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Uwaga: Moduł może podłączyć maksymalnie jedno kompatybilne urządzenia na raz.
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-URZĄDZENIE BT KLASY II: 5-10 METRÓW W POMIESZCZENIU
-URZĄDZENIE BT KLASY I:  50-10 METRÓW W POMIESZCZENIU

OPCJONALNE POŁĄCZENIE
Z SYSTEMEM INTERKOMOWYM

SYSTEM BEZPRZEWODOWY KRÓTKIEGO ZASIĘGU

Wymagania prądowe:
12-32V, nom.
24V/ 100 mA.
Zakres częstotliwości:
ISM 2400 Mhz/Class I.
Antena:
Jedna mała antena
dołączona.
Podłączenia:
XLR-3M+XLR-3F. USB
aktualizacja urządzenia.
Wymiary i Waga:
84X38X105 mm
250 gr net.

Specyfikacja

Moduł Bluetooth

Główne Cechy
• Urządzenie BT klasy I. Teoretyczny zasięgo do 100m.
• Możliwość podłączenia przewodowego systemu serii ALTAIR E-200.
• Możliwość podłączenia zestawu nagłownego BT. Jedno urządzenie na moduł.
• Możliwość łatwego podłączenia telefonu.
• Możliwość bezprzewodowego połączenia dwóch systemów.

Moduł Bluetooth EB-200 jest kompatybilny z 
przewodowym systemem ALTAIR E-200. Ten nowy, 
pierwszy na rynku, moduł Bluetooth(BT) pozwala 
na współpracę z zewnętrznymi urządzeniami. 
PodłączeniE wymaga jedynie podpięcia kabla. 

Urządzenia może zostać użyte w trzech trybach:
Zestaw nagłowny – sygnał jest transmitowany, 
jako pełny dupleks do kompatybilnego urządzenia 

BT.
Tryb interfejsu – sygnał jest transmitowany do dowol-

nego kompatybilnego urządzenia. W tym trybie można 
udostępnić w systemie komunikacyjnych połączenie 

telefoniczne. 
Rozszerzenie sieci – dwa moduły EB-200 mogą działać jak połączenie przewodowe między elementami systemu komunikacyj-
nego.

Moduł zawiera kontrolę poziomu mikrofonu oraz odsłuchu, aby dostosować moduł do różnego rodzaju urządzeń. Gdy kluczowy 
jest zasięg, zaleca się stosowanie urządzeń z modułem BT klasy I.

Wykorzystując moduły EB-200, 
zestawy nagłowne oraz moduł 
zasilający PS-200, możemy 
stworzyć małą sieć bezprzewo-
dową, która dobrze sprawdzi się 
w zatłoczonych pomieszczeniach 
gdzie dyskretny zestaw 
nagłowny jest wysoce pożądany.
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