
www.samimgroup.com 1

پنل کاربری سخت افزاری رکمونت 2U با 20  کلید

استفاده از بستر IP جهت ارتباط کاربران	 
قابل نصب در رک های 19 اینچی	 
سهولت در گسترش سیستم اینترکام و افزودن کاربران جدید	 
 	ITU-G.711 و  ITU-G.722 پشتیباني از کدک های
 	EBU-TECH 3347 پشتیباني از استاندارد
 	16/48 Kbps پشتیبانی از نرخ های نمونه برداری
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	 

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

سیســتم جامــع اینتــرکام صمیــم بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط صوتــي بیــن کاربــران قســمت های مختلــف بــه صــورت یکپارچــه بــر بســتر شــبکه بنــا شــده اســت. سیســتم مذکــور 
کامــا بــه صــورت بومــی طراحــی شــده اســت، بنابرایــن نیــاز بــه طراحــی و پیاده ســازی زیرســاخت جدیــدی بـــرای برقــراری ارتبــاط نــدارد و مــی تــوان از زیرســاخت های موجــود 
در شــبکه اســتفاده نمــود. عــاوه بــر ایــن، عملکــرد سیســتم بــر بســتر شــبکه باعــث شــده تــا سیســتم از انعطاف پذیــری باالیــی برخــوردار باشــد، بــه طــوری کــه مــی تــوان بــه 

راحتــی سیســتم را توســعه داد.
پنــل کاربــری ســخت افزاری رکمونــت 2U بــا 20  کلیــد، امــکان برقــراری ارتبــاط بیــن 20  کاربــر مختلــف را فراهــم می کنــد. در کنــار هــر دو کلیــد، نمایشــگرهایی تعبیــه شــده کــه 
مشــخصات مربــوط بــه کلیدهــا را نمایــش می دهــد. در ایــن مشــخصات می تــوان نــام کاربــری و همچنیــن آدرس IP مربــوط بــه هــر کاربــر را مشــاهده کــرد. همچنیــن بــر روی پنــل، 
تعــدادی LED جهــت نمایــش وضعیــت پنــل از جملــه ســکوت )Mute( میکروفــون و بلندگــو، هشــدار، ارتبــاط دســتگاه بــا شــبکه و... تعبیــه شــده اســت تا کاربــر به راحتــی، کنترل 
دســتگاه را بــه دســت بگیــرد. از ســایر قســمت هایی کــه بــر روی قســمت جلویــی و پشــتی پنــل تعبیــه شــده اســت، می تــوان بـــه مــواردی از جملــه ورودی میکروفــون و هدســت، 

خروجــی بلندگــو، قابلیــت بی صــدا کــردن میکروفــون و بلندگــو، پــورت شـــبکه Mbps 10/100 و 1Gbps)اختیــاری( و ولــوم کنتــرل صــدای میکروفــون و بلندگــو اشــاره کــرد.

ویژگی های اصلی 

کاربردها 
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توضیحاتنام محصول

IIP-2000-T20R2 با 20 کلیدU پنل کاربری سخت افزاری رکمونت

اطالعات سفارش

مشخصات فنی

پنل جلویی

20x 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

For 19” , 2RU standard frame          عرض

mm 200عمق

mm 88.9ارتفاع

محیط کاری

C° 45-0دمای کاری

Storage 45-0دمای °C

% 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.
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