
CXD-Q مكبرات الصوت
دلیل المستخدم

CXD4.2Q — مكبر صوت شبكي 2000 واط، ذو 4 قنوات

CXD4.3Q  — مكبر صوت شبكي 4000 واط، ذو 4 قنوات

CXD4.5Q — مكبر صوت شبكي 8000 واط، ذو 4 قنوات
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شرح الرموز

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 داخل مثلث متساوي األضالع ھو تنبیھ المستخدم إلى وجود تعلیمات سالمة وتشغیل وصیانة مھمة بھذا الدلیل.

تعلیمات مھمة فیما یتعلق بالسالمة

 WARNING :! .لتجنب اندالع حریق أو حدوث صدمة كھربائیة، ال ُتعرض ھذه الجھاز إلى المطر أو الرطوبة

اقرأ ھذه التعلیمات.. 1
احتفظ بھذه التعلیمات.. 2
ضع كافة التحذیرات بعین االعتبار.. 3
اتبع كافة التعلیمات.. 4
ال تستخدم ھذا الجھاز بالقرب من الماء.. 5
نظفھ باستخدام قطعة جافة من القماش فقط.. 6
ال تُسد أي فتحات تھویة. رّكب الجھاز وفًقا لتعلیمات الشركة الُمصنعة.. 7
ال ُتركب الجھاز بجانب أي مصادر حرارة مثل أجھزة اإلشعاع أو أجھزة التھویة الحراریة أو المواقد أو أجھزة أخرى تبعث الحرارة.. 8
لتقلیل خطر حدوث الصدمة الكھربائیة، یتم توصیل سلك الطاقة بمقبس مأخذ تیار رئیسي من خالل توصیل مؤرض واِق.. 9

ال ُتبطل غرض السالمة الخاص بالقابس المستقطب أو قابس التأریض. یتضمن القابس المستقطب سنین یكون أحدھما أعرض من اآلخر. یتضمن قابس التأریض سنین . 10
وسن تأریض ثالث. السن العریض أو السن الثالث تم وضعھما لضمان سالمتك. إذا كان القابس المرفق ال یتناسب مع مقبس الكھرباء لدیك، فاستعن بكھربائي الستبدال 

المقبس غیر القابل لالستعمال.
حافظ على سلك التیار الكھربائي من التعرض للسیر علیھ أو للثقب وباألخص عند القابس ومقابس المالءمة والنقاط التي یخرج السلك منھا بالجھاز.. 11
استخدم المرفقات/الملحقات التي حددتھا الشركة الُمصنعة فقط.. 12
انزع الجھاز من القابس أثناء العواصف المصحوبة بالبرق أو في حالة عدم استخدامھ لُمدد طویلة.. 13
قم بإحالة كافة األمور المتعلقة بالصیانة إلى فنیي صیانة ُمؤھلین. تكون ھناك حاجة إلى إجراء عملیة صیانة عند تعرض الجھاز للتلف بأي شكل من األشكال، مثال: في . 14

حالة تلف سلك اإلمداد بالكھرباء أو القابس أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام داخل الجھاز أو تعرض الجھاز للمطر أو الرطوبة أو عدم عملھ بالشكل المعتاد أو سقوطھ.
أداة وصل الجھاز، أو قابس مصدر التیار الكھربائي المتردد الرئیسي، ھي أداة فصل مصدر التیار المتردد الرئیسي وستظل قابلة للتشغیل بسھولة بعد التركیب. في . 15

الوحدات المزودة بموصالت powerCon®، أداة فصل مصدر التیار المتردد الرئیسي ھي قابس مصدر التیار المتردد الرئیسي فقط؛ ال تستخدم أداة وصل الجھاز.
التزم بكافة القوانین المحلیة القابلة للتطبیق.. 16
استعن بمھندس محترف ُمعتمد عندما تراودك أي شكوك أو تكون لدیك أي استفسارات فیما یتعلق بتركیب أحد األجھزة المادیة.. 17
ال تقم باستخدام بخاخ أو منظف أو معقم أو مطھر یحتوي على األیروسول على الجھاز أو بالقرب منھ. نظفھ باستخدام قطعة جافة من القماش فقط. . 18
ال تقم بنزع قابس الوحدة عن طریق شد السلك، استخدم القابس.. 19
ال تغمر الجھاز في الماء أو السوائل. . 20
حافظ على فتحة التھویة خالیة من األتربة والمواد األخرى.. 21
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الصیانة واإلصالح
 WARNING :!  .تتطلب التكنولوجیا المتطورة، مثل، استخدام المواد الحدیثة واإللكترونیات ذات القدرة العالیة طرق صیانة وتصلیح مھیئة بشكل خاص

لتجنب حدوث خطر مترتب على تلف الجھاز و/أو إصابات لألشخاص و/أو خلق أخطار إضافیة فیما یتعلق بالسالمة، ینبغي أن یقوم موقع صیانة معتمد من 
QSC أو موزع دولي معتمد لمنتجات QSC بجمیع أعمال الصیانة أو التصلیح المجراة على الجھاز.  إن QSC غیر مسؤولة عن أي إصابة أو ضرر أو تلفیات 

ذات صلة تحدث بسبب تخاذل العمیل أو مالك الجھاز أو مستخدمھ في إتاحة القیام بأعمال اإلصالح تلك.

(FCC) بیان لجنة االتصاالت الفیدرالیة
CXD4.5Q و  CXD4.3Qبالنسبة لـ

NOTE : .خضع ھذا الجھاز لالختبار وَثُبت أنھ یمتثل للحدود الخاصة باألجھزة الرقمیة من الفئة أ بمقتضى الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة
ُصمِّمت ھذه الحدود لتوفیر حمایة معقولة من التداخل الضار عندما یتم تشغیل الجھاز في بیئة تجاریة. ُیولّد ھذ الجھاز طاقة تردد السلكي ویستخدمھا وقد یشعھا، 
وقد یتسبب في حدوث تداخل ضار باالتصاالت الالسلكیة إذا لم ُیركَّب وُیسَتخدم وفًقا لدلیل التعلیمات. من المحتمل أن یتسبب تشغیل ھذا الجھاز في منطقة سكنیة 

في التداخل الضار مما ُیلزم المستخدم بتصلیح التداخل على حسابھ الشخصي.

CXD4.2Q بالنسبة لـ

 NOTE :.خضع ھذا الجھاز لالختبار وثبت أنھ مطابق للحدود الخاصة باألجھزة الرقمیة من الفئة ب بمقتضى الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة

ُصمِّمت ھذه الحدود لتوفیر حمایة معقولة من التداخل الضار في التركیبات السكنیة. ُیولّد ھذ الجھاز طاقة تردد السلكي ویستخدمھا وقد یشعھا، وقد یتسبب في حدوث تداخل 
ضار باالتصاالت الالسلكیة إذا لم ُیركَّب وُیسَتخدم وفًقا للتعلیمات. إال أنھ لیس ھناك ما یضمن عدم حدوث تداخل في تركیب معین. إذا تسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخل 
ضار باستقبال رادیو أو تلیفزیون، األمر الذي یمكن تحدیده بإطفاء الجھاز وتشغیلھ، ُیوصى المستخدم بمحاولة معالجة التداخل باتخاذ إجراء أو أكثر من اإلجراءات التالیة:

تغییر اتجاه أو موقع الھوائي الُمستقِبل.• 
زیادة المسافة الفاصلة بین الجھاز والُمستقِبل.• 
توصیل الجھاز بمأخذ تیار متصل بدائرة أخرى غیر تلك الموصل بھا الُمستقِبل.• 
استشارة التاجر أو أحد فنیي الرادیو/التلیفزیون ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.• 

(RoHS) بیان حظر استخدام المواد الخطرة
 .(RoHS2) حظر استخدام المواد الخطرة - EU/2011/65 للتوجیھ األوروبي QSC من CXD4.5Qو  CXD4.3Qو CXD4.2Q تمتثل مكبرات الصوت

تمتثل مكبرات الصوت CXD4.2Q وCXD4.3Q  وCXD4.5Q من QSC لتوجیھات "حظر استخدام المواد الخطرة (RoHS) الخاصة بالصین". الجدول التالي مزود لتوضیح 
استخدام المنتج بالصین واألقالیم التابعة لھا:

