ACPMB, ACPMB-DIN

MIKROFONI / LINJATASOINEN LIITÄNTÄYKSIKKÖ
ACPMB‐Liitäntäyksikön avulla voit hallita tulevia äänisignaaleja mikrofoneista, puhelinkeskuksista, B711
kuulutusasemasta jne. simuloida PMB‐sarjan mikrofoniaseman toimintaa.
ACPMB on kytketään samaan väylään kuin PMB‐sarjan kuulutusasemat: on mahdollista ketjuttaa 4 ACPMB‐
yksikköä ja 12 PMB‐asemaa.
ASENNUS
• ACPMB‐mallissa on reiät din‐kisko kiinnitys omega‐palkille.
• ACPMB‐DIN‐malli on sen sijaan varustettu muovikotelolla, joka mahdollistaa sen käytön nopeasti ja
helposti
• DIN‐kiskoasennus sähköpaneeleihin. ACPMB‐DIN‐ kotelon koko on 4 DIN‐moduulia.

LIITÄNNÄT (katso kaavio takana)
• Kaksi RJ45‐liitintä (A ja B) yhdistetään PMB‐asemien sarjaliitäntöihin.
• Erillinen RJ45‐liitin (C) on liitetty B711‐liitäntään.
• 5‐asentoinen liitin (D) on tarkoitettu liitettäväksi mikrofoneihin, PABX‐ ja B701 / B53‐alustoihin.

ASETUKSET
ACPMB: n osoite asetetaan DIP‐kytkimillä 7 ja 8.
Osoitevaihtoehtoja on neljä (13, 14, 15 ja 16).
Osoitteet 1‐12 on tarkoitettu työasemille.
Katso asetukset viereisestä taulukosta.

Huomautus: ACPMB‐lisävarusteille annettu prioriteettitaso on kiinteästi 4 (kun taas kuulutusasemille se
voidaan valita 1 ‐ 7).

TOIMINTA
Äänisignaalin lähetys aktivoituu, joko Precende‐kosketintoiminnalla tai automaattisesti VOX‐ohjauksella.
DIP‐kytkimien asetuksella voidaan määritellä alueet, joihin kuulutus lähetetään.
• Kytkimet 1 ‐ 6 OFF ACPMB reitittää äänen järjestelmän kaikkiin osiin (yhteiskuulutus).
• Yksi tai useampi kytkin ON. kytkimien asetuksilla voidaan valita, mihin kaiutinlinjoihin kuulutus reititetään
( Kytkin1=alue 1, kytkin 2= alue 2 jne.)

Elektronisesti tasapainotettu äänitulo on varustettu rajoittimella, jotta vältetään voimakkaiden signaalien
vääristymät.
Vilkkuva RUN‐merkkivalo ilmaisee, että mikrokontrolleri on toiminnassa: jos viesti on meneillään,
merkkivalo syttyy toistuvassa tilassa.
ACPMB‐DIN
ACPMB
ID 13> 7 OFF 8 OFF
ID 14> 7 ON 8 OFF
ID 15> 7 OFF 8 ON
ID 16> 7 ON 8 ON
Ulkoinen audiosignaali on liitettävä CN2‐liittimiin, joissa on myös virtalähde
12V: sta (max 0,5 A) ja etusijakosketuksesta, jossa on mahdollisuus positiiviseen aktivoitumiseen (+ 12 V, P
+) tai aktivointiin maahan (P‐).
Tämä tila voidaan asettaa asettamalla sopiva jumpperi.

HUOM:
Käytettävissä oleva virtalähde riippuu asennettujen ACPMB‐yksiköiden määrästä ja PMB / UNITS‐linjaa
hallinnoivasta vahvistinmallista.

SÄÄDÖT
ACPMB‐lisävarusteena on käytettävissä kolme eri säätöä, jotka toimivat suhteellisilla trimmereillä:
Trimmeri VOL> Voimakkuuden säätö
GAIN‐trimmeri> Vahvistus
Trimmer VOX> VOX‐aktivointikynnyksen säätö *
* Kun VOX‐trimmeri käännetään myötäpäivään, toiminto poistetaan käytöstä.

