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پنل کاربری سخت افزاری رومیزی با 10  کلید

استفاده از بستر IP جهت ارتباط کاربران	 
قابل استفاده روی میز و یا قابل نصب روی دیوار در فضاهای محدود	 
سهولت در گسترش سیستم اینترکام و افزودن کاربران جدید	 
 	 ITU-G.711و ITU-G.722 پشتیبانی از کدک های
 	EBU-TECH 3347 پشتیبانی از استاندارد
امکان توسعه نرم افزاری و به روزرسانی کلیه نرم افزارها از راه دور	 
امکان مدیریت، پایش و نظارت بر فعالیت سیستم	 
قابلیت تهیه الگ تا دو هفته از مکالمات صورت گرفته 	 
کنترل و مانیتورینگ و پیکربندی کلیه سیستم ها از طریق نرم افزار جامع نظارت و مانیتورینگ	 
امکان فشرده سازی صدا و عملکرد مناسب با حداقل پهنای باند	 
امکان برقراری مکالمه چند کاربر به صورت گروهی	 
امنیت باال در مکالمات کاربران	 
امکان اضافه کردن ماژول 20  کلیده	 

استودیوها	 
کنفرانس تلفنی	 
ارتباط محلی کاربران در محیط های صنعتی و اداری	 

سیســــتم جامــــع اینتــــرکام صمیــم بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط صوتــی بیــن کاربــــران قســمت های مختلــف بــه صــورت یکپارچــه بــر بســتر شــبکه بنا شده است. سیستم 
مذکــــور کامــــا بــــه صــــورت بومــی طراحــی شــــده اســت، بنابرایــن نیــــاز بــه طراحــی و پیاده ســــازی زیرســاخت جدیــدی بــــرای برقــراری ارتبــاط نــــدارد و می تــوان از 
زیرســــاخت های موجــــود در شــــبکه اســــتفاده نمــود. عــاوه بــر ایــن، عملکــرد سیســتم بــر بســتر شــبکه باعــث شــده تــا سیســــتم از انعطاف پذیــری باالیــی برخــوردار 

باشــــد، بــه طــوری کــه می تــوان بــــه راحتــی سیســتم را توســعه داد.
پنـــل کاربـــری ســـخت افزاری رومیزی بـــا 10  کلیـــد، امـــکان برقـــراری ارتبـــاط بیـــن 10  کاربـــر مختلـــف را فراهـــم می کنـــد. در کنار هر دو کلید، نمایشگرهایی تعبیـــه شـــده کـه 
مشـــخصات مربـــوط بـــه کلیدها را نمایش می دهد. در ایـــن مشـــخصات می تـــوان نـــام کاربـــری و همچنیـــن آدرس IP مربـــوط بـــه هـر کاربر را مشـــاهده کـرد. همچنیـــن بـر روی 
پنـــل، تعـــدادی LED  جهـــت نمایـــش وضعیـــت پنـــل از جمله ســـکوت )Mute( میکروفـــن و بلندگـو، هشـــدار، ارتبـاط دســـتگاه بـا شـــبکه و... تعبیـه شـده اسـت تـــا کاربـر بـه 
راحتـــی، کنتـــرل دســـتگاه را بـــه دســـت بگیـــرد. از ســـایر قســـمت هایی کـــه بـر روی قســـمت جلویـی و پشـــتی پنـل تعبیـــه شـده اســـت، می تـوان بـــه مـــواردی از جمله ورودی 
میکروفـــون و هدســـت، خروجـی بلندگـو، قابلیـت بی صـدا کـــردن میکروفـون و بلندگـو، پـورت شـبکه Mbps 10/100 و 1Gbps)اختیـاری( و ولـوم کنتـرل صـدای میکروفـون 

و بلندگـــو اشـــاره کـرد. ایـن پنـــل قابـل اسـتفاده بـرای کارگـردان، منشـــی صحنـه و... اسـت.
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توضیحاتنام محصول

IIP-2000-T10Dپنل کاربری سخت افزاری رومیزی با 10 کلید

اطالعات سفارش

مشخصات فنی

پنل جلویی

10x illuminated pushbutton switches, Red/Green/Yellowتعداد کلید

2x illuminated rotary encoders with push switch, Red/Green/Yellowولوم کنترل صدای میکروفون و بلندگو

1x combo (TRS ¼” + XLR 3P)کانکتور میکروفون

1x XLR 5Pکانکتور هدست

1x 4W 4Ω Hi-Fi speaker 87 dBبلندگو

پنل پشتی
کانکتور شبکه

1x 10/100 ethernet RJ- 45

1x Gigabit ethernet RJ- 45

USB 1کانکتورx USB connector

1x power supply connectorکانکتور تغذیه

منبع تغذیه

% 240V AC ± 10-90ولتاژ

Hz 50/60فرکانس

IEC connectorکانکتور

50W Max>توان مصرفی

ابعاد

mm 320عرض

mm 160عمق

mm 70ارتفاع جلو

mm 90ارتفاع پشت

محیط کاری
C° 85-40 -دمای کاری

% to 90 % 20رطوبت

گــروه مهندســی صمیــم بــه عنــوان تولیــد کننــده تجهیــزات پیشــرفته در حــوزه رســانه و 
راهکارهــای مرتبــط، بــا تکیــه برتوانمنــدی بومــی و اســتفاده از آخریــن دســتاوردهای علــم 
ــه  ــی توانســته اســت از پیشــگامان فنــاوری رســانه باشــد و ارائ و فنــاوری در کالس جهان

محصــوالت بــا اســتانداردهای بیــن المللــی را تضمیــن نمایــد.

تلفن: 1000 4102 )021( 98+
sales@samimgroup.com
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