
System Power Amplifier (SPA)

دلیل التركیب
SPA قنوات 2  مكبر الصوت

SPA قنوات 4  مكبر الصوت

شرح للرموز

ُیشیر المصطلح "!WARNING" (تحذیر) یشیر إلى التعلیمات المتعلقة بالسالمة الشخصیة. في حالة عدم اتباع التعلیمات قد یؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدیة أو 
یتسبب في الوفاة.

ُیشیر المصطلح "!CAUTION" (تنبیھ)  ُیشیر إلى التعلیمات المتعلقة بالتلف الذي قد یلحق بالمعدات المادیة. في حالة عدم اتباع ھذه التعلیمات، قد یؤدي ذلك إلى تلف 
المعدات التي قد ال تتم تغطیتھا بموجب الضمان.

ُیشیر المصطلح "!IMPORTANT" (مھم) ُیشیر إلى التعلیمات أو المعلومات التي ُتعد جوھریًة الستكمال اإلجراء بنجاح.

ُیستخدم المصطلح "NOTE" (مالحظة) لإلشارة إلى المعلومات اإلضافیة المھمة.

الھدف من رمز ومیض البرق ذي رأس السھم الموجود في مثلث ھو تنبیھ المستخدم لوجود تیار كھربائي "خطیر" غیر معزول داخل غالف المنتج والذي 
قد یكون ذا قوة كافیة لتشكیل خطر حدوث صدمة كھربائیة لإلنسان. 

الھدف من عالمة التعجب الموجودة بمثلث متساوي األضالع ھو تنبیھ المستخدم لوجود تعلیمات سالمة وتشغیل وصیانة مھمة بھذا الدلیل.

ما ھي محتویات الصندوق
(1x)

SPA2-60
SPA2-200
SPA4-60

SPA4-100

(1x)

سلك طاقة خاص بالتیار 
الكھربي المتردد، مطابق 

للمواصفات األمریكیة

(2x)

مقبض الحامل
 QSC P/N

 CH-001344-00

(2x)

لوح تجمیع
 QSC P/N

CH-001345-00

(2x)

فاصل مقبض الحامل
 QSC P/N

 CH-001386-00

(6x)

مسمار صلیبة مستدیر الرأس 
X M7 7 مم

(6x)

مسمار صلیبة مسطح الرأس 
X M6 6 مم

(4x)

فاصل من الفوم
QSC P/N

PL-001023-00

(1x)

ملصق غطاء مقبض الحامل
QSC P/N

LB-001138-00

(1x)  2 قنوات SPA
(2x) 4 قنوات SPA 4 قنوات 

قابس ذو نمط أوروبي3.5  مم، 
مزود بـ 4مواضع اتصال، أخضر  

QSC P/N
CO-000649-00

(1x)   2 قنوات SPA

قابس ذو نمط أوروبي 3.5 مم، 
مزود بـ5 مواضع اتصال، أخضر

 QSC P/N
CO-000644-00

(1x)   2 قنوات SPA

قابس ذو نمط أوروبي 3.5 مم، 
مزود بـ4 مواضع اتصال، أسود

 QSC P/N
CO-000645-00

(1x) 4 قنوات SPA 4 قنوات 

قابس ذو نمط أوروبي 3.5 مم، 
مزود بـ 10مواضع اتصال، أخضر  

QSC P/N
CO-000681-00

(1x) 4 قنوات SPA 4 قنوات 

قابس ذو نمط أوروبي 3.5 مم، 
مزود بـ 10مواضع اتصال، 

أخضر
QSC P/N 

CO-000683-00

(1x)

الضمان
TD-000453

(1x)

معلومات السالمة 
TD-000337

TD-000500-07-F

*TD-000500-07*
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التركیب

 التھویة 
یوصى بترك مساحة تبلغ 1 وحدة رف (1.75 بوصة / 44.45 مم) أعلى مكبر • 

الصوت.

