
9PRZEWODOWE

Czerokanałowa
Stacja Master

EF-204
Seria E-200

Wymagania zasilania:
90-264 VAC/ 50-60 Hz/
60 VA.
Zasilanie zestawów:
24 VDC/2.5 A /pin2.
Impedancja systemu:
nominalnie 220 ohm/pin3/
odległość do 2000 metrów.
Podłączenie:
Intercom XLR-3M
ABCD/XLR-5M+XLR-5F
AB oraz CD/2xRJ45 ABCD,
USB.
Zdalne funkcje:
Mic kill, Buzzer kill,
Relay, PA.
Wymiary i Waga:
1U x 19"x250 mm
4 Kg net.

Specyfikacja

Przewodowe Systemy Komunikacyjne

Główne Cechy
• Pojemność: do 60 x EM-201 zestawy jednokanałowe.
• Zdalne funkcje: Mic Kill,Buzzer kill.
• Podświetlane przyciski nadawania oraz wywołania dla każdego 
   kanału. Potencjometr głośności odbierania.
• LINK między kanałami.
• Gniazda do podłączenia kolejnych stacji EM-204.

• Przekaźniki do programowania automatycznych działań.

• Cztery programowalne przyciski.

• Możliwość zaawansowanej kon�guracji: Mic gains, phantom power,
PRG interrupt, relay action, etc.

• Możliwość podłączenia stacji Slave za pomocą kabla cat-5.

SLACISUM / TSACDAORBPRZYKŁADOWE APLIKACJE
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MENADŻER PROD.

WIDEO
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2

2

4

4

4

2

OPERATORZY
ŚWIATŁA

OPERATOR
DŹWIĘKU

 SCENOGRAFIA

SCENAOPERATORZY
KAMER

GARDEROBA LINIA TELEFONICZNA

PSTN

MTX-4x16

SYSTEM NAGŁOŚNIENIA

WEJŚCIE SYGNAŁU

1

1

2

2

1

2

1

Stacja bazowa EF-204 dostarcza zasilanie dla wszystkich elementów systemu. W przypadku wystąpienia zwarcia w którymkolwiek 
miejscu systemu, stacja bazowa wyłącza go i automatycznie przywraca gdy problem zostanie usunięty. EF-204 może obsługiwać 
jednocześnie do 60 zestawów jednokanałowych lub do 20 zestawów konferencyjnych.

Cztery oddzielne kanały posiadają możliwość niezależnego odbioru, nasłuchu oraz wywołania. Łączenie kanałów odbywa się w 
prosty sposób z poziomu przedniego panelu. Wszystkie elementy zawierają układy do zdalne kontroli, dzięki czemu można 
wykorzystać zdalne funkcje takie jak: wyłączenie mikrofonu, wyłączenie wywołania, etc.

Stacja bazowa zawiera wejścia liniowe i mikrofonowe z potencjometrem kontroli poziomu wejściowego, który można przypisać do 
jednego z dwóch dostępnych kanałów oraz wyjście mikrofonowe do systemu nagłośnieniowego, aby osoba korzystającego z 
zestawu przenośnego mogła nadawać komunikaty. Dzięki możliwości programowania akcji wykonywanych po użyciu przycisku do 
komunikatów, możemy spowodować wykonanie szeregu operacji np.: włączanie świateł, włączanie nagłośnienia. 

Stacja może być wykorzystana, jako Główna stacja zarządzająca całym systemem lub jako urządzenie pełniące funkcję zdalnej 
konsoli w systemie wielopunktowym i wielokanałowym. Blok czterech przycisków Presets może zostać ustawiony w taki sposób 
aby ładował wybrane ustawienia dotyczące nadawania, odbierania oraz przywoływania w poszczególnych kanałach.

Przedni panel stacji bazowej zawiera mikrofon na gęsiej szyjce, wyjście słuchawkowe oraz wydajny głośnik.
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