
ANVENDELSE

ETCS har en 7" berøringsskærm til visning og betjening, som giver en brugervenlig 
grænseflade. 4 tofarvede LED-indikatorer bruges til statusindikationer, herunder 
mikrofonfejl, systemfejl og tilslutningstilstande for to redundante kabler. 
En rød knap med dæksel kan konfigureres til nødmeddelelser. Den bøjede 
mikrofon kan udskiftes og overvåges af ETCS. Højttaleren kan bruges til lokal 
aflytning af lydfiler og kommunikation mellem bordmikrofonerne i systemet.

ETCS muliggør en redundant kabeltilslutning til Ethernet-netværket. Den 
kan drives af Power over Ethernet (PoE) -enheder via Ethernet-kablet eller 
med en valgfri strømadapter. Et USB-stik kan tilsluttes ETCS for at gøre 
det let at afspille individuelle lydfiler. ETCS leverer en ekstern lydindgang 
og -udgang, som kan bruges til tilslutning af lydenheder såsom cd-
afspillere. Hvis der er brug for flere taster og/eller LED-indikatorer, er det 
muligt at tilføje op til tre digitale knapmoduler (DKM plus, 583526).

ETCS overvåger mikrofonen og kablerne hele tiden. De kan også overvåges 
og konfigureres via netværket. Enheden understøtter visning på flere sprog, 
og der kan skiftes dynamisk mellem sprogene, uden at du skal nulstille 
enheden. Der er tre typer af brugerrettigheder, som tilbyder forskellige layout 
og funktioner for hver bruger. Op til 27 timers tale eller lyd kan gemmes 
og afspilles lokalt. To ikoner bruges til at angive, om der er et aktivt opkald, 
eller om der er opstået en systemfejl. Den aktive opkaldsliste, systemfejllisten 
og listen over seneste opkald kan let kontrolleres på enhver side. 

ETCS understøtter manuelle opkald eller foruddefinerede opkald på startsiden. 
Efter manuelle annonceringer kan der efter valg af zoner og/eller grupper 
vælges fem forskellige lydkilder, som inkluderer lydfiler på USB-stik, lokale 
lagringsfiler, optagede lydfiler, netværkslydfiler og live-meddelelser. Når 
opkaldet aktiveres, afspiller enheden direkte de forudindspillede meddelelser 
for foruddefinerede opkald for de zoner/grupper, som også er konfigureret på 
forhånd af systemkonfigurationsoftwaren. Lydstyrken for meddelelser/lydsignaler, 
der ikke er forbundet med nødsituationer, kan justeres under opkaldene. 

ETCS indgår i BS EN 54-16-godkendelsen af VA/PA-systemet VARIODYN ONE.

VARIODYN ONE
Ethernet Touchscreen Call Station ETCS

• 7" berøringsskærm og brugervenlig 
grænseflade

• ETCS indgår i BS EN 
54-16-godkendelsen af VA/PA-
systemet VARIODYN ONE.

• Rød knap med låg til nødmeddelelser

• Udskiftelig og bøjelig electret-mikrofon 
med ensrettet mønster

• Højttaler til lokal aflytning 
af lyd og kommunikation 
mellem opkaldsstationerne  
(ETCS- og DCS-serien)

• Forbedret sikkerhed på grund 
af redundant transmissionsrute

• Netværkskabel via Ethernet

• Drives af PoE-enheder eller 
udvidet strømadapter

• Der kan tilsluttes et USB-stik for 
at afspille lydfiler

• Ekstra lydindgang/-udgang 
til lydenheder

• Der kan maksimalt tilføjes 
3 knapmoduler (DKM plus), der har 
18 taster og 18 LED-indikatorer hver

• Konstant overvågning af mikrofon 
og kabler

• Fjernovervågning og konfiguration 
via netværket

• Understøtter flersproget display

• Tre typer brugertilladelser, som 
giver adgang til forskellige layout 
og funktioner 

• Tale- eller lydhukommelse på 
op til 27 timer

• Aktiv opkaldsliste, systemfejlliste 
og liste over seneste opkald kan 
let kontrolleres på enhver side

• Understøtter manuelle kald 
og foruddefinerede beskeder, 
der kan indstilles som startside

• Lydstyrken kan justeres under kaldene

FUNKTIONER OG FORDELE
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ETCS – TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TILSLUTNING VIA POE-SWITCH

TILSLUTNING VIA EKSTERN STRØMFORSYNING

Redundant tilslutning* til 2 INC'er

Redundant tilslutning til 2 INC'er

Enkelt tilslutning

Enkelt tilslutning

BESTILLINGSOPLYSNINGER

TEKNISKE DATA

LYDUDGANG

Nominelt niveau 0 dBu +/- 0,5 dBu

Transmissionsområde 0-20 kHz

LYDINDGANG

Nominelt niveau 0 dBu

GENERELLE TEKNISKE DATA

Mikrofon Electret, envejs

Svanehals 400 mm

Højttaler 2 W

Prøvehastighed 48 kHz

Aktuelt strømforbrug Maks. 6 W

Omgivende temperatur -5 °C til +45 °C

Luftfugtighed 15 % - 95 % rel. luftfugtighed (ikke kondenserende)

Farve Sort, svarende til RAL 9005

Vægt 1,65 kg

Mål (B x H x D) 200 × 49,4 × 200 mm

VARENR. BESKRIVELSE
583527 Ethernet Touchscreen Call Station*

583526 Digitalt knapmodul DKM 
plus til ETCS

583396 Power over Ethernet (PoE)-switch
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*Et 3 m langt CAT5-kabel til tilslutning 
af den digitale kommunikationsenhed til 
en stikkontakt er inkluderet i leveringen.

*Hvis ETCS bruges i en PA/VA-opsætning til nødmeddelelser, skal den redundante tilsluttes anvendes.


