AKTIVNI MIKROFONSKI PULT „ACS“ ENOSMERNI KOMUNIKACIJSKI SISTEM
Naprava je na voljo v različnih izhodnih moči
100V ali nizko ohmsko 8Ohm, glede na uporabo in dolžino kablov.
ACS-10 / 10W, ACS-25 / 25W, ACS-50 / 50W izhodne moči.
Namenjena je posredovanju govornih sporočil preko zvočnikov..
S sistemom ACS je klicanje ljudi zelo preprosto (npr. v čakalnici, skladiščah, itd.)!
Potrebujete le aktivno mikrofonsko postajo ACS z že vgrajenim ojačevalnikom in zvočnik.
Pritisnite samo gumb “TALK” in že lahko govorite v mikrofon.
Na napravo ACS lahko priključite en ali več zvočnikov, odvisno od modela in izhodne moči, ki vam omogoča tudi v velikih ali več sob jasna in glasna
glasovna sporočila.
Glasnost sporočil se lahko prilagodi na sprednji strani naprave.
Naše aktivne klicne postaje zagotavljajo odlično in popolno razumljivost.
Enota je namenjena za aplikacije kjer je potrebna samo enosmerna komunikacija, v čakalnicah, skladiščah, trgovinah itd, saj zagotavlja zelo jasno
komunikacijo brez izkrivljanja.

ACS aktivni mikrofonski pult, standardna izvedba vsebuje enoto namizne izvedbe, po naročilu pa izdelujemo tudi enote za vgradnjo.
Glavna funkcija ACS aktivnega mikrofonskega pulta je da lahko predvajamo kvalitetne, kakovostne, predvsem pa razumljiva sporočila na določene
razdalje. ACS aktivni mikrofonski pult ima zaradi uporabe visoko kakovostnih komponent zelo dobre akustične lastnosti, je ergonomske oblike in je
enostaven za uporabo.
Visoko kakovostni mikrofon je nameščen na enoti in sicer z prilagodljivem vratu ter različnih dolžinah (Standard-300mm / opciaj 550mm))
Posebnosti:
Govorjenje v eno smer
Odlična razumljivost in kakovost zvoka
Vsebuje ALC (Automatic Level Control) preprečuje preobremenitev.
Vsebuje NOISE GATE nastavljiv squelch nadzor.
Zelo enostavna in hitra montaža
Nastavljiva glasnost

DELOVANJE:
- PTT: operater za posredovanje govora pritisniti tipko “TALK”
VSE NAPISE na NAPRAVI je možno izdelovati po želji stranke ali v drugih jezikov.
Tehnični podatki:
STRAN OPERATERJA: mikrofon pult z vso potrebno elektroniko.
Zamenljiv visoko kakovostni back electret kondenzator mikrofon
Nastavitev glasnosti + VU meter
TALK, VKLOP, viskokakovostni Rostfrei gumbi, vsi LED osvetljeni
Zvočna moč enote: ACS-10 / 10W, ACS-25 / 25W, ACS-70 / 70W, (večja zmogljivost po naročilu)
Poraba energije med delovanjem: 6W
Napajanje: 12V
Ohišje: Aluminijumprofil, 2mm debeline,
Pokrovi. ABS, črn, (opcija: oblikovan les, po želji stranke)
MERE: G x V x Š 181 X 53 X 100mm, brez mikrofona
STRAN POSLUŠALCA: enostavni nadometni zvočnik 6W, (opcija, zvočnik po želji)
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Opcija: Izhodna moč od 10W do 50W.
Dobavljivo v različnih izvedbah, Standard: namizno ALU ohišje.
Dodatne OPCIJE: izvedba za vgradnjo iz aluminija ali Rostfrei, ohišje po želji iz lesa.
Vse napise na enoti je možno izdelovati po želji stranke ali v jeziku po želji.
Zelo enostavna in hitra montaža.
Garancija 36 mesecev.
itd.

VKLOP, POGOVOR, visokokakovostni Rostfrei gumbi, vsi LED osvetljeni

Priključki zadaj: ACS
1 X 2 PIN-vijačne sponke-blok: zunanji zvočnik.

1 X Napajanje

STANDARD ACS je sestavljena iz naslednjih elementov:
NAMIZNA ENOTA - STRAN OPERATERJA
ACS aktivni mikrofonski pult (kot opisan)
Tehnični podatki:
Napajanje: 12 VAC se priključi na napravo
Priključki:
1 X 2 PIN-vijačne sponke-blok: zunanji zvočnik
1 X Napajanje
Vgrajen Ojačevalnik: ACS-10 / 10W, ACS-25 / 25W, ACS-50 / 50W,
Zamenljiv visoko kakovostni back electret kondenzator mikrofon, ledvična
karakteristika. 300mm na XLR
Frekvenčni razpon 30...20.000 Hz, Impedanca 200 I,
Občutljivost 132 dB, Fantomsko napajanje 9 do 52 V
Mere, G x V x Š 181 X 53 X 100mm, brez mikrofona
Teža: cca. 1400g
STRAN POSLUŠALCA:
1 kom. Enostaven zvočnik za nadometno montažo
Full Range Chassis za dobro razumljivost govora. Enostavna montaža
Zmogljivost: 6 (15) W
Prklop pri 100 V (v Watt): 6 – 3 – 1,5 W
Frekvenčni razpon(±10dB): 150 – 20.000 Hz
Zvočni tlak 1W/1m: 94 dB
Max. zvočni tlak SPL Pmax/1m: 103 dB @1,3Hz
Kot sevanja (-6dB) 1/4/8 kHz: 180°/ 70°/ 40°
Gonilnik Ø (mm) impedanca: 130/ 8 Ohm
Mere VxŠxG (mm): 270 x 204 (221) x 66
Teža (kg): ca. 1,0
NAPAJALNIK

12VAC/1A

Spremembe cen in tehničnih podatkov so kadarkoli možne.
Garancija: 3 leta na vse „ITEC“ izdelke, 24 mesecev na OKAYO – MIPRO – RCS izdelke, 6 mesecev na ostale izdelke oz. odvisno od
garancijskega roka proizvajalca. Na gibljive dele in potrošni material ni garancije.
Rezervni deli: na vse “ITEC” izdelke garantiramo 10 do 15 let nadomestne dele, podporo, servis ter popravila.
Za prodajo in tehnično pomoč smo usposobljeni in na podlagi prejetih priznanj, ter certifikata kakovosti ISO 9001:2008 tudi zaupanja vreden
partner.
Veselimo se uspešnega sodelovanja z vami.
S spoštovanjem
za ITEC Etbin Klemenčič

041 996 535 www.itec.si / www.itec-audio.si