مساحة مفتوحة تبلغ 6 بوصات بحٍد أدنى من ظھر مكبر الصوت.• 

 NOTE : على دوائر حمایة QSC تحتوي مكبرات صوت النظام من
متقدمة مما یسمح لھا بخفض الطاقة المخرجة من أجل الحفاظ على درجات 
حرارة التشغیل اآلمن. قد تؤدي التھویة غیر الكافیة إلى قیام مكبر الصوت 

بخفض الطاقة المخرجة أثناء وضع التشغیل العادي (ُیشار إلیھ بإضاءة 
مؤشرات LED الخاصة بالمحدد/الحمایة بالون األحمر). لخفض إمكانیة 

التحدید الحراري والسماح بالفقد الحراري المالئم، نوصیك بترك المساحة 
مباشرًة أعلى وخلف مكبرات الصوت ھذه خالیة من العقبات.

 —1— الشكل 

2

1

  

اختر تھیئة تركیب مكبر الصوت
اختر خیاًرا واحًدا من خیارات التھیئة التالیة:

د. تحت طاولة أو على جدار في صفحة 4أ. مكبر صوت واحد بحجم رف 19 بوصة (مثبت على حامل من الجانب األیمن أو األیسر) في صفحة 3
ھـ. موضوع بحریة على مكتب/طاولة ب. مكبرا صوت بحجم رف 19 بوصة (الجھة األمامیة أو الخلفیة مواجھة للخارج)  في صفحة 3

في صفحة 5
و. التركیب في المساحات الضیقة في صفحة 5ج. مكبر صوت واحد بحجم نصف رف (الجھة األمامیة أو الخلفیة مواجھة للخارج) في صفحة 4
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 مكبر صوت واحد بحجم رف 19 بوصة (مثبت على حامل من الجانب األیمن أو األیسر) أ. 

الشكل 2

 .1(1)

 .2(2)

 .3(5)

 .4(1)

 —2— الشكل 

3
2

4

1

3

2

4

1

  

اللوحة األمامیة

الجانب العلوي

اللوحة األمامیة

الجانب العلوي

  مكبرا صوت بحجم رف 19 بوصة (الجھة ب. 
األمامیة أو الخلفیة مواجھة للخارج)

الشكل 3

 .1(2)

 .2(2)

 .3(2)

 .4(6)

 .5(1)

 .6(6)

 —3— الشكل 

4
3

3

4

5

1

1

6

2

4
3

3

4

5

1

6

1

2

 

اللوحة الخلفیة

الجانب السفلي 
مكبر الصوت 1

الجانب السفلي مكبر 
الصوت 2

اللوحة الخلفیة

اللوحة األمامیة

الجانب السفلي 
مكبر الصوت 1

الجانب السفلي مكبر 
الصوت 2

اللوحة األمامیة
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 مكبر صوت واحد بحجم نصف رف (الجھة األمامیة أو الخلفیة مواجھة للخارج)ج. 

الشكل 4

 .1(1)

 .2(2)

 .3(6)

 —4— الشكل 

12
3

3

2
1

2

3

  

اللوحة الخلفیة

الجانب العلوي

اللوحة األمامیة

الجانب العلوي

 تحت طاولة أو على جدار د. 

الشكل 5.

 .1(1)

 .2(2)

 .3(6)

(4)             غیر مزود – استخدم براغي مالئمة لسطح التثبیت بالحامل.4. 
سطح التثبیت بالحامل. 5

  —5الشكل — 

1

2

3

4

5
سطح التثبیت بالحامل

الجانب السفلي

اللوحة األمامیة
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 موضوع بحریة على مكتب/طاولة  ھـ. 

الشكل 6

 .1(1)

 .2(4)

 —6— الشكل 

2

1

  

اللوحة األمامیة

الجانب السفلي

 التركیب في المساحات الضیقة  و. 

قم بتھیئة مكبر الصوت حسب الخیار د تحت طاولة أو على جدار.

الشكل 7

 .1(1)

 .2(1)

 —7— الشكل 

2

1

  

اللوحة األمامیة

الجانب العلوي

أدوات التركیب في المساحات الضیقة - مناسبة 
لمساحات الحیزات الھوائیة فقط عند استخدامھا مع 

أدوات التركیب في المساحات الضیقة االختیاریة 
(FG-000995-00) ُیباع بشكٍل منفصل.

