™

دليل مستخدم المعدات
CORE NANO - NETWORK I/O PROCESSOR
CORE 8 FLEX - USB/FLEX CHANNELS
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تفسير ال ُمصطلحات والرموز
المصطلح "تحذير!" يُشير إلى التعليمات المتعلقة بالسالمة الشخصية .في حالة عدم اتباع التعليمات قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية أو يتسبب في الوفاة.
مصطلح "تنبيه!" يُشير إلى التعليمات المتعلقة بالتلف الذي قد يلحق بالمعدات المادية .في حالة عدم اتباع هذه التعليمات ،قد يؤدي ذلك إلى تلف المعدات التي قد ال تتم
تغطيتها بموجب الضمان.
ً
جوهرية الستكمال اإلجراء بنجاح.
مصطلح "مهم!" يُشير إلى التعليمات أو المعلومات التي ُتعد
مصطلح "مالحظة" يُستخدم لإلشارة إلى معلومات إضافية مفيدة.
الهدف من رمز وميض البرق ذي رأس السهم الموجود داخل مثلث متساوي األضالع هو تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربي "خطير" غير معزول داخل
الهيكل الخارجي للمنتج ،وهو ما قد يكون ذا قيمة كافية لتشكيل خطر تعرض اإلنسان لصدمة كهربية.
الهدف من عالمة التعجب الموجودة داخل مثلث متساوي األضالع هو تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة خاصة بالسالمة والتشغيل والصيانة في هذا
الدليل.

تعليمات مهمة للسالمة
تحذير! لتجنب اندالع حريق أو حدوث صدمة كهربائية ،ال ُتعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.
درجة حرارة التشغيل المحيطة مرتفعة  -إذا تم التركيب في مجموعة حامل مغلقة أو متعددة الوحدات ،فقد تكون درجة حرارة التشغيل المحيطة في بيئة
الحامل أكبر من درجة الحرارة المحيطة في الغرفة .ينبغي توخي الحذر لضمان عدم تجاوز أقصى نطاق لدرجة حرارة التشغيل الذي يتراوح من  0درجة
مئوية إلى  50درجة مئوية ( 32درجة فهرنهايت إلى  122درجة فهرنهايت).تدفق الهواء منخفض – ينبغي أن يتم تركيب الجهاز في الحامل بحيث ال
يتأثر مقدار تدفق الهواء الالزم لتشغيل الجهاز بشكل آمن.
1.اقرأ هذه التعليمات.
2.احتفظ بهذه التعليمات.
3.التزم جي ًدا بجميع التحذيرات.
4.اتبع كافة التعليمات.
5.ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
6.ال تغمر الجهاز في الماء أو السوائل.
ً
بخاخا أو منظ ًفا أو معقمًا أو مطهرً ا يحتوي على األيروسول على الجهاز أو بالقرب منه.
7.ال تستخدم
8.نظف الجهاز باستخدام قطعة جافة من القماش فقط.
9.ال تسُد أي فتحات تهوية .ينبغي أن يسمح التركيب بجوار وحدة أخرى داخل الحامل بالتدفق الكافي للهواء الالزم للتشغيل اآلمن.
 .10حافظ على فتحات التهوية الجانبية خالية من األتربة أو المواد األخرى.
 .11ال ُتركب الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل أجهزة التدفئة أو فتحات التدفئة المركزية أو المواقد أو األجهزة األخرى (بما في ذلك مضخمات الصوت) التي
تبعث الحرارة.
واق.
 .12لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية ،ينبغي توصيل سلك الطاقة بمقبس تيار رئيسي ذي توصيل مؤرض ٍ
 .13ال ُتبطل غرض السالمة الخاص بالقابس المستقطب أو قابس التأريض .يتضمن القابس المستقطب سنيْن عرْ ض أحدهما أكبر من اآلخر .ويتضمن قابس التأريض
سنيْن وسن تأريض ً
ثالثا .تم وضع السن العريض أو السن الثالث لضمان سالمتك .إذا كان القابس المزوَّ د ال يناسب مقبس الكهرباء لديك ،فاستعن بكهربائي
الستبدال المقبس القديم.
 .14حافظ على سلك الطاقة من التعرض للسير عليه أو الثقب ،خاصة عند القوابس ومآخذ التيار ونقطة خروج السلك من الجهاز.
 .15ال تنزع قابس الوحدة عن طريق جذب السلك ،ولكن استخدم القابس.
 .16استخدم المرفقات/الملحقات التي حددتها الشركة المُصنعة فقط.
 .17انزع الجهاز من القابس أثناء العواصف المصحوبة بالبرق أو في حالة عدم استخدامه لمُدد طويلة.
 .18قم بإحالة جميع أعمال الصيانة إلى موظفي صيانة مُؤهلين .يلزم إجراء صيانة عند تعرض الجهاز للتلف بأي شكل من األشكال ،مثلما في حالة تلف سلك أو قابس
اإلمداد بالطاقة أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام داخل الجهاز أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم عمله بالشكل المعتاد أو سقوطه.
 .19أداة وصل الجهاز أو قابس مصدر التيار المتردد الرئيسي هما أداة فصل مصدر التيار المتردد الرئيسي وسيظالن متاحين للوصول إليهما بسهولة بعد التركيب.
 .20التزم بجميع القوانين المحلية السارية.
 .21استشر مهندسًا متخصصًا مُعتم ًدا عندما تراودك أي شكوك أو تطرأ أي أسئلة بخصوص تركيب إحدى المعدات المادية.
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الصيانة واإلصالحات

تحذير! :تتطلب التكنولوجيا المتطورة ،مثل استخدام المواد الحديثة واإللكترونيات ذات القدرة العالية ،طرق صيانة وإصالح مهيئة بشكل خاص .لتجنب
خطر تعرّ ض الجهاز لتلف إضافي و/أو وقوع إصابات لألشخاص و/أو نشوء أخطار إضافية متعلقة بالسالمة ،ينبغي عدم إجراء جميع أعمال الصيانة أو
اإلصالح على الجهاز ّإل بواسطة موقع صيانة معتمد من شركة  QSCأو موزع دولي معت َمد لدى شركة  .QSCشركة  QSCغير مسؤولة عن أي
إصابة أو ضرر أو تلفيات ذات صلة تنشأ نتيجة عدم قيام العميل أو مالك الجهاز أو مستخدمه بتيسير إجراء تلك اإلصالحات.

تحذير البطارية المحدودة

تحذير! :يحتوي هذا الجهاز على بطارية ليثيوم غير قابلة إلعادة الشحن .الليثيوم هو مادة كيميائية معروفة في والية كاليفورنيا بأنها تسبب السرطان أو
العيوب الخلقية .ويمكن أن تنفجر بطارية الليثيوم غير القابلة إلعادة الشحن الموجودة في هذا الجهاز إذا تعرّ ضت للحريق أو الحرارة الشديدة .ال تجعل
توصيل البطارية دائرة قصر .ال تحاول إعادة شحن بطارية الليثيوم غير القابلة إلعