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INT-TXO Bộ Phát OMNEO
INTEGRUS

u Tích hợp hoàn toàn với Hệ Thống Hội Thảo
DICENTIS, không cần lập cấu hình

u Chất lượng âm thanh tuyệt vời

u 4 kênh, theo cấu hình nạp sẵn

u Có thể thêm tối đa 28 giấy phép vào INT-TXO,
cho tổng cộng 31 ngôn ngữ và 1 ngôn ngữ gốc

u Người tham gia có thể di chuyển mọi nơi, nhờ có
tính năng hồng ngoại

INT-TXO là thành phần trung tâm trong hệ thống
INTEGRUS, cho phép INTEGRUS tương tác với Hệ
Thống Hội Thảo DICENTIS. INT-TXO điều biến tín hiệu
thành sóng mang và truyền sóng đó đến bộ bức xạ
trong phòng.
Khi được kết nối với hệ thống DICENTIS, DICENTIS sẽ
kiểm soát hoàn toàn Bộ Phát OMNEO và không cần lập
cấu hình gì.

Chức năng

• Hệ thống DICENTIS có thể kết nối và điều khiển Bộ
Phát OMNEO. Cài đặt này còn cho phép cấp nguồn
cho thiết bị thông qua cáp DICENTIS, bao gồm cả
chức năng RSTP

• Có thể chuyển INT-TXO sang chế độ phụ để biến
thiết bị này thành bộ lặp cho một INT-TXO khác.
Trường hợp này sẽ nhận tín hiệu qua ngõ vào đồng
trục và đồng bộ hóa với INT-TXO chính. Sử dụng
công tắc ở mặt sau của thiết bị để kích hoạt chế độ
phụ

Điều khiển và đèn báo
• Trạng thái hệ thống và bộ bức xạ hiển thị ở mặt

trước của thiết bị
• Hai đèn LED được đặt gần mỗi đầu nối Ethernet

Nối liên thông
• Các lựa chọn nguồn điện khác nhau không ảnh

hưởng lẫn nhau:
– Bộ chuyển đổi điện lưới DC
– DICENTIS
– PoE

• Một đầu nối BNC để tiếp nhận tín hiệu HF từ một bộ
phát khác. INT-TXO bao gồm một công tắc để đặt bộ
phát làm thiết bị phụ cho một bộ phát khác, có âm
thanh được đồng bộ hóa

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

• Cấp nguồn qua cáp hệ thống DICENTIS
• Hai đầu nối DICENTIS tương thích với đầu nối RJ45

để:
– Mắc nối tiếp trong hệ thống DICENTIS, bao gồm

RSTP
– Cấp nguồn thông qua PoE.

Bao gồm bộ phận

Số lượng Thành phần

1 Bộ Phát INT-TXO OMNEO

1 Bộ chuyển đổi điện lưới DC

Thông số kỹ thuật

Điện

Công suất tiêu thụ (W) 10 W

Điện áp danh định (VDC) 48 VDC

PoE PoE IEEE 802.3af Type 1, Class 3;
PoE IEEE 802.3at Type 1, Class 3

Kiểu pin Lithium
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Thời lượng pin (chuẩn) 7

Cơ

Kiểu lắp Lắp tủ mạng; Lắp trên bàn

Kích thước (C x D x R) (mm) 44.45 mm x 442 mm x 390 mm

Kích thước (C x D x R) (in) 1.75 in x 17.40 in x 15.35 in

Mã màu RAL 9017 đen giao thông

Đặc tính môi trường

Nhiệt độ vận hành (°C) 5 °C – 45 °C

Nhiệt độ vận hành (°F) 41 °F – 113 °F

Nhiệt độ bảo quản (°C) 5 °C – 45 °C

Nhiệt độ bảo quản (°F) 41 °F – 113 °F

Nhiệt độ vận chuyển (°C) -30 °C – 70 °C

Nhiệt độ vận chuyển (°F) -22 °F – 158 °F

Độ ẩm tương đối khi vận hành,
không ngưng tụ (%)

5% – 95%

Thông tin đặt hàng

INT-TXO Bộ Phát OMNEO
Bộ phát Integrus 4 kênh.
Mã đơn hàng INT-TXO | F.01U.351.763

Tùy chọn phần mềm
INT-L1AL 1 giấy phép ngôn ngữ bổ sung
Giấy phép để thêm một kênh ngôn ngữ vào INT-TXO.
Mã đơn hàng INT-L1AL | F.01U.406.605

Dịch vụ
Bảo hành mở rộng 12 tháng EWE-INTTXO-IW Bộ Phát
OMNEO
Gia hạn bảo hành 12 tháng
Mã đơn hàng EWE-INTTXO-IW | F.01U.406.935
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