 QSC من CXD4.5Qو  CXD4.3Qو CXD4.2Q مكبرات الصوت
 部件名称

(اسم الجزء)
 有毒有害物质或元素

(المواد والعناصر السامة أو الخطیرة)
 铅

(الرصاص)
 汞

(الزئبق)
 镉

(الكادمیوم)
 六价铬

(الكروم سداسي 
التكافؤ)

 多溴联苯
(ثنائي الفینیل 
متعدد البروم)

多溴二苯醚
(إثیرات ثنائي الفینیل 

متعدد البروم)
 电路板组件
(مكونات اللّوحة 

اإللكترونیة المطبوعة)

X O O O O O

 电路板组件
(مكونات الھیكل)

X O O O O O

。O: 表明这些有毒或有害物质在部件使用的同类材料中的含量是在 SJ/T11363_2006 极限的要求之下
(.SJ/T11363_2006 ُیشیر إلى أن ھذه المادة السامة أو الخطیرة الُمتضمنة في كافة المواد الُمتماثلة الُمستخدمة في ھذا الجزء تقل عن حد المطلب في :O)

。X: 表明这些有毒或有害物质在部件使用的同类材料中至少有一种含量是在 SJ/T11363_2006 极限的要求之上
(X: ُیشیر إلى أن ھذه المادة السامة أو الخطیرة الُمتضمنة في واحدة على األقل من المواد المماثلة الُمستخدمة في ھذا الجزء تتجاوز الحد المطلوب في

( .SJ/T11363_2006

الضمان
 www.qsc.com  على الرابط QSC المحدود، قم بزیارة الموقع اإللكتروني لشركة QSC للحصول على نسخة من ضمان
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تفریغ العبوة
ال توجد تعلیمات خاصة یتم اتباعھا عند تفریغ العبوة. قد ترغب في االحتفاظ بالمواد المستخدمة في الشحن الستخدامھا في حالة وقوع حدث مستبعد یتطلب إعادة مكبر 

الصوت للصیانة.

محتویات العبوة

الممیزات
اللوحة األمامیة لمكبر الصوت

     —1الشكل — 

GAIN
A B OUTPUT C D

MUTEMUTEMUTEMUTE

SELSELSELSEL

LIM

-10

-20

CLIP

SIG
INPUT1 2 43

CXDQ
NETWORK
AMPLIFIER

FAULT

NEXT

PREV

ID

1

2
3
4
5
6
7
8

13

14
15

169
10

12

11
17

     

9 .(FAULT) الخاص بالخطأ LED مؤشر
مؤشرات LED الخاصة بوجود إشارة قنوات اإلدخال (زرقاء). 10
فة باألرقام 1 و2 و3 و4. 11 قنوات اإلدخال ُمعرَّ
12 .LCD شاشة عرض الرسوم
13 .(NEXT) زر التالي
14 .(PREV) زر السابق
15 .(MASTER CONTROL) مقبض التحكم الرئیسي
16 .(ID) زر المعرِّف
ثقب إعادة الضبط الصغیر. 17

 .1Dو Cو Bو A فة باألحرف قنوات اإلخراج ُمعرَّ
أزرار كتم الصوت ومؤشرات LED الخاصة بقنوات اإلخراج (حمراء). 2
مؤشرات LED الخاصة بمحدد قنوات اإلخراج (حمراء) . 3
قناة اإلخراج 10- دیسیبل أقل من الحد األقصى لمخرجات مكبر الصوت . 4

(أزرق)
قناة اإلخراج 20- دیسیبل أقل من الحد األقصى لمخرجات مكبر الصوت (زرقاء). 5
زر الطاقة سھل االستخدام (أخضر/أحمر). 6
أزرار االختیار ومؤشرات LED الخاصة بالقناة (أزرق للمخرجات). 7
مؤشرات LED الخاصة بقطع إشارة قنوات اإلدخال (حمراء). 8

قابس وصلة ذو نمط أوروبي مزود بـ3 سنون (4)5. 
قابس وصلة ذو نمط أوروبي مزود بـ8 سنون (1)6. 
قابس وصلة ذو نمط أوروبي، قیاس 3.5 مم، مزود بـ16 سًنا (1)7. 

 .1TD-000437 دلیل البدء السریع
 .2TD-000420 صحیفة المعلومات التحذیریة
 .3CXD-Q مكبر الصوت 
سلك طاقة خاص بالتیار الكھربائي المتردد مطابق4. 

 لمواصفات ھیئة الكھرباء الدولیة



 

 

 

 

 

 

 

 

5 TD-000438       -07-A

اللوحة الخلفیة لمكبر الصوت

 NOTE : یتمثل االختالف في أن أماكن المروحة . CXD4.2Qتكوین لوحة خلفیة مختلف عن مكبر الصوت  CXD4.5Qو  CXD4.3Q یوجد بالطرازین
والموصل ذي النمط األوروبي المزود بثمانیة سنون والمعلومات المصاحبة لھما موضوعة بشكل متبادل. 

 —2الشكل — 

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

ROUTABLE INPUTS
21 43LAN A LAN B

CH A

CH D

CH C

CH B

+

+

+

+
-

-

-

-

T1

T4

T3

T2

T5

T8

T7

T6 CH C+D

CH AB+CD

CH A+B

CH ABCD

CH ABC

CH CD

CH AB
T1+ T2-
T3+ T4-

T5+ T6-
T7+ T8-

T1+ T2-
T3+ T4-
T5+ T6-
T7+ T8-

T1+ T2-
T3+ T4-
T5+ T6-

T1+ T3-

T5+ T7-

T1+ T5-
T3+ T7-

1 3 4 5 6 7 92 8

مروحة التبرید5. 
مفتاح تشغیل التیار المتردد6. 
توصیلة لغلق الطاقة مطابقة لمواصفات ھیئة الكھرباء الدولیة7. 
الدعامة الخلفیة للتثبیت إلى حامل8. 
الدعامة األمامیة للتثبیت إلى حامل9. 

 .1RJ-45 Q-SYS Q-LAN A/B 
موصل من النمط األوروبي لمنافذ اإلدخال واإلخراج ذات األغراض العامة 2. 

(GPIO)، مزود بـ16 سًنا

منافذ اإلدخال - أربعة موصالت ذات نمط أوروبي مزودة بثالثة سنون 3. 
موصل ذو نمط أوروبي مزود بثمانیة سنون4. 

التركیب
إن الخطوات التالیة مكتوبة في ترتیب التركیب الموصى بھا. 

تثبیت مكبر الصوت إلى حامل
إن مكبرات الصوت من سلسلة CXD-Q مصممة لیتم تثبیتھا في وحدة قیاسیة للتثبیت إلى حامل. یبلغ ارتفاع مكبرات الصوت رفین (2RU) ویبلغ عمق مكبري الصوت  

CXD4.5Q وCXD4.5Q 381 مم (15 بوصة) بینما یبلغ عمق مكبر الصوت CXD4.2Q 229 مم (9 بوصات).

قم بتثبیت مكبر الصوت في الحامل بثمانیة براغي (غیر مرفقة)، أربعة في األمام وأربعة في الخلف. للحصول على التعلیمات الكاملة، راجع "دلیل تركیب مقابض . 1
(www.qsc.com)  QSCالذي یمكن العثور علیھ على الموقع اإللكتروني لـ  TD-000050 "الحامل الخلفیة

 CAUTION :!.تأكد من عدم وجود ما یسد فتحات التھویة األمامیة أو الخلفیة، وأن كل جانب بجواره مساحة خالیة ال تقل عن 2 سم

موصالت التیار المتردد الرئیسیة
 WARNING :! في وضع التشغیل، فھناك (AC Power) عندما تكون طاقة التیار الكھربائي المتردد

إمكانیة لوجود جھد كھربائي خطیر بأطراف اإلخراج الموجودة في الجزء الخلفي من مكبر الصوت. احذر 
لمس نقاط االتصال ھذه. ضع مفتاح فصل مصدر التیار المتردد الرئیسي (AC Mains) في وضع اإلیقاف 

قبل القیام بأي توصیالت. 

