnh cắm cùng với đầu nối bus dữ liệu âm thanh (H 15,

âm) để tiếp nhận Mô-đun Thông dịch và Đầu vào Âm
thanh Đối xứng LBB 3422/20

• Đầu nối 4, 8, 16 hoặc 32 cinch dành cho đầu vào tín
hiệu âm thanh bất đối xứng

• Hai chân cắm XLR dành cho đầu vào tín hiệu đối xứng
của ngôn ngữ gốc, tin nhắn khẩn cấp hoặc nhạc

• Một chân cắm khối đầu cuối dành cho phân phối tin
nhắn khẩn cấp đến tất cả các kênh

• Chân cắm tai nghe stereo 3,5 mm (0,14 in) dành cho
đầu vào theo dõi và các kênh

• Một đầu nối BNC để tiếp nhận tín hiệu HF từ một bộ
phát khác

• Sáu đầu nối BNC dành cho đầu ra tín hiệu HF đến tối
đa 30 bộ bức xạ

• Hai đầu nối mạng quang dành cho kết nối trong hệ
thống DCN Thế hệ Tiếp theo*

 
* Yêu cầu Cáp Mạng Quang LBB 4416/xx

Bộ phận Đi kèm

Số
lượng

Thành phần

1 Bộ phát Integrus INT-TX

1 Đi kèm giá đỡ gắn lắp tủ mạng 19”, chân có thể tháo rời và
phụ kiện gắn lắp dành cho các mô-đun

1 Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành hệ thống trên đĩa
CD-ROM

1 Cáp nguồn

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Điện áp nguồn điện 100-240 Vac, 50-60 Hz

Công suất tiêu thụ  

 vận hành, tối đa 55 W

 chế độ chờ 29 W

Đầu vào âm thanh bất đối xứng +3 dBV danh nghĩa, +6 dBV tối đa
(± 6 dB)
+15 dBV danh nghĩa, +18 dBV tối đa
(± 6 dB)

Đầu vào âm thanh đối xứng +6 đến +18 dBV danh nghĩa

Đầu nối công tắc khẩn cấp Đầu vào điều khiển khẩn cấp

Đầu ra tai nghe 32 ohm đến 2 kohm

Đầu vào HF Danh nghĩa 1 Vpp, tối thiểu
10 mVpp, 75 ohm

Đầu ra HF 1 Vpp, 6 VDC, 75 ohm

Đặc tính cơ học

Kích thước (C x R x S)  

để sử dụng đặt trên bàn, có
chân

92 x 440 x 410 mm
(3,6 x 17,3 x 16,1 in)

để sử dụng cho tủ mạng 19”,
có giá đỡ

88 x 483 x 410 mm
(3,5 x 19 x 16,1 in)

  phía trước giá đỡ 40 mm (1,6 in)

  phía sau giá đỡ 370 mm (14,6 in)

Trọng lượng
không có giá đỡ, có chân đỡ 6,8 kg (15,0 lb)

Lắp ráp Giá đỡ lắp tủ mạng 19” hoặc lắp vào
dụng cụ để trên bàn
Chân đỡ có thể tháo rời để đứng tự
do trên thiết bị để trên bàn

Màu Màu than (PH 10736) có a ́nh bạc

Thông tin Đặt hàng

Bộ phát 4 Kênh INT‑TX04
Bộ phát Integrus 4 kênh.
Số đặt hàng INT-TX04

Bộ phát 8 Kênh INT‑TX08
Bộ phát Integrus 8 kênh.
Số đặt hàng INT-TX08

Bộ phát 16 Kênh INT‑TX16
Bộ phát Integrus 16 kênh.
Số đặt hàng INT-TX16

Bộ phát 32 Kênh INT‑TX32
Bộ phát Integrus 32 kênh.
Số đặt hàng INT-TX32

Bộ phát 4 Kênh INT‑TX04‑US (Hoa Kỳ)
Bộ phát Integrus 4 kênh. Phiên bản US.
Số đặt hàng INT‑TX04-US

Bộ phát 8 kênh INT‑TX08‑US (Hoa Kỳ)
Bộ phát Integrus 8 kênh. Phiên bản US.
Số đặt hàng INT‑TX08-US
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Bộ phát 16 kênh INT‑TX16‑US (Hoa Kỳ)
Bộ phát Integrus 16 kênh. Phiên bản US.
Số đặt hàng INT‑TX16-US

Bộ phát 32 kênh INT‑TX32‑US (Hoa Kỳ)
Bộ phát Integrus 32 kênh. Phiên bản US.
Số đặt hàng INT‑TX32‑US

Phụ kiện

Mô-đun Thông dịch và Đầu vào Âm thanh Đối xứng
LBB 3422/20
Mô-đun thông dịch và đầu vào âm thanh đối xứng để
giao tiếp bộ phát integrus với hệ thống thảo luận
CCS 900 và bàn thông dịch 6 kênh LBB 3222/04.
Số đặt hàng LBB3422/20
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