خیارات التثبیت إلى حامل

جمیع التھیئات 

الشكل 8 

باستخدام األمثلة المبینة، یمكنك تثبیت مكبرات الصوت بأي من 
التھیئات. یمكن قلب المثال المبین في أسفل یمین الشكل 8 لتوافق 

تركیب مكبر صوت واحد على الجانب األیسر.
رف الجھاز (غیر مزود)  1. 

 .2Q-Sys Core 110 (2)          اختیاري – تضمن محاذاة نظام

 .3(2)

(4) بوصة براغي وفلكات التثبیت بحامل (غیر مزودة)4. 
 —8— الشكل 

1 2 3 4
1

2 3

4
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اللوحة األمامیة

   —9— الشكل 

الطاقة
أزرق - وضع التشغیل

برتقالي – وضع االستعداد

إشارة اإلدخال 
أزرق - موجودة

المحدد / حمایة
أحمر – حمایة / كتم الصوت
برتقالي – المحدد قید التشغیل

الطاقة
أزرق - وضع التشغیل

برتقالي – وضع 
االستعداد

إشارة إدخال 
أزرق - موجودة

المحدد / الحمایة
أحمر – حمایة / كتم الصوت
برتقالي – المحدد قید التشغیل

اللوحة الخلفیة

 —10— الشكل 

1 2 3 4 5 4 6 7 8

8

1 2 3 4 5 4 6 7

9 10 11 12 13 14

4 4

  

قناتا اإلخراج 1 و2. 1
التحكم عن بعد في القناتین 1 و2. 2
قناتا اإلدخال 1 و2. 3
مؤشرات LED للقنوات 1 إلى 4 . 4

a . أخضر – مستوى إشارة عادي
b . كھرماني – حمل زائد/قطع أو تحدید

حراري في المدخالت أو المخرجات
c .أحمر – التحدید أو وضع الحمایة
d .أحمر – الحد الحراري  أو وضع الحمایة
e .1 أحمر – كتم الصوت

عنصر التحكم في  ُموِھن القناة 1. 5
عنصر التحكم في  ُموِھن القناة 2. 6
مفاتیح تھیئة الوضع للقناتین 1 و2. 7
توصیلة تیار كھربي متردد. 8
قناتا اإلخراج 3 و4. 9

التحكم عن بعد في القناتین 3 و4. 10
قناتا اإلدخال 3 و4. 11
مفاتیح تھیئة الوضع للقناتین 3 و4. 12
عنصر التحكم في  ُموِھن القناة 3. 13
عنصر التحكم في  ُموِھن القناة 4. 14

1  LED ال توجد إشارة لمدة 25 دقیقة، ینتقل مكبر الصوت لوضع االستعداد. (تكون مؤشرات .(حمراء LED تكون مؤشرات) .ال توجد إشارة لمدة 10 دقائق، یتم كتم صوت مخرجات مكبر الصوت 
الخلفیة مطفأة).
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التوصیالت
سلك

أسالك من الفئة ۲ ھام:  
  —11الشكل — 

5mm 1:1
طول الشریط = 5 مم

ال تطلھ بالقصدیر!

موصالت اإلخراج

أسالك من الفئة ۲  ھام:  

الشكل 21 – الشكل 31

SPA قنوات 2 

(1)

SPA قنوات 4 

   —13— الشكل    —12— الشكل (2)

SPA 2 قنوات SPA 4  قنوات

موصالت اإلدخال   

SPA قنوات 2  موصل

الشكل 41 – الشكل 51

(1)

SPA قنوات 4  موصل

الشكل 61 – الشكل 71

   —17— الشكل 

   —16— الشكل 

   —15— الشكل 

   —14— الشكل 
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المدخالت المتوازنة وغیر المتوازنة        
الشكل 18

   —18— الشكل 

متوازنةغیر متوازنة

مدخالت غیر متوازنة: 
وصلة بین طرف (-) سالب وطرف أرضي.

وضع االستیریو

الشكل 91 – الشكل 12

ال تقم بتوصیل أي مخرجات بالطرف لحذر:  
األرضي. 