تأكد من أن مفتاح الطاقة الموجود في الجزء الخلفي من مكبر الصوت على وضع اإلغالق.. 1
قم بتوصیل سلك الطاقة المطابق لمواصفات ھیئة الكھرباء الدولیة بمقبس التیار المتردد. ( الشكل 1). 2

 WARNING :!.ال تقم بتشغیل مكبر الصوت في ھذا الوقت
  —3الشكل — 
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المدخالت
قم بتوصیل موصل LAN A الخاص بمكبر الصوت، وإن كان متاًحا، موصل LAN B، بشبكة Q-LAN. ( الشكل 6) راجع وثائق Q-SYS الخاصة بك فیما یتعلق بمتطلبات 

الشبكة وتفاصیل التوصیل.

             
  —6الشكل — 

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
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—
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Unbalanced

—
+

یتم تحویل المدخالت التناظریة إلى صوت رقمي في مكبرات الصوت من طراز CXD-Q ثم یتم توجیھھ إلى 
المعالج Q-SYS Core عبر الشبكة. تظھر اإلشارات الرقمیة في برنامج Q-SYS Designer في مكون اإلدخال 

.Q-SYS حیث یكون من الممكن توجیھھا حسب الحاجة.  راجع وثائق CXD-Q في

تأكد من إیقاف تشغیل أجھزة مصادر الصوت الخاصة بك.. 1
قم بتوصیل المیكروفون أو مصدر الصوت قوي اإلشارة بما یصل إلى أربعة موصالت ذات نمط أوروبي . 2

(مزودة). یمكنك استخدام المدخالت المتوازنة ( الشكل 4) أو المدخالت غیر المتوازنة( الشكل 5).
قم بتوصیل الموصالت في المقابس المناسبة (المدخالت القابلة للتوجیھ 1، 2، 3، 4)  الشكل 6 و الشكل . 3

.7

منافذ اإلدخال واإلخراج ذات األغراض العامة
راجع "منافذ اإلدخال واإلخراج ذات األغراض العامة" on page 13 لمعرفة التفاصیل بشأن خاصیة 

منافذ اإلدخال واإلخراج ذات األغراض العامة.

المخرجات
یجب أن یتطابق تكوین مكبر الصوت ومكون مكبر الصوت الموجودین في ملف تصمیم Q-SYS. تأكد مجدًدا من تطابق تكوین كل منھما وإذا لزم األمر قم بتغییر التكوین متبًعا 
التعلیمات الموجودة على اللوحة األمامیة لمكبر الصوت. عندما یتم تغییر تكوین المخرج الخاص بمضخم الصوت، تتغیر على أساسھ المخرجات الموصلة لمكبرات الصوت. 

استخدم الرسوم التخطیطیة الموضحة في  الشكل 8 إلى  الشكل 13 كمرجع لتوصیل أسالك السماعات. 

 CAUTION :! قبل تشغیل مكبر الصوت، افحص توصیالت اإلخراج الخاصة بك مجدًدا لتتأكد من أنھا موصلة بشكل صحیح استناًدا إلى تكوین المخرج
 .Q-SYS Designer المحدد في برنامج

ُیعد  الشكل 8 إلى  الشكل 12أمثلة على األنواع والمجموعات الثالثة ألشكال تكوین المخرج: منفصل ومتصل ومتواٍز. تقدم الجداول الموجودة على یمین توصیالت 
السماعة جمیع أشكال التكوین المحتملة وتوصیالتھا. 

(D   C   B   A) قنوات منفصلة
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CH AB
T1+
T3+

T2-
T4-

CH CD
T5+
T7+

T6-
T8-

CH ABC
T1+
T3+
T5+

T2-
T4-
T6-

CH ABCD
T1+
T3+
T5+
T7+

T2-
T4-
T6-
T8-

CH AB+CD
T1+
T3+

T5-
T7-

CH C+D
T5+ T7-

CH A+B
T1+ T3-

BRIDGED

CH A

CH D

CH C

CH B

+

+

+

+
-

-

-

-

T1

T4

T3

T2

T5

T8

T7

T6

PARALLEL CHANNEL
COMBINING APPLICATIONS

CHANNEL CONFIGURATION

4 Channels:  A B C D
Channel Configuration Locked to Design

Q   A Q   B Q   C Q   D

SETTINGS CAN BE
CONFIGURED FOR

70V, 100V AND
200V DIRECT

OUTPUT.

OUTPUTS TO SPEAKERS

  

ألربعة سماعات منفصلة
 استخدم أربعة كابالت بسلكین، وأوصلھا بـ:

T2/+ T1- (السماعة 1) •
T4/+ T3- (السماعة 2) •
T6/+ T5- (مكبر الصوت 3) •
T8/+ T7- (السماعة 4) •
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(D   C) ومنفصلة (B+A) قنوات متصلة
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CH AB
T1+
T3+

T2-
T4-

CH CD
T5+
T7+

T6-
T8-

CH ABC
T1+
T3+
T5+

T2-
T4-
T6-

CH ABCD
T1+
T3+
T5+
T7+

T2-
T4-
T6-
T8-

CH AB+CD
T1+
T3+

T5-
T7-

CH C+D
T5+ T7-

CH A+B
T1+ T3-

BRIDGED

CH A

CH D

CH C

CH B

+

+

+

+
-

-

-

-

T1

T4

T3

T2

T5

T8

T7

T6

PARALLEL CHANNEL
COMBINING APPLICATIONS

3 Channels:  A+B C D

CHANNEL CONFIGURATION

Channel Configuration Locked to Design

Q  A+B Q   C Q   D

    

لسماعة واحدة بقناتین B+A (متصلتین)
استخدم كابًال واحًدا بسلكین، وأوصلھ بـ:

 •-T3/+T1 
لمكبري صوت بقناتین D & C (منفصلتین)

استخدم كابلین بسلكین، وأوصلھما بـ:
C للقناة -T6/ +T5 •
D للقناة -T8/ +7T •

 

(CD   AB) زوجان من القنوات المتوازیة
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CH AB
T1+ T2-

CH CD
T5+ T6-

CH ABC
T1+
T3+
T5+

T2-
T4-
T6-

CH ABCD
T1+
T3+
T5+
T7+

T2-
T4-
T6-
T8-

CH AB+CD
T1+
T3+

T5-
T7-

CH C+D
T5+ T7-

CH A+B
T1+ T3-

BRIDGED

CH A

CH D

CH C

CH B

+

+

+

+
-

-

-

-

T1

T4

T3

T2

T5

T8

T7

T6

PARALLEL CHANNEL
COMBINING APPLICATIONS

CHANNEL CONFIGURATION

2 Pair of Paraller Channels:  AB CD
Channel Configuration Locked to Design

Q   AB Q   CD

SETTINGS CAN BE
CONFIGURED FOR

70V, 100V AND
200V DIRECT

OUTPUT.

OUTPUTS TO SPEAKERS

      

 CD (في وضع متواٍز) AB لسماعتین
(في وضع متواٍز)

استخدم كابلین بسلكین، وأوصلھما بـ:
 • -T2/+T1 
 • -T6/+T5 

 

(ABCD) قنوات متوازیة
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CH AB
T1+
T3+

T2-
T4-

CH CD
T5+
T7+

T6-
T8-

CH ABC
T1+
T3+
T5+

T2-
T4-
T6-

CH ABCD
T1+
T3+
T5+
T7+

T2-
T4-
T6-
T8-

CH AB+CD
T1+
T3+

T5-
T7-

CH C+D
T5+ T7-

CH A+B
T1+ T3-

BRIDGED

CH A

CH D

CH C

CH B

+

+

+

+
-

-

-

-

T1

T4

T3

T2

T5

T8

T7

T6

PARALLEL CHANNEL
COMBINING APPLICATIONS

CHANNEL CONFIGURATION

1 Channel:  A B C D
Channel Configuration Locked to Design

Q   ABCD

        

لسماعة واحدة
الطاقة الكاملة لسماعة واحدة

استخدم كابًال واحًدا بسلكین، وأوصلھ بـ:
 • -T3/+T4 

لعدة مكبرات صوت
الطاقة الكاملة لعدة سماعات متصلة على التوازي

استخدم ما یصل إلى أربعة كابالت بسلكین، وأوصلھا بـ:
 • -T2/+T1 
 •-T4/+T3 
 •-T6/+T5 
 •-T8/+T7 
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(CD + AB) قنوات متوازیة متصلة
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CH AB
T1+
T3+

T2-
T4-

CH CD
T5+
T7+

T6-
T8-

CH ABC
T1+
T3+
T5+

T2-
T4-
T6-

CH ABCD
T1+
T3+
T5+
T7+

T2-
T4-
T6-
T8-

CH AB+CD
T1+ T5-

CH C+D
T5+ T7-

CH A+B
T1+ T3-

BRIDGED

PARALLEL CHANNEL
COMBINING APPLICATIONS

CHANNEL CONFIGURATION

1 Channel:  AB+CD
Channel Configuration Locked to Design

Q  AB+CD

SETTINGS CAN BE
CONFIGURED FOR

70V, 100V AND
200V DIRECT

OUTPUT.

OUTPUTS TO SPEAKERS

     

لسماعة واحدة
الطاقة الكاملة لسماعة واحدة

استخدم كابًال واحًدا بسلكین، وأوصلھ بـ:
 • -T5/+T1 

   

 (Connect the Loudspeakers) توصیل مكبرات الصوت
قم بتوصیل أسالك السماعة بالموصل ذي النمط األوروبي المزود بـ8 سنون حسب الحاجة . 1

لتكوین مكبر الصوت الخاص بك.
قم بتركیب الموصل ذي النمط األوروبي المزود بـ8 سنون من نوع أنثى بالموصل من نوع ذكر . 2

الموجود بالجزء الخلفي لمكبر الصوت كما ھو موضح في  الشكل 13.
استخدم مفك براغي Phillips لتثبیت الموصل.. 3

طاقة التیار الكھربائي المتردد في وضع التشغیل
بعد توصیل المخرجات بمكبرات الصوت، ُیمكنك تشغیل مضخم الصوت.

تأكد أن إعدادات قوة اإلخراج بجمیع أجھزة مصادر الصوت (مشغالت CD، أجھزة المزج، . 1
اآلالت الموسیقیة، وما إلى ذلك) مضبوطة على أقل مستوى لإلخراج (الحد األقصى للتخفیف).

قم بتشغیل جمیع مصادر الصوت.. 2
ضع مفتاح طاقة مصدر التیار المتردد الرئیسي (AC Mains) الموجود بالجزء الخلفي من مكبر . 3

الصوت في وضع التشغیل (ON). یبدأ مكبر الصوت في العمل على نفس الحالة التي كان علیھا 
عند إیقاف الطاقة. إذا كان مكبر الصوت في وضع االستعداد (Standby) أو وضع كتم صوت 

جمیع المصادر(Mute All) (مؤشر LED الخاص بزر التشغیل یضيء باللون األحمر الثابت 
أو یومض باللون األحمر)، فاضغط على زر التشغیل لتغییر وضع مكبر الصوت إلى وضع 

.(Run) التشغیل
یمكنك اآلن رفع صوت مخرجات مصادر الصوت الخاصة بك.. 4

  —13الشكل — 
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التحكم في مكبر الصوت
 NOTE : تفترض التصورات التالیة أن مكبر الصوت متصل

بالمعالج Q-Sys Core عن طریق شبكة Q-LAN. عندما ال یكون مكبر 
الصوت متصًال بالمعالج Q-Sys Core، فإنھ یكون في أحد أوضاع 

الخطأ وال یعمل.

وضع اإلیقاف
مفتاح الطاقة الموجود بالخلف على وضع اإلطفاء، ال یمكن تشغیل مضخم • 

الصوت. ُیعتبر مفتاح الطاقة أداة فصل مصدر التیار المتردد الرئیسي.
زر التشغیل ال یضيء.• 
قم بتغییر مفتاح الطاقة إلى وضعیة التشغیل. یدخل مكبر الصوت في الوضع • 

الذي كان فیھ عندما تم فصل الطاقة – وضع التشغیل (Run) أو وضع كتم 
.(Standby) أو االستعداد (Mute All) صوت جمیع المصادر

(Run) وضع التشغیل
من وضع االستعداد (Standby) أو وضع كتم صوت جمیع المصادر • 

(Mute All)، اضغط زر التشغیل الموجود باللوحة األمامیة ثم حرره. یدخل 
.(Run) مكبر الصوت في وضع التشغیل

یضيء زر التشغیل باللون األخضر.• 
یعتبر مكبر الصوت في حالة تشغیل كاملة؛ بإمكان الصوت أن یمر.• 

(Standby) وضع االستعداد
 • ،(Run) أو وضع التشغیل (Mute All) من وضع كتم صوت جمیع المصادر

اضغط مع االستمرار في الضغط على زر التشغیل الموجود باللوحة األمامیة 
لمدة أربع ثواٍن تقریًبا.

یضيء زر التشغیل باللون األحمر الثابت.• 
ال ُیمكن تشغیل مكبر الصوت؛ ال ُیمكن تمریر الصوت.• 

(Mute All) وضع كتم صوت جمیع المصادر
من وضع التشغیل (Run)، اضغط زر التشغیل بسرعة ثم حرره.• 
یومض زر التشغیل باللون األحمر، وتومض جمیع أزرار كتم صوت • 

المخرجات باللون األحمر.
یتم تعطیل المخرج الخاص بمكبر الصوت، ولكن اللوحة األمامیة تعمل • 

بشكٍل كامل.

(Master Control) مقبض التحكم الرئیسي
یقوم بضبط تقویة اإلشارة (Gain) للقناة أو القنوات المختارة. یجب • 

أن یتم اختیار قناة واحدة على األقل.
عندما یتم اختیار قناة واحدة أو أكثر، أدر مقبض التحكم الرئیسي • 

 .(Gain) لكي یتم توصیلك إلى شاشة تقویة اإلشارة (Master Control)
بعد مرور ثواٍن قلیلة من عدم النشاط، تتم العودة إلى الشاشة السابقة.

إذا كان قد تم اختیار أكثر من قناة واحدة، وكانت نسب تقویة اإلشارة لھذه • 
القنوات مختلفة، فإنھ یتم الحفاظ على االختالف إال إذا تم رفع تقویة اإلشارة 

أو خفضھا إلى الحدین الخاصین بكال القناتین.

(PREV) وزر السابق (NEXT) زر التالي
یتنقل إلى األمام والخلف بین الشاشات.• 

(ID) ف زر المعّرِ
اضغط على ھذا الزر لعرض إحدى الشاشات التي تحتوى على اسم الشبكة • 

 (ID) الخاصة بمكبر الصوت. وباإلضافة إلى ذلك، تومض أزرار المعرِّف
الموجودة على المكون ذو الصلة الخاص بمكبر الصوت Q-SYS، ویومض 

كذلك العنصر ذو الصلة الخاص بـQ-SYS Configurator. اضغط مرة 
أخرى، أو انقر فوق أحد أزرار المعرِّف (ID) األخرى، إلیقاف الومیض 

والخروج من الشاشة.
عندما یتطلب األمر ذلك، اضغط على ھذا الزر لتغییر تكوین مكبر الصوت • 

لیتوافق مع التكوین الخاص بتصمیم Q-SYS ذي الصلة.

 (SEL) أزرار االختیار
استخدم ھذه األزرار الختیار إحدى قنوات اإلخراج لكي تقوم بتغییر قوة • 

اإلشارة.
اختر أكثر من قناة لتغییر إعدادات متعددة خاصة بقوة اإلشارة في نفس • 

الوقت. 
إذا تم توصیل مخرجین أو أكثر أو كانا على التوازي، فإن الضغط على زر • 

واحد في المجموعة یقوم باختیار جمیع القنوات في ھذه المجموعة المتصلة 
أو التي تم توصیلھا على التوازي.

 (Mute) أزرار كتم الصوت

استخدم ھذه األزرار لكتم الصوت لقناة اإلخراج المرتبطة.• 
 • (MUTE) عندما یتغیر تكوین المخرجات، یتم تشغیل أزرار كتم الصوت

بشكل أوتوماتیكي. یجب أن یتم إلغاء كتم صوت القنوات یدوًیا.
عندما یتم إرسال تصمیم جدید إلى مكبر الصوت من Q-SYS، یتم كتم صوت • 

المخرجات بینما یكون مكبر الصوت مفصوًال.

ثقب إعادة الضبط الصغیر 
أدخل مشبك ورق أو أداة مشابھة داخل الثقب الصغیر ثم اضغط مع • 

االستمرار في الضغط لمدة 5 ثواٍن لكي تقوم بإعادة ضبط مكبر الصوت 
إلى إعدادات المصنع االفتراضیة. تتضمن اإلعدادات االفتراضیة إعدادات 

الشبكة واسم مكبر الصوت. 

