Bezprzewodowe Systemy Komunikacyjne
Seria WB-200

WBS-200

Jednokanałowa
Stacja Bazowa
WBS-200 to cyfrowy interkom bezprzewodowy, który jest kompatybilny z przewodową stacją ALTAIR E-200 i może współpracować z jednokanałowymi bezprzewodowymi zestawami przenośnymi WBP-200 oraz WBP-210.
Stacja bazowa jest zaprojektowana w taki sposób, aby mogła pełnić rolę stacji Master i zapewnić w pełni dupleksowy, bezpieczny system komunikacji dla maksymalnie 4 bezprzewodowych zestawów przenośnych oraz możliwość komunikacji z operatorem
stacji za pomocą zestawu kablowego. System może zostać rozbudowany przez łączenie kilku stacji bazowych tworząc jeden lub
więcej kanałów lub grup komunikacji. W zależności od wymagań instalacji, stacja, może być zasilana zdalnie przez przewodowe
połączenie ze stacją EF-200 co upraszcza okablowanie i konserwację.
Stacja bazowa zawiera wyjścia umożliwiające podłączenie przewodowych zestawów EM-201. Sygnał jest kompatybilny z
większością producentów 2 i 4 liniowych interkomów.

Cechy produktu
• Brak zakłóceń z odsłuchów dousznych, WiFi
czy mikrofonów bezprzewodowych.

• Zakres pracy niewymagający licencji.

• Możliwość podłączenia do 20 przewodowych zestawów
przenośnych zasilanych ze stacji.

Liczba zestawów przenośnych na stację:
Od 1 do 4.
Podłączenia:
2x przewodowa linia,
PRG we, PA wy, dynamiczny lub elektretowy
mikrofon.
Funkcje zdalne:
Wyłączenie mikrofonu,
wyłączenie alarmu.

• Seria Compact oraz Extreme zawierają wewnętrzne anteny.

• Dwie odłączane anteny dookólne w zestawie,
pozwalające na wymianę na anteny kierunkowe
w razie potrzeby.

• Wydajna i niezawodna komunikacja, wykorzystująca
przetwarzanie DSP oraz technologię EchoSup.
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Wymagane zasilanie:
90-264 VAC/50-60 Hz/
50 VA.
RF:
Pasmo 1900 MHz,
w zależności od kraju.

Wymiary i waga:
1U x 19" x150 mm
2.7 Kg net.

• System cyfrowy z szyfrowaną komunikacją zapewniającą
wysoką prywatność.
• System anten rozproszonych dla minimalizacji zaników.

Parametry

WBS-200
Podstawowa konfiguracja. Bezprzewodowe zestawy przenośne muszą znajdować się w zasięgu stacji bazowej.
System może zostać w prosty sposób rozbudowany przez przewodowe zestawy przenośne np.: EM-201
75-300 m
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