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SNO1330/M, SNO1330/A       SNO1330 / A16  aktivni pult
MIKROFONSKI PULTI – MIKROFONSKE KLICNE  POSTAJE  (CALL STATION)
ktivni mikrofonski pulti – klicne postaje ,so namenjeni  posre
kupni  poziv v vse sektorje ozvočenja.  Vgrajen imajo mikro
hodnega signala in ustrezno število komandnih tipk z LED indi
seh funkcij pulta in komunikacijo z ojačevalno napravo kontro
aprave na katero je priključen. Od  ojačevalne naprave je lahko
abel v oklopu . Za delovanje pulta je potrebna še sprejemna p
a direkten preklop zvočnih linij in ustrezno ostalo elektroniko za

snovni tehnični podatki:

         Tip
  Število klicnih
smeri

Izhdni nivo
     dBm

NO 1330/A      1     0 (+ 6 )
NO 1330/A  8      7  +   VSI     0 (+ 6 )
NO 1330/A 16    15  +   VSI     0 (+ 6 )

NO1330/M 1 -62

ulti so opremjeni z ustreznim priključnim kablom standardne d
e izdelajo namensko pulti z ustreznim številom klicnih smeri in 

ravica do sprememb pridržana.
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dovanju govornih sporočil v različne sektorje ozvočenja  -selektivni poziv ali
fon na gibljivem vratu, gong , LED –VU meter izhodnega signala, regulator
katorji  za selektivni vklop posameznega sektorja in za skupen poziv. Delovanje
lira vgrajen mikroprocesor. Pult se napaja po priključnem kablu iz ojačevalne
 oddaljen  več kot 300m . Za povezavo z ojačevalno napravo je potreben 6-žilni
rocesorska enota v ojačevalni napravi z ustreznim številom močnostnih relejev
 priklop na ojačevalno napravo.

Napajanje/ max tok
         V  / mA

Sprejemna
enota - Tip

Dimenzije pulta
 (š x v x g) mm

Masa
(kg)

     24/ 150           / 100x160x50  0,5
     24/ 350 SNS 1330/8 210x160x50  1,5
     24 / 800 SNS 1330/16 255X160X50  2,5

/ / 100x160x50  0,5

olžine  2m in ustreznimi konektorji (M+Ž). Za konkretne objekte
funkcijami.
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