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u Καταγραφή κλήσεων για αυτόματη αναπαραγωγή σε
προηγουμένως απασχολημένες ζώνες (μονάδα
συγκεντρωτικής καταγραφής μηνυμάτων)

u Καταστολή ακουστικής ανάδρασης με καταγραφή
μιας κλήσης με καθυστερημένη μετάδοση (σύστημα
χρονικής μετατόπισης)

u Δυνατότητα παρακολούθησης κλήσης πριν από τη
μετάδοση

u Ταυτόχρονη καταγραφή ή/και αναπαραγωγή έως και
οχτώ κλήσεων

u Αποθήκευση έως και 16 κλήσεων

Η μονάδα συγκεντρωτικής καταγραφής μηνυμάτων είναι
μια μικρή μονάδα που καταγράφει κλήσεις που δεν
μπορούν να αποσταλούν σε όλες τις απαιτούμενες
ζώνες, επειδή ορισμένες είναι απασχολημένες από μια
κλήση υψηλότερης προτεραιότητας. Η μονάδα μπορεί
να αποθηκεύσει έως και 16 κλήσεις σε μορφή υψηλής
ποιότητας με διάρκεια έως και τρία λεπτά για κάθε
κλήση, συμπεριλαμβανομένων μελωδιών και
προηχογραφημένων μηνυμάτων. Η αναπαραγωγή μιας
κλήσης μπορεί να ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της
καταγραφής της. Η μονάδα μπορεί να καταγράφει ή/και
να αναπαράγει έως και οχτώ κλήσεις ταυτόχρονα.
Μπορούν να προστεθούν περισσότερες μονάδες σε ένα
σύστημα, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των
καταγραφόμενων κλήσεων. Οι μονάδες μπορούν να
συνδεθούν στο δίκτυο Praesideo σε οποιαδήποτε
τοποθεσία.

Περιγραφή λειτουργ.

Οι λειτουργίες της μονάδας συγκεντρωτικής
καταγραφής μηνυμάτων διαμορφώνονται ως μέρος μιας
μακροεντολής κλήσης στο Praesideo. Εδώ ορίζεται εάν

μια κλήση θα καταγραφεί για μετέπειτα αναπαραγωγή,
στην περίπτωση που οι ζώνες είναι απασχολημένες ή σε
περίπτωση απόρριψης της κλήση σε ορισμένες ζώνες.
Όταν αυτές οι ζώνες γίνουν και πάλι διαθέσιμες, η
κλήση επαναλαμβάνεται αυτόματα σε αυτές τις
εναπομένουσες ζώνες, σε όλες ταυτόχρονα ή διαδοχικά
σε κάθε ζώνη μεμονωμένα.
Μετά την τελική ολοκλήρωση μιας κλήσης, θα
διαγραφεί από τη μνήμη.
Η μονάδα διαθέτει μια διαμορφώσιμη περίοδο χρονικού
ορίου για τη διαγραφή παλαιότερων μη σταλθέντων
κλήσεων.
Η μονάδα συγκεντρωτικής καταγραφής μηνυμάτων
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα χρονικής
μετατόπισης, ώστε να αποφευχθεί η ακουστική
ανάδραση από ένα μεγάφωνο στο ενεργό μικρόφωνο. Η
κλήση καταγράφεται και μεταδίδεται μετά την
ολοκλήρωση της εγγραφής. Η κλήση μπορεί να είναι εκ
των προτέρων παρακολουθούμενη πριν από τη
μετάδοση με την επιλογή ακύρωσης της κλήσης.
Η χρονική μετατόπιση και η συγκεντρωτική καταγραφή
μηνυμάτων μπορούν να συνδυαστούν.



Υποστηρίζεται η καταγραφή της κλήσης και όλων των
αναπαραγωγών της, αλλά οι καταγεγραμμένες κλήσεις
δεν διατηρούνται σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας
και δεν είναι εποπτευόμενες. Επομένως, δεν θα πρέπει
να βασίζεστε στη λειτουργία μονάδας συγκεντρωτικής
καταγραφής μηνυμάτων για τις κλήσεις έκτακτης
ανάγκης.
Η μονάδα μπορεί να διαμορφωθεί μέσω του ελεγκτή
δικτύου Praesideo (διασύνδεση προγράμματος
περιήγησης στο Web).

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
• Δύο ενδείξεις LED για τροφοδοσία και κατάσταση

δικτύου

Διασυνδέσεις
• Δύο υποδοχές σύνδεσης δικτύου Praesideo
• Υποδοχή σέρβις RJ11 (JTAG)

Εγκρίσεις χωρών

Ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60065 /
EN 60065

Ατρωσία σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103‑2 /
EN 50130‑4 / EN 50121‑4

Εκπομπές σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-1 /
FCC-47 μέρος 15B

Έκτακτη ανάγκη σύμφωνα με το πρότυπο EN 60849 /
EN 54‑16 / ISO 7240‑16

Θαλάσσια χρήση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60945

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητ
α

Εξάρτημα

1 PRS‑CRF Μονάδα συγκεντρωτικής καταγραφής μηνυμάτων

1 Στήριγμα τοποθέτησης

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση ισχύος 4,2 W

Απόδοση

Απόκριση συχνότητας 20 Hz έως 20 kHz (-3 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο > 85 dB

Διασταυρούμενη ομιλία <-85 dB

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)  

    Χωρίς βάση 27 x 243 x 80 mm
(1,1 x 9,6 x 3,1 in)

    Με βάση 34 x 243 x 84 mm
(1,3 x 9,6 x 3,3 in)

Βάρος 0,7 kg (1,5 lb)

Τοποθέτηση Βάση (δύο βίδες)

Χρώμα Ανθρακί

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -5ºC έως +55ºC (+23ºF έως
+131ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης -20ºC έως +70ºC (-4ºF έως
+158ºF)

Σχετική υγρασία 15 % έως 90 %

Ατμοσφαιρική πίεση 600 έως 1100 hPa

Πληροφορίες παραγγελίας

PRS‑CRF Μονάδα συγκεντρωτικής καταγραφής μηνυμά-
των
Μονάδα μικρού μεγέθους με σφιγκτήρα τοποθέτησης,
παρέχει λειτουργία εγγραφής και αναπαραγωγής για έως
και 8 κλήσεις ταυτόχρονα σε προηγουμένως
κατειλημμένες ζώνες ή παρακολούθηση πριν τη
μετάδοση, με δυνατότητα αποθήκευσης έως και
16 κλήσεων και τροφοδοσία μέσω του δικτύου
Praesideo.
Αρ. παραγγελίας PRS-CRF
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