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Cechy produktu

WBS-202 WBP-200/WBP-210/WBP-202/WBP-212
10 X EM-201

10 X EM-201

CH-A

4 X WBP-200/WBP-210

B-HCA-HC

3 X WBP-200
/WBP-210

CH-A/B

Zestawy dwukanałowe
WBP-202/WBP-212

10 X EM-201

10 X EM-201

4 X WBP-200/WBP-210

3(4*) X WBP-200
/WBP-210

B-HCA-HC

CH-A/B

10 X EM-201

10 X EM-201
WBS-202 202-SBW202-SBW

PRZYKŁADOWE APLIKACJE

*4X przy używaniu jednego zestawu mendżerskiego8XWBP-200/WBP-210

Bezprzewodowe

• System cyfrowy z szyfrowaną komunikacją 
   zapewniającą wysoką prywatność.
• Zakres pracy niewymagający licencji.
• System anten rozproszonych dla 
   minimalizacji zaników.
• Dwie odłączane anteny dookólne w 
   zestawie, pozwalające na wymianę 
   na anteny kierunkowe w razie potrzeby.
• Brak zakłóceń z odsłuchów dousznych, 
   WiFi czy mikrofonów bezprzewodowych.
• All-in-one dwukanałowa, bezprzewodowa
   i przewodowa stacja bazowa. 

• Możliwość podłączenia do 8 zestawów 
   bezprzewodowych oraz do 20 zestawów 
   przewodowych zasilanych ze stacji.
• Seria Compact oraz Extreme zawierają

podwójne anteny wewnętrzne.
• Wydajna i niezawodna komunikacja, 
   wykorzystująca przetwarzanie DSP 
   oraz technologię EchoSup.
• Pełne wsparcie We/Wy: Mic, Ucho, 
   PGM we, PA wy, PGM wy. 

TRYB “TWIN”

WBS-202
DwuKanałowa
Stacja Bazowa

Seria WB-200

Bezprzewodowe Systemy Komunikacyjne

Parametry
Wymagane zasilanie:
90-264 VAC/50-60 Hz/
50 VA.
RF:
Pasmo 1900 MHz,
w zależności od kraju.
Liczba zestawów prze-
nośnych na stację:
Od 1 do 8.
Podłączenia:
2x przewodowa linia,
PRG we, PA wy,zewnę-
trzny głośnik, dynamiczne 
lub elektretowe słuchawki.
Funkcje zdalne:
Wyłączenie mikrofonu,
wyłączenie alarmu.
Wymiary i waga:  
1U x 19" x 210 mm
3,2 Kg net.

WBS-202 Cyfrowy System Bezprzewodowy może zostać wykorzystany razem z jednokanałowymi bezprzewodowymi zestawa-
mi przenośnymi WBP-200 oraz WBP-210 jak również z dwukanałowym zestawem menadżerskim WBP-202 i WBP-212.

Bezprzewodowa stacja bazowa podwaja pojemność jednokanałowej stacji WBS-200 zachowując pełną kompatybilność z 
zestawami przenośnymi. Stacja zapewnia dwukanałową łączność radiową z pojemnością do 4 zestawów na każdy kanał. Przy 
pomocy jednego przełącznika, można przenieść wszystkie 8 urządzeń do jednego kanału, przy jednoczesnym utrzymaniu 
dwukanałowych możliwości dla podłączeń przewodowych.

Stacja WBS-202 zawiera nowy dwukanałowych zestaw menadżerski WBP-202 w lekkiej obudowie z serii Compact lub w wytrzy-
małej obudowie WBP-210 z serii Extreme, które dostarczają wiele możliwości aplikacji. Nowe zestawy menadżerskie umożliwia-
ją jednoczesne zarządzanie dwoma zespołami oraz bezpośrednie nadawanie komunikatów do podłączonego systemu 
nagłośnienia. Baza może pracować jednocześnie z maksymalnie dwoma sztukami, jedna na kanał. Stacja może pracować w 
izolowanym trybie Master lub podłączona, jako Slave do drugiej stacji bezprzewodowej pozwalając na stworzenie dużej sieci 
bezprzewodowej. 

Dwa oddzielne wyjścia A/B służą do podłączenia standardowych systemów przewodowych EM-201 lub innych dwu- lub cztero-
liniowych interkomów. 

Do 8 zestawów pracujących w tym samym kanale.  Stacja bazowa 
umożliwia podłączenie i zasilenie innych urządzeń przewodowych w 
systemie.

Cztery zestawy na każdym z dwóch kanałów. Stacja bazowa 
umożliwia podłączenie i zasilenie pozostałych, przewodowych 
elementów systemu.

Nowy zestaw manager (tylko jeden na kanał) umożliwia wybranie 
kanału na którym chcemy odbierać i nadawać komunikaty, do 
zarządzania grupami zestawów przewodowych i bezprzewodowych.

Prosty system bezprzewodowy. Zawiera dwa 
zestawy WBP-210 ustawione w trybie „Twin”. Ten 
tryb pozwala na połączenie radiowe między oboma 
zestawami bez pośrednictwa stacji bazowej.
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