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Ilość stref 1 / wszystkie (zależnie od systemu
oraz gniazda, do którego zostanie w nim
podłączony)
Charakterystyka kierunkowa kardioida
Złącze gniazdo 8P8C (RJ-45)
Wbudowany gong Brak
Sygnalizacja Działanie mikrofonu (diody LED)
Przyciski Przycisk typu "naciśnij i mów" (PTT),
blokada przycisku PTT

Jednoprzyciskowy mikrofon stołowy do wywołań typu all-call (wszystkie
strefy jednocześnie). Do zastosowania ze wzmacniaczami miksującymi UCA
8240 oraz UMA 8120. W systemach zbudowanych na wymienionych
wzmacniaczach, tego typu mikrofon służy jako pulpit o najwyższym
priorytecie, służący do alarmowego nadawania do wszystkich stref systemu,
bez względu na ich aktualny stan (strefa wolna lub zajęta). Mikrofon ten w
obydwu wymienionych systemach jest podłączany do dedykowanego
wejścia z priorytetem i włącznikiem gongu (wyzwalanego w samym
wzmacniaczu, sam pulpit nie posiada wbudowanego gongu). Jest to
wygodne i niezawodne rozwiązanie w sytuacji, gdy w nagłaśnianym
obszarze zajdzie konieczność nadania ważnego komunikatu, np.
ewakuacyjnego. Jest to ekwiwalent mikrofonu strażaka w standardowych
systemach nagłośnieniowych PA, nie będących certyfikowanymi zgodnie z
normą EN54-16.

Parametry techniczne  
Ilość stref 1 / wszystkie (zależnie od systemu oraz

gniazda, do którego zostanie w nim
podłączony)

Typ mikrofonu "gęsia szyja" , zainstalowany w podstawie na
stałe

Przetwornik pojemnościowy (elektret)
Charakterystyka kierunkowa kardioida
Złącze gniazdo 8P8C (RJ-45)
Priorytet działania Tak (podłączany we wzm. UCA 8240 do

wejścia o najwyższym priorytecie)
Wbudowany gong Brak
Sygnalizacja Działanie mikrofonu (diody LED)
Przyciski Przycisk typu "naciśnij i mów" (PTT), blokada

przycisku PTT
Regulacja barwy Nie
Regulacja czułości (brak danych)
Poziom na wyjściu 1 V RMS
Regulacja poziomu wyjściowego (brak danych)
Możliwość rozbudowy Nie
Maksymalna ilość obsługiwanych
stref

nie dotyczy - mikrofon typu "all-call"

Łączenie wielu pulpitów na
magistrali

Nie

Zasilanie Pulpit jest zasilany ze wzmacniacza
miksującego, do którego jest podłączony

Waga 0,5 kg

UNIelectronic UPM 8001
Mikrofon stołowy all-call dla central UCA 8240 oraz UMA 8120