   —21— الشكل 

المخرجات

   —20— الشكل 

المدخالت

 —19— الشكل 

& & &
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الوضع المتصل 4 أو 8 أوم    
الشكل 22 – الشكل 42

ال تقم بتوصیل أي مخرجات بالطرف لحذر:  
األرضي.

   —22— الشكل 

   —25— الشكل 

المخرجات
   —24— الشكل 

المدخالت

 —23— الشكل 

& & &

  

Ω 8-4 جسرا تحمیل

Ω +8 تحمیل جسرا

 عند استخدام الوضع المتصل ٤ أو ۸ أوم، استخدم كال نوعي ھام:  
مدخالت اإلشارة الخاصة بأي زوج من القنوات (على سبیل المثال 

مدخالت القناة۱ و۲ ومدخالت القناة۳ و٤ الموازیة)، وقم بضبط 
التخفیف لكل زوج من القنوات على نفس المستوى.

الوضع المتصل 70 فولت / 100 فولت             

(عامل تصفیة التردد العالي) بتردد 80 ھرتز یرتبط تلقائًیا باألوضاع المتصلة ذات الجھد 70 فولت و100 فولت.ملحوظة: 

الشكل 52 – الشكل 82

الحد األدنى تحمیل الممانعة

Ω16 = جسرا V70  •

Ω 26 = جسرا V100  •

   —29— الشكل 

  —28الشكل — 

مخرجات 
متصلة

   —27— الشكل 

مدخالت 
متصلة

 —26— الشكل 

& & &
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التحكم عن بعد
الشكل 92– الشكل 13

SPA قنوات 2 

(1)                     موصل قیاس 3.5 مم، ذو 5 أسنان

SPA قنوات 4 

(1)                    موصل قیاس 3.5 مم، ذو 10 أسنان

عندما یكون مقیاس الجھد في أقل وضع ممكن، 
یدخل مكبر الصوت في وضع كتم الصوت. 
على مكبر الصوتSPA قنوات 4 ، تكون 
عناصر التحكم عن بعد في مستوى القناتین 

1 و2 مستقلة عن عنصر التحكم عن بعد في 
مستوى القناتین 3 و4. 

في الطراز SPA قنوات 4 ، سیؤدي غلق 
"مفتاح وضع االستعداد" بین أول سنین من 

القناتین 1 و2 أو القناتین 3 و4 إلى انتقال جمیع 
القنوات األربعة إلى وضع االستعداد.

 —30— الشكل 

10 kΩ

  

V = مخرج مرجعي بقوة +10 فولت في التیار المستمر
C = مدخل تحكم بقوة 0-10 فولت في التیار المستمر
C عند 10 فولت = أقصى مستوى للصوت

C عند 0 فولت = كتم الصوت

مفتاح االستعداد في وضع االستعداد

مفتاح وضع االستعداد في وضع التشغیل

   —32— الشكل 

SPA 2 قنوات 
SPA 4 قنوات 

   —31— الشكل 



العنوان البریدي:

QSC Audio Products, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 926261468 USA

أرقام الھاتف:

الرقم الرئیسي: 754-6175 (714)

إدارة المبیعات والتسویق: 7100-957 (714) أو رقم الھاتف المجاني 
(الوالیات المتحدة األمریكیة فقط) 854-4079 (800)

خدمة العمالء: 7150-957 (714) أو رقم الھاتف المجاني (الوالیات المتحدة 
األمریكیة فقط) 772-2834 (800)

أرقام الفاكس:

فاكس إدارة المبیعات والتسویق: 7546174 (714)

فاكس خدمة العمالء: 7546173 (714)

الموقع اإللكتروني:

www.qsc.com

البرید اإللكتروني:

info@qsc.com

service@qsc.com

.© QSC Audio Products, LLC 2022 جمیع الحقوق محفوظةQSC . وشعارQSC  عالمات تجاریة مسجلة لشركةQSC  للمنتجات الصوتیة ش.ذ.م.م بمكتب براءات االختراع والعالمات التجاریة بالوالیات المتحدة والدول 
األخرى. جمیع العالمات التجاریة األخرى ھي ملك ألصحابھا. 

.http://patents.qsc.com 




