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Liczba pól do zaprogramowania 168
Liczba obsługiwanych grup 128
Interfejs użytkownika Podświetlany ekran
dotykowy TFT-LCD
Typ mikrofonu "gęsia szyja" (wkładka
pojemnościowa, elektretowa)
Wskaźniki LED Praca, alarm, uszkodzenie
Komunikacja TCP/IP (IGMP)

Mikrofon informacyjny PSSG2E wyposażony jest w
kolorowy panel dotykowy TFT-LCD. Może służyć do
kompletnego sterowania centralą DSO ULTRAK SINAPS
DIVA8: do nadawania komunikatów słownych oraz
zdalnego wywoływania komunikatów cyfrowych do
wybranych stref (grup stref) systemu, do włączania i
wyłączania muzyki w wybranych strefach, do
wyzwalania zdefiniowanych wcześniej zdarzeń
systemowych, do regulacji głośności w systemie.
Urządzenie komunikuje się z kontrolerem master za
pomocą protokołu TCP/IP. Można utworzyć sieć (w
oparciu o router lub switch z obsługą protokołu IGMP)
zawierającą do 8 mikrofonów PSSG2E. Urządzenie może
być zasilane ze switchy/routerów obsługujących
standard PoE lub przy pomocy lokalnego zasilacza
(zalecane jest zasilenie lokalne z zasilacza
stabilizowanego). W przypadku, gdy pulpit ma być
zainstalowany w odległości większej niż 100m od
centrali DSO, wówczas należy skorzystać ze switcha z
portami SFP, odpowiednich modułów SFP i
mediakonwertera po stronie pulpitu oraz przewodu
światłowodowego.

Parametry techniczne  
Liczba pól do zaprogramowania 168
Liczba obsługiwanych grup 128
Interfejs użytkownika Podświetlany ekran dotykowy TFT-LCD
Typ mikrofonu "gęsia szyja" (wkładka pojemnościowa,

elektretowa)
Wskaźniki LED Praca, alarm, uszkodzenie
Komunikacja TCP/IP (IGMP)
Źródło zasilania Lokalne zasilenie z niecertyfikowanego

zasilacza (zalecane), PoE ze switcha
Napięcie zasilania 24 V DC
Pobór prądu w stanie czuwania 150 mA
Pobór prądu w stanie alarmu 250 mA
Temperatura pracy 0 ... +40 °C
Kąt nachylenia wyświetlacza 30 stopni
Materiał obudowy PVC (wierzch)/blacha stalowa (podstawa)
Kolor RAL 7016
Wymiary 250 x 140 x 80 mm

Ateis PSSG2E
Mikrofon informacyjny serii PSS, 168 pól do zaprogram., mikrofon "gęsia szyja"