NEXT PREV

ID

SEL

MUTE
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 تدفق إشارات اإلدخال واإلخراج
یوجد بمكبرات الصوت CXD-Q أربعة منافذ إدخال المیكروفون/الخط وأربعة منافذ إخراج إشارات مكبرة توجد في الجزء الخلفي من مكبر الصوت. إن منافذ اإلدخال 

واإلخراج الموجودة في الجزء الخلفي من مكبر الصوت غیر متصلة داخل مكبر الصوت. 

یتم تحویل المدخالت التناظریة إلى صوت رقمي في مكبر الصوت (1) ثم یتم توجیھ ھذا الصوت إلى معالج Q-SYS Core عبر شبكة Q-LAN (موصل LAN A، موصل 
LAN B ) (2). یتم إدخال اإلشارات الرقمیة في تصمیم Q-SYS إلى مكون إدخال مكبر الصوت CXD-Q (3).  یمكن إرسال اإلشارات من مكون إدخال CXD-Q للمعالجة 

.Q-SYS (4) وتوجیھھا إلى أي مكان آخر ضمن نظام  Core في المعالج (DSP) الرقمیة لإلشارة

وبالمثل، یتم استقبال اإلشارات الرقمیة في برنامج Q-SYS Designer بمكون إخراج CXD-Q (5) وتوجیھھا من Q-SYS Core إلى مكبر الصوت عبر شبكة Q-LAN  (6) ثم 
تحویلھا إلى إشارات تناظریة وتوجیھھا إلى منافذ إخراج اإلشارات المكبرة في (CXD-Q7).  یمكن أن یتضمن مكون إخراج CXD-Q مخرًجا واحًدا إلى أربعة مخرجات وفًقا 

لتكوین مكبر الصوت. یتم اختیار التكوین المرغوب من قائمة خصائص برنامج Q-SYS Designer لمكبر الصوت ذلك.  

   —14الشكل — 

Q-Sys
DSP, 

Routing,
and so on.

Q-LAN

Routable
Inputs

ROUTABLE INPUTS
21 43 A/D Q-LAN

CH A

CH D

CH C

CH B

+

+

+

+
-

-

-

-

T1

T4

T3

T2

T5

T8

T7

T6

D/A

Outputs

1 3 4 5 6 72

         

CXD-Q مدخل
مك�� الصوت-1

دخال CXD-Q منافذ ا��
مكون

CXD-Q مخرج
مك�� الصوت-1

خراج CXD-Q منافذ ا��
مكون

Q-Sys
المعالجة 

الرقمیة لإلشارة 
،(DSP)
التوجیھ 

،(Routing)
وھكذا.

الشاشات

شاشات تكوین القناة
راجع  الشكل 15

توضیحات بالرسوم لتكوین اإلخراج الخاص بمكبر الصوت. منافذ اإلدخال (Q) ھي من Q-SYS ومنافذ . 1
اإلخراج (A-D) ُتظھر قنوات مكبر الصوت وتكویناتھا. 

یشیر النص إلى عدد القنوات وتكوین منافذ اإلخراج. للتكوینات المحتملة راجع مساعدة Q-SYS لمكون . 2
.CXD-Q مكبر الصوت

تشیر حالة مكبر الصوت وتصمیم Q-SYS إلى أن التصمیم ومكبر الصوت متزامنان.. 3
تشیر حالة مكبر الصوت إلى أن اإلجراء ضروري لتزامن التصمیم ومكبر الصوت.. 4
اإلجراء المطلوب اتخاذه لتغییر تكوین مكبر الصوت. اضغط زر المعرِّف (ID) الموجود على یمین . 5

الرسالة.

(Status) شاشة الحالة
راجع  الشكل 16

الجھاز (DEVICE): ھذا ھو اسم المضیف (اسم الشبكة) الخاص بمكبر الصوت. یتم توفیر اسم افتراضي . 1
.Q-SYS Configurator في المصنع، مشابھ للمثال. یمكنك تغییر االسم في

التصمیم (DESIGN): ھذا ھو اسم تصمیم Q-SYS الذي یحتوي على مكبر الصوت. یجب أن یكون مكبر . 2
الصوت في تصمیم یعمل لیتم تشغیلھ.

الحالة (STATUS): تعرض الحالة الحالیة لمكبر الصوت في شكل نصوص وألوان. ما یلي ھي قائمة . 3
بألوان الحالة المحتملة وبعض األمثلة على الشروط.

جیدة (OK) – أخضر – الصوت جید والمكونات الصلبة في حالة جیدة.• 
قصور األداء (Compromised) – برتقالي – الصوت جید لكن توجد آلیة مضاعفة نشطة (توجد شبكة • 

LAN واحدة معطلة ولكن األخرى التزال تعمل) أو توجد مشكلة غیر فادحة بالمكونات الصلبة (حركة 
المراوح بطیئة للغایة، درجة الحرارة أعلى من المتوقع، إلخ.)

خطأ (Fault) – أحمر – الصوت ال یمر أو المكونات الصلبة بھا خلل أو قد تم تكوینھا بشكل خاطئ • 
(مكبر الصوت في وضع اإلغالق، مسارات الصوت مقطوعة، یوجد خلل بمكبر الصوت، قصر كھربائي بدائرة السماعة، إلخ.)

جاري التكوین (Initializing) – أزرق – تبدأ عملیة التكوین وبدء التصمیم. الصوت ال یمر.• 
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4 Channels:  A B C D
Channel Configuration Locked to Design

Q   A Q   B Q   C Q   D

CHANNEL CONFIGURATION

1

2

3

CHANNEL CONFIGURATION

4 Channels:  A B C D

Q   A Q   B Q   C Q   D

Design requires 3 Channels: A+B  C  D

Press ID to Accept

4

5
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1

5

6

STATUS

GAIN AB: -27.0 dB GAIN C: 0 dB

GAIN D: 10.0 dB

DEVICE: My Amplifier Name

DESIGN: My Design Filename

STATUS: OK

FIRMWARE: 4.0.00

2

3

4
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البرامج الثابتة (FIRMWARE): إصدار البرامج الثابتة الخاصة ببرنامج Q-SYS Designer. لتحدیث البرامج الثابتة: . 4
a . ،یجب أن یتم تثبیت اإلصدار الذي ترغب في استخدامھ على حاسبك الشخصي
b ..یجب توصیل مكبر الصوت بالشبكة وتشغیلھ
c ..(File) من قائمة الملف (Save to Core and Run) "وقم بالتشغیل Core الذي یحتوي على مكبر الصوت واختر "احفظ في المعالج Q-SYS افتح تصمیم
d ..في التصمیم أوتوماتیكًیا Q-SYS الخاص بمكبر الصوت وأي ملحقات أخرى لنظام Q-LAN یتم تحدیث معالج

تقویة اإلشارة للقنوات A - D  (GAIN A - D): تعرض إعداد تقویة اإلشارة الحالي لكل قناة. إذا كانت القنوات متصلة یتم عرضھا مًعا. تعطي الخلفیة الخضراء إشارة . 5
بیانیة على تقویة اإلشارة.

LAN A / LAN B شاشة الشبكة
راجع  الشكل 17

عنوان IP االفتراضي. یمكنك تغییر ھذا العنوان والمعامالت األخرى في Q-SYS Configurator. الشبكة . 1
LAN A مطلوبة وال یمكن إیقافھا. 

