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BỘ LỰA CHỌN VÙNG LOA
Bộ lựa chọn vùng loa của TOA được thiết kế để nâng cao hiệu quả trong việc lựa chọn vùng loa theo yêu cầu trong hệ thống âm thanh 
công cộng và phù hợp cho các hệ thống từ nhỏ tới trung bình. Thiết bị hỗ trợ tới 10 vùng loa có thể chọn dùng cho thông báo và nhạc 
nền. Với tất cả các model đều có phím chọn toàn vùng (All Call) dùng để phát thông báo tới tất cả các vùng loa trong trường hợp cần 
thiết. Với model SS-1010R thì khu vực chọn nhạc nền (BGM) trước đó sẽ bị ngắt nếu có thông báo tới vùng loa bất kỳ, nhưng với 
model SS-2010 thì có thể thiết lập để khi thông báo một vùng loa bất kỳ mà vẫn không ngắt nhạc nền ở các các khu vực còn lại. 

 10 nút chọn cho phát thông báo và cho phát nhạc nền có trên SS-1010R & SS-2010.
• 1 nút chọn chế độ toàn vùng (All Call - cho trường hợp thông báo).
• Có bảo vệ quá tải nguồn vào DC và bảo vệ ngược cực nguồn DC.

Đặc Tính Kỹ Thuật

Hoạt động ở nguồn 24 V DC.
Có đèn LED báo trạng thái từng kênh.

• Kích thước 1U, phù hợp tủ Rack 19”.

Model

Nguồn điện 

Dòng tiêu thụ

Ngõ vào

Ngõ ra

Điều khiển       Phía trước  

                            

           Phía sau

Đèn LED báo hiệu 

 

Nhiệt độ hoạt động 

Vật liệu

 

Kích thước

Khối lượng

Phụ kiện đi kèm 

SS-1010 AS 

  

  

10 ngõ vào chung

1 ngõ vào cho trường hợp khẩn cấp

10 ngõ ra vùng loa

Công suất tối đa mỗi ngõ ra 480W

Lựa chọn 10 vùng loa, và 1 cho chọn 

chế độ toàn vùng loa 

1-10 ngõ vào điều khiển chọn vùng loa

và 1 ngõ vào chọn toàn bộ vùng loa

10 LED báo vùng loa đã chọn

1 LED báo toàn vùng loa đã chọn

SS-1010R AS 

  

  

10 ngõ vào BGM/thông báo,  

1 kết nối ngõ vào/ra 

10 ngõ ra vùng loa cho chiết áp 3 dây (R-H-C) 

Công suất tối đa mỗi ngõ ra 480W

Lựa chọn 10 vùng loa cho BGM và 1 cho 

chọn chế độ toàn vùng loa 

1-10 ngõ vào điều khiển chọn vùng loa thông 

báo và 1 ngõ vào chọn toàn bộ vùng loa

10 LED báo vùng loa đã chọn BGM  

10 LED báo vùng loa đã chọn thông báo

SS-2010 AS 

  

0.6 A DC 

10 ngõ vào cho BGM 

10 ngõ vào cho thông báo 

10 ngõ ra vùng loa 

Công suất tối đa mỗi ngõ ra 480W 

Lựa chọn 10 vùng loa cho BGM và 10 cho phát

thông báo,1 cho chọn chế độ toàn vùng loa

1-10 ngõ vào điều khiển chọn vùng loa thông 

báo và 1 ngõ vào chọn toàn bộ vùng loa

10 LED báo vùng loa đã chọn BGM 

10 LED báo vùng loa đã chọn thông báo

 

  

 

Thông Số Kỹ Thuật

  

  

      

  

  

0°C tới +40°C  

Mặt trước :  nhôm , màu đen

Vỏ: thép tấm, màu đen

482 (R) x 44 (C) x 320 (S) mm 

3.2kg 

Cổng kết nối rời 6 chân (12 chiếc), cổng kết nối rời 2 chân (1 chiếc)

24V DC

0.4 A DC

VÍ DỤ ỨNG DỤNG
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