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u Daha önce meşgul olan bölgelere otomatik çalma
için çağrıları kaydeder (çağrı toplayıcı)

u Çağrının gecikmiş yayınla kaydedilmesi ile akustik
geri bildirim engelleme (zaman kaydırıcı)

u Yayından önce çağrının izlenebilmesi

u Aynı anda sekize kadar çağrı kaydeder ve/veya çalar

u 16'ya kadar çağrı saklar

Çağrı Toplayıcı, bazıları daha yüksek önceliğe sahip bir
çağrı nedeniyle meşgul oldukları için gerekli tüm
bölgelere gönderilemeyen çağrıları kaydeden küçük bir
ünitedir. Ünite, tonlar ve önceden kaydedilmiş mesajlar
dahil her çağrı için maksimum üç dakika ile 16'ya kadar
çağrıyı yüksek kalite formatında saklayabilir. Bir
çağrının oynatımı, çağrı kaydedilirken başlayabilir.
Ünite, aynı anda sekize kadar çağrıyı kaydedebilir ve/
veya oynatabilir.
Kaydedilebilir çağrı sayısını artırmak için sisteme daha
fazla ünite eklenebilir. Üniteler, Praesideo ağına
herhangi bir yerde bağlanabilir.

Fonksiyonlar

Çağrı toplayıcının işlevleri, Praesideo içinde bir çağrı
makrosunun parçası olarak konfigüre edilir. Burada,
çağrının, bölgelerin meşgul olması durumunda daha
sonra oynatılmak üzere kaydedilip kaydedilmeyeceği
veya bazı bölgelerde iptal edilip edilmeyeceği
konfigüre edilir.
Bu bölgeler tekrar uygun olduğunda çağrı, bir seferde
tüm bölgelere veya her bölgeye ardı ardına otomatik
olarak tekrarlanır.
Çağrı, tam olarak bitirildikten sonra bellekten silinir.
Ünitede, zaman aşımına uğramış gönderilmemiş
çağrıların silinmesi için konfigüre edilebilir zaman aşımı
süresi bulunmaktadır.

Çağrı toplayıcı ayrıca, hoparlörden aktif mikrofona
akustik geri bildirimi engellemek için zaman kaydırıcı
olarak kullanılabilir. Çağrı kaydedilir ve kayıt bittikten
sonra yayınlanır. Çağrı, iptal etme seçeneği ile
yayından önce izlenebilir.
Zaman kaydırma ve çağrı toplama bir arada yapılabilir.
Çağrının kaydı ve çalınması desteklenir; ancak, kayıtlı
çağrılar güç kesintisi durumunda saklanamaz ve
denetlenemez; bu nedenle acil durum aramaları
konusunda çağrı toplayıcı güvenilir değildir.
Ünite, Praesideo ağ denetleyicisi (web tarayıcısı
arabirimi) yoluyla konfigüre edilebilir.

Kontroller ve göstergeler
• Güç ve ağ durumu için iki LED göstergesi

Karşılıklı bağlantılar
• İki Praesideo ağ konnektörü
• RJ11 servis konnektörü (JTAG)

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik IEC 60065 / EN 60065'e uygundur

Bağışıklık EN 55103‑2 / EN 50130‑4 /
EN 50121‑4'e uygundur

Emisyonlar EN 55103-1 / FCC-47 bölüm 15B'ye
uygundur



Acil Durum EN 60849 / EN 54‑16 / ISO 7240‑16'ya
uygundur

Deniz Kıyısı IEC 60945'e uygundur

Bölge Sertifikasyon

Avrupa CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

İçerdiği parçalar

Adet Parça

1 PRS‑CRF Çağrı Toplayıcı

1 Montaj braketi

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Güç tüketimi 4,2 W

Performans

Frekans yanıtı 20 Hz - 20 kHz (-3 dB)

S/G > 85 dB

Diyafoni <-85 dB

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)  

    Braketsiz 27 x 243 x 80 mm
(1,1 x 9,6 x 3,1 inç)

    Braketle 34 x 243 x 84 mm
(1,3 x 9,6 x 3,3 inç)

Ağırlık 0,7 kg (1,5 lb)

Montaj Braket (iki vidalı)

Renk Kömür siyahı

Çevresel

Çalışma sıcaklığı -5 ºC - +55 ºC (+23 ºF -
+131 ºF)

Depolama sıcaklığı -20 ºC - +70 ºC (-4 ºF - +158 ºF)

Bağıl nem %15 - %90

Hava basıncı 600 - 1100 hPa

Sipariş Bilgileri

PRS‑CRF Çağrı Toplayıcı
Montaj kelepçeli kompakt ünite, daha önce meşgul
olan bölgeler veya yayın öncesi izleme için aynı anda
maksimum 8 adet çağrıyı desteklemek üzere kayıt ve
oynatma fonksiyonu sunar, maksimum 16 adet çağrı
saklayabilir, güç beslemesi Praesideo ağından
gerçekleştirilir.
Sipariş numarası PRS-CRF
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