قناع الشبكة االفتراضي. . 2
البوابة االفتراضیة.. 3
الشبكة LAN B غیر مطلوبة، كما ھو موضح بالحقول الفارغة في  الشكل 17.. 4

(Health) شاشة الصحة
راجع  الشكل 18

 FAN RPM (عدد لفات المروحة في الدقیقة) – تختلف وفًقا لدرجة الحرارة.. 1
 PSU TEMP – درجة حرارة وحدة مصدر الطاقة. . 2

تسبب درجة الحرارة º55 مئویة دخول مكبر الصوت في حالة قصور األداء. • 
تسبب درجة الحرارة º63 مئویة كتم الصوت• 

درجات حرارة القنوات A وC، وB وD (درجات حرارة مبدد الحرارة). 3
یبدأ التحدید الحراري (Thermal Limiting) عند درجة حرارة º69 مئویة، ویدل على حالة • 

قصور األداء
إیقاف التشغیل الحراري (Thermal Shutdown) عند 80º مئویة• 

كابالت الجھد . 4
 •CXD4.5Q &  CXD4.3Q

VRail 1  = 147+ فولت تیار مستمر +/- 5 فولت نموذجي »

VRail 2  = 147- فولت تیار مستمر +/- 5 فولت نموذجي »

 •CXD4.2Q

VRail 1  = 85+ فولت تیار مستمر +/- 5 فولت نموذجي »

VRail 2  = 85- فولت تیار مستمر +/- 5 فولت نموذجي »

   —17الشكل — 

LAN A
1
2
3

4 LAN B
GATEWAY: 0.0.0.0

NETMASK: 255.255.0.0

IP ADDRESS: 192.168.xxx.xxx

GATEWAY:

NETMASK:

IP ADDRESS:
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HEALTH
1 FAN RPM: 1109

PSU TEMP: 35.3°C

A&C Temp: 35.4°C
3

B&D Temp: 35.3°C

VRAIL 1: 149

VRAIL 2: -151
4

2
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شاشات المخرجات
راجع  الشكل 19

.(Output A ) A یوجد لكل مخرج أو مجموعة مخرجات شاشة مخصصة.  الشكل 19 ھو مثال للمخرج

 GAIN  (تقویة اإلشارة) – نسبة تقویة اإلشارة المطبقة على إشارة اإلدخال. یتم التحكم بھا من خالل . 1
مقبض تقویة اإلشارة (GAIN) الموجود في اللوحة األمامیة لمكبر الصوت، أو من خالل مقوي اإلشارة 

.Q-SYS في تصمیم CXD-Q الموجود في مكون إخراج مكبر الصوت ( GAIN control)

 INPUT  (اإلدخال) – مستوى اإلشارة السمعیة المطبقة على مكون إخراج مكبر الصوت CXD-Q في . 2
تصمیم Q-SYS. مكون إخراج مكب الصوت CXD-Q ھو حلقة الوصل بقسم اإلخراج الخاص بمكبر 
الصوت. یمكن تغییر قراءة المقیاس ھذه من الجذر المتوسط المربع إلى الذروة في مكون اإلخراج 

.Q-SYS الخاص بمكبر الصوت في تصمیم
 VOLTAGE (الجھد) - الجھد الذي یتم إیصالھ إلى السماعة. یمكن أن تكون ھذه القراءة إما بالجذر . 3

المتوسط المربع أو بالذروة اعتماًدا على إعدادات اختیار المقیاس الموجودة في تصمیم Q-SYS للقناة ذات الصلة.
 POWER (الطاقة) – طاقة مكبر الصوت / دائرة السماعة. یمكن أن تكون ھذه القراءة إما بالجذر المتوسط المربع أو بالذروة اعتماًدا على إعدادات اختیار المقیاس . 4

الموجودة في تصمیم Q-SYS للقناة ذات الصلة.
 HEADROOM (الحیز المتاح) – حجم الحیز المتبقي قبل الوصول إلمكانیات مكبر الصوت القصوى.. 5
 DAC LIMIT (حد المحول الرقمي التناظري) – عندما یضيء، یشیر ھذا إلى أن اإلشارة الداخلة إلي المحول الرقمي التناظري أكبر من أن یتم إعادة إنتاجھا وأنھ تم . 6

تشغیل محدد لمنع القطع. ویشیر ھذا إلى أن بنیة تقویة اإلشارة غیر صحیحة.
 PROTECT (الحمایة) – عندما یضيء، یشیر ھذا إلى أن القناة في وضع الحمایة. عادة ما یكون ھذا بسبب التشغیل المنخفض للغایة للمقاومة لفترة طویلة للغایة.. 7
 LIMIT (الحد)  – عندما یضيء، یشیر ھذا إلى أن محدد مكبر الصوت نشط. یحدث ھذا إذا كانت اإلشارة تسحب الطاقة أو التیار أو الجھد أعلى من القیم المقدرة . 8

لمكبر الصوت أو نتیجة التحدید الحراري.

شاشة تقویة إشارات المخرجات
راجع  الشكل 20

تقدم شاشة تقویة إشارات المخرجات نظرة عامة سریعة لجمیع المخرجات وھي الشاشة التي یتم من خاللھا 
.(GAIN) إجراء التعدیالت على تقویة اإلشارة

استخدم زر التالي (NEXT) أو زر السابق (PREV) للوصول إلى ھذه الشاشة أو اضغط على واحد أو أكثر 
من أزرار االختیار (SEL) للوصول إلى الشاشة وإجراء التعدیالت على تقویة اإلشارة (GAIN) للقنوات 

المختارة. 
1 ..(SEL) الخلفیة المظللة تشیر إلى اختیار القناة من خالل زر االختیار
القناة – ُتعرض القنوات وفًقا لتكوین مكبر الصوت.. 2
 Output Gain (تقویة إشارة المخرج) – یتم التحكم في تقویة إشارة المخرج من خالل مقبض تقویة . 3

اإلشارة (GAIN) الموجود في مكبر الصوت أو من خالل مقوي اإلشارة ( GAIN control ) الموجود في 
.Q-SYS في تصمیم CXD-Q مكون إخراج مكبر الصوت

4 . CXD-Q مكون إخراج مكبر الصوت .Q-SYS في تصمیم CXD-Q مستوى اإلشارة السمعیة المطبقة على مكون إخراج مكبر الصوت – Q-LAN مستوى إدخال شبكة
ھو حلقة الوصل بقسم اإلخراج الخاص بمكبر الصوت.

الجھد – الجھد المطبق على منفذ اإلخراج.. 5
6 ..B تمت إزالة مكان عرض المخرج ،A تم دمجھ بالتوازي مع المخرج B المخرج
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OUTPUT A
1 GAIN: -23.0 dB

2 Q-LAN INPUT: -45.0 dB

3

POWER: .011 W4

HEADROOM: -41.3 dB

DAC LIMIT PROTECT LIMIT

6 7 8

VOLTAGE: .777 V 

5
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OUTPUT GAINS

Q-LAN: -8.08 dB

VOLTS: 101 V

C
-100.0 dB

.014 V

Q-LAN:

VOLTS:

D
-100 dB

.014 V

Q-LAN:

VOLTS:

-45.0 dB

-45.0 dB

-45.0 dB

AB
4
5

2 31

6
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 منافذ اإلدخال واإلخراج ذات األغراض العامة
رقم منفذ اإلدخال سن الموصل

واإلخراج ذو األغراض 
العامة ووظیفتھ

المواصفات

100 مللي أمبیر بحد أقصى (أِعد توصیل الدائرة بالطاقة مرة أخرى 3.3 فولت1
إلعادة ضبط تحدید التیار)

2GPIO 1 5 مللي أمبیر إدخال/إخراج، 3.3 فولت بحد أقصى، مقاوم كھربائي
موصل على التوالي 127 أوم

3GPIO 2 5 مللي أمبیر إدخال/إخراج، 3.3 فولت بحد أقصى، مقاوم كھربائي
موصل على التوالي 127 أوم

4GNDأرضي
5GPIO 3 5 مللي أمبیر إدخال/إخراج، 3.3 فولت بحد أقصى، مقاوم كھربائي

موصل على التوالي 127 أوم
6GPIO 4 5 مللي أمبیر إدخال/إخراج، 3.3 فولت بحد أقصى، مقاوم كھربائي

موصل على التوالي 127 أوم
7GNDأرضي
8GPIO 5 ،18 مللي أمبیر إدخال/إخراج بحد أقصى، 3.3 فولت بحد أقصى

مقاوم كھربائي موصل على التوالي 127 أوم
9RELAY NO 1المفتاح الكھربائي عادًة مفتوح
10RELAY COM 1المفتاح الكھربائي الشائع
11RELAY NC 1المفتاح الكھربائي عادًة مغلق
12GNDأرضي
13GPIO 6 ،18 مللي أمبیر إدخال/إخراج بحد أقصى، 3.3 فولت بحد أقصى

مقاوم كھربائي موصل على التوالي 127 أوم
14GPIO 7 ،18 مللي أمبیر إدخال/إخراج بحد أقصى، 3.3 فولت بحد أقصى

مقاوم كھربائي موصل على التوالي 127 أوم
15GNDأرضي
16GPIO 8 ،18 مللي أمبیر إدخال/إخراج بحد أقصى، 3.3 فولت بحد أقصى

مقاوم كھربائي موصل على التوالي 127 أوم
 سعة التبدیل االسمیة ھي 30 فولت تیار مستمر عند تیار شدتھ 2 أمبیر بقدرة أقصاھا 60 واط. الجھد األقصى ھو 220 فولت تیار  1

مستمر إذا كان التیار محدًدا لیتبع أقصى تقدیر للطاقة (60 واط).

أمثلة  

 —22الشكل — 

10 kΩ

        

منافذ 
اإلدخال 
واإلخراج 
ذات 
األغراض 
العامة

� ��أر

V 3.3+

منافذ اإلدخال 
واإلخراج ذات 

األغراض 
العامة

المدخالت 
التناظریة

أرضي

GPIO 5-8 

 أرضي 

. ُیستخدم لمؤشرات LED ح#" 18 مل � أمب��
دخال  � الدائرة الخاصة بمنافذ ا�� تتم السيطرة ع  التيار +�

وا��خراج ذات ا�:غراض العامة (GPIO) عن طريق 
� موصل ع  التوا<� 127أوم. مقاوم كهربا?:

Q-SYS يتم تشغيله بواسطة LED إغالق الزر أو نقاط االتصال                                 مقیاس فرق الجھد                           مؤشر          
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1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
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المواصفات
CXD4.2Q CXD4.3QCXD4.5Q

االستمراریة 2الذروة 1االستمراریة 2الذروة 1االستمراریة 2الذروة 1تھیئة القنوات

70 فولتوضع 70 فولت أو 100 فولت
100 فولت

ال ینطبق 3
ال ینطبق 3

ال ینطبق 3
ال ینطبق 3

500 واط
625 واط

500 واط
625 واط

1000 واط
1250 واط

1000 واط
1250 واط

4 قنوات مستقلة
D ،C ،B ،A

Ω 8
Ω 4
Ω 2

500 واط
700 واط
625 واط

400 واط
400 واط
325 واط

900 واط
1400 واط
1200 واط

625 واط
625 واط
625 واط

1200 واط
2000 واط
1600 واط

1150 واط
1250 واط
625 واط

قناتان متصلتان بالربط الجسري للحمل 
(BTL)

D+C or B+A
جھد مضاعف

Ω 8
Ω 4
Ω 2

1200 واط 5
1500 واط 5

ال یوَصى بھ 4

800 واط 5
600 واط5

ال یوَصى بھ 4

2400 واط 5
ال یوَصى بھ 4
ال یوَصى بھ 4

1250 واط 5
ال یوَصى بھ 4
ال یوَصى بھ 4

4000 واط 5
ال یوَصى بھ 4
ال یوَصى بھ 4

2250 واط 5
ال یوَصى بھ 4
ال یوَصى بھ 4

قناتان متوازیتان
DC أو BA

تیار كھربي مضاعف ضعفین

Ω 8
Ω 4
Ω 2

500 واط
W 950

1200 واط 5

400 واط
800 واط 5
800 واط 5

1300 واط
2000 واط 5
2500 واط 5

1150 واط
1250 واط 5
1250 واط 5

1250 واط
2400 واط 5
4000 واط 5

1200 واط
2250 واط 5
2100 واط 5

قناة واحدة 3 قنوات متوازیة
CBA

تیار كھربي مضاعف ثالثة أضعاف

Ω 8
Ω 4
Ω 2

500 واط
W 950
1800 واط

400 واط
800 واط
1200 واط

1400 واط
2400 واط
3500 واط

1150 واط
2000 واط
2500 واط

1400 واط
2500 واط
4500 واط

1150 واط
2400 واط
4100 واط

قناة واحدة متصلة/متوازیة
DC+BA

تیار كھربي وجھد مضاعفان ضعفین

Ω 8
Ω 4
Ω 2

1600 واط 5
2500 واط 5

ال یوَصى بھ 4

1500 واط 5
1600 واط 5

ال یوَصى بھ 4

3500 واط 5
5000 واط 5

ال یوَصى بھ 4

2500 واط 5
2500 واط 5

ال یوَصى بھ 4

4500 واط 5
7500 واط 5

ال یوَصى بھ 4

4200 واط 5
4200 واط 5

ال یوَصى بھ 4
قناة واحدة 4 قنوات متوازیة

DCBA
تیار كھربي مضاعف أربعة أضعاف

Ω 8
Ω 4
Ω 2

500 واط
1000 واط
1700 واط 5

400 واط
800 واط

1600 واط 5

1400 واط
3000 واط
5000 واط 5

1150 واط
2500 واط
2500 واط 5

1600 واط
3000 واط
5300 واط 5

1150 واط
2300 واط
4200 واط 5

التشویش النمطي 
8 أوم
4 أوم

0.03%–0.01
0.03-0.06%

0.03%–0.01
0.03-0.06%

0.03%–0.01
0.03-0.06%

%1.0%1.0%1.0التشویش األقصى 4 - 8 أوم

20 ھیرتز–15 كیلو ھیرتز 0.2± دیسیبل استجابة التردد (8 أوم) 
20 ھیرتز–20 كیلو ھیرتز 0.2+ دیسیبل 

/ 0.7- دیسیبل

20 ھیرتز–15 كیلو ھیرتز 0.2± دیسیبل 
20 ھیرتز–20 كیلو ھیرتز 0.2+ دیسیبل 

/ 0.7- دیسیبل

20 ھیرتز–15 كیلو ھیرتز 0.2± دیسیبل 
20 ھیرتز–20 كیلو ھیرتز 0.2+ دیسیبل / 

0.7- دیسیبل
الضوضاء 

إلغاء كتم صوت المخرج غیر 
الموزون كتم صوت المخرج 

الموزون

101- دیسیبل
109- دیسیبل

101- دیسیبل
109- دیسیبل

101- دیسیبل
109- دیسیبل

تقویة اإلشارة (وضع +4 وحدة دیسیبل)
حساسیة ثابتة

38.5 دیسیبل35.5 دیسیبل33.5 دیسیبل

>150>150>150عامل التخمید

مدخالت اإلشارة التناظریة لنظام 
Q-SYS

أربع منافذ میكروفون/خطوط مھیأة وموجھة في برنامج Q-Sys Designer؛ غیر موصلة بقنوات اإلخراج بمكبر الصوت

>10 كیلو أوم، متوازنة أو غیر متوازنة>10 كیلو أوم، متوازنة أو غیر متوازنة>10 كیلو أوم، متوازنة أو غیر متوازنةمقاومة اإلدخال

تشغیل (Power ) • أزرار كتم صوت (MUTE) القنوات • أزرار اختیار (SELECT) القنوات • مؤشرات LED الخاصة بإشارة عناصر التحكم والمؤشرات للوحة األمامیة
اإلدخال وقطع اإلشارة (CLIP) للقناة • مقاییس LED الخاصة بإشارة اإلخراج والتحدید (LIMIT) للقناة • أزرار التالي (NEXT) والسابق 

(PREV) والمعرف (ID) • مقبض التحكم • مؤشر LED الخاص بالخطأ (FAULT) • ثقب إعادة الضبط الصغیر
مفتاح فصل طاقة التیار الكھربائي المترددعناصر التحكم والمؤشرات للوحة الخلفیة

موصل LAN A ومؤشرات LED الموضحة للنشاط
موصل الشبكة LAN B ومؤشرات LED الموضحة للنشاط

موصالت اللوحة الخلفیة
منافذ اإلدخال

نافذ اإلخراج (السماعات)
الشبكة 

منافذ اإلدخال واإلخراج ذات 
 (GPIO) األغراض العامة

ذات نمط أوروبي مزودة بـ3 سنون (4)
ذات نمط أوروبي مزودة بـ8 سنون

LAN A / LAN B RJ45
ذات نمط أوروبي مزودة بـ16 سًنا

دائرة قصر ودائرة مفتوحة وحمایة حراریة وحمایة عن طریق تردد موجات الرادیو. خاصیة تشغیل/إیقاف تشغیل كتم الصوت، إغالق خلل حمایة مكبر الصوت والحمل
التیار المستمر، تحدید التدفق النشط، تحدید التیار المدخل

مصدر طاقة في حاالت الطوارئ یعمل بجھد مدخل طاقة التیار الكھربائي المتردد
132/200-100–240 فولت تیار متردد، 

50–60 ھیرتز

مصدر طاقة في حاالت الطوارئ یعمل بجھد 100–240 فولت تیار متردد، 50–60 ھیرتز

3.5 بوصة × 19 بوصة × 12 بوصةاألبعاد (الطول والعرض والعمق)
(89 مم × 482 مم × 305 مم)

3.5 بوصة × 19 بوصة × 16 بوصة 
(89 مم × 482 مم × 406 مم)

3.5 بوصة × 19 بوصة × 16 بوصة
 (89 مم × 482 مم × 406 مم)

18.5 رطًال (8.4 كجم) / 22 رطًال الوزن الصافي / الشحن
(10.0 كجم)

21.0 رطًال (9.5 كجم) / 25 رطًال 
(11.3 كجم)

22.0 رطًال (10.0 كجم) / 26 رطًال 
(11.8 كجم)
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مطابق لكل من المختبرات العالمیة (UL) وقوانین الجودة واألمن والسالمة األوروبیة (CE) وتوجیھ حظر استخدام المواد الخطرة (RoHS)/التوجیھ المتعلق الموافقات الخاصة بالوكالة
بنفایات المعدات الكھربائیة واإللكترونیة (WEEE)، الفئة أ تبًعا لقواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة (FCC) (االنبعاثات التي یتم توصیلھا وإشعاعھا)

 طاقة الذروة - اندفاع جیبي بقوة 20 مللي ثانیة 1 كیلو ھیرتز، عند تشغیل كل القنوات1 
 الطاقة المستمرة - تشوه توافقي كلي %1 (EIA ) بمقدار 1 كیلو ھیرتز، عند تشغیل كل القنوات2 
 معدل الجھد الذي یساوي 70 فولت و100 فولت متاح في CXD-Q4.2 فقط عندما تكون القنوات متصلة3 
 ال یوَصى بھ – ال یوَصى بھ نتیجة السحب المفرط للتیار الكھربي4 
 الخط العریض یشیر إلى التھیئة المثلى للحمل وتعداد القنوات5 

جداول فقد الحرارة
معدالت فقد الحرارة ھي االنبعاثات الحراریة من مكبر الصوت بینما یكون مشغًال. ویتسبب فیھا تبدد الطاقة المھدرة—أي، طاقة التیار المتردد الفعلیة الداخلة ناقص الطاقة 

السمعیة الخارجة. ویتم توفیر القیاسات الخاصة باألحمال المتنوعة في حالة عدم العمل و1/8 من متوسط الطاقة الكاملة و1/3 من متوسط الطاقة الكاملة والطاقة الكاملة مع 
تشغیل كل القنوات في آن واحد. في حالة االستخدام النموذجي، استخدم وضع عدم العمل و1/8 من أشكال الطاقة. ھذه البیانات ُمقاسة من العینات التمثیلیة، نظًرا لتفاوت حدود 

التحمل في التصنیع، یمكن أن تتفاوت االنبعاثات الحراریة الفعلیة بشكل بسیط من وحدة إلى أخرى. التوصیل األحادي لـ8 أوم ُیعادل 4 أوم لكل قناة؛ ولـ4 أوم ُیعادل 2 أوم 
لكل قناة.

وحدة حراریة 
بریطانیة/ساعة

كیلو كالوري/
ساعة

غیر عامل
CXD4.2Q18046

 CXD4.3Q22557

CXD4.5Q28672

25 فولت - 70 فولت - 100 فولت2أوم4أوم8أوممعدل الحمل لكل قناة

وحدة حراریة 
بریطانیة/ساعة

كیلو كالوري/
ساعة

وحدة حراریة 
بریطانیة/ساعة

كیلو كالوري/
ساعة

وحدة حراریة 
بریطانیة/ساعة

كیلو كالوري/
ساعة

وحدة حراریة 
بریطانیة/ساعة

كیلو كالوري/
ساعة

1/8 الطاقة
CXD4.2Q432109476120597150غیر مقدرةغیر مقدرة
CXD4.3Q 6841727942001040262غیر مقدرةغیر مقدرة
CXD4.5Q81120411442881124283غیر مقدرةغیر مقدرة

1/3 الطاقة
CXD4.2Q8492148732201215306غیر مقدرةغیر مقدرة
CXD4.3Q 98324812613181869471غیر مقدرةغیر مقدرة
CXD4.5Q88122217084301737438غیر مقدرةغیر مقدرة

الطاقة الكاملة
CXD4.2Q135234114783722120534غیر مقدرةغیر مقدرة
CXD4.3Q 2498629292573741981058غیر مقدرةغیر مقدرة
CXD4.5Q31167855318134042081060غیر مقدرةغیر مقدرة

غیر عامل
معدل الفقد الحراري في حالة عدم العمل أو في مستوى اإلشارة المنخفضة للغایة. 

1/8 الطاقة 

یتم قیاس معدل الفقد الحراري عند 1/8 من الطاقة الكاملة بالضوضاء الوردیة. إنھ یشابھ التشغیل بالموسیقى أو الصوت مع قطع خفیف في اإلشارة ویمثل مستوى مكبر 
الصوت األقصى النموذجي "النظیف"، دون قطع مسموع لإلشارة. استخدم ھذه األشكال للتشغیل على المستوى األقصى بشكل نموذجي.

1/3 الطاقة

یتم قیاس معدل الفقد الحراري عند 1/3 من الطاقة الكاملة بالضوضاء الوردیة. إنھ یشابھ التشغیل بالموسیقى أو بالصوت بمعدل قطع كثیف ونطاق مجال دینامیكي مضغوط 
للغایة.

الطاقة الكاملة
ُیقاس معدل الفقد الحراري عند الطاقة الكاملة بموجة جیبیة تبلغ 1 كیلو ھیرتز. ومع ذلك، فھو ال یمثل أي حالة متعلقة بالتشغیل في الواقع المادي.



 

 

 

 

 

 

 

 

16 TD-000438       -07-A
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العالمات التجاریة األخرى ھي ملك ألصحابھا المعنیین. 

http://patents.qsc.com. 

 Q-SYSدعم حاالت الطوارئ الخاص بـ
المتاح على مدار الیوم طوال أیام األسبوع* 

الھاتف: 4836-252-888-1+ (الوالیات المتحدة وكندا)

الھاتف: 7722-791-949-1+ (خارج الوالیات المتحدة)

*إن الدعم الخاص بـQ-SYS المتاح على مدار الیوم 
 Q-SYS طوال أیام األسبوع ھو للمساعدة في حاالت الطوارئ الخاصة بأنظمة

فقط.  یضمن الدعم المتاح على مدار الیوم طوال أیام األسبوع إعادة االتصال في 
غضون 30 دقیقة من بعد ترك رسالة.  ُیرجى تضمین االسم والشركة والرقم الذي 
یتم إعادة االتصال علیھ ووصف حالة الطوارئ المتعلقة بـQ-SYS إلعادة االتصال 

الفوریة. إذا كنت تتصل أثناء ساعات العمل، ُیرجى استخدام أرقام الدعم القیاسي 
الموجودة أعاله.

Q-SYS البرید اإللكتروني الخاص بدعم

qsyssupport@qsc.com

(أوقات الرد الفوري على رسائل البرید اإللكتروني لیست مضمونة)

QSC

الخدمات الفنیة

1675 MacArthur Blvd.

Costa Mesa, CA 92626 U.S.

الھاتف: 2834-772-800 (داخل الوالیات المتحدة فقط)

الھاتف: 957-7150 (714) 1+

فاكس: 754-6173 (714) 1+ 

العنوان البریدي:
QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468 U.S.

الرقم الرئیسي: 754-6175 (714)

www.qsc.com :الموقع اإللكتروني

إدارة المبیعات والتسویق:
الھاتف الصوتي: 7100-957 (714) أو الخط المجاني (بالوالیات المتحدة فقط) 

(800) 854-4079

فاكس: 754-6174 (714)

info@qsc.com :البرید اإللیكتروني

™Q-SYS دعم العمالء الخاص بـ

خدمات الھندسة التطبیقیة والخدمات الفنیة

االثنین - الجمعة من 7 صباًحا إلى 5 مساًء بتوقیت المحیط الھادي القیاسي 
(باستثناء العطالت)

ھاتف: 2834-772-800 (داخل الوالیات المتحدة فقط)

الھاتف: 957-7150 (714) 1+

Q-Sys™ Customer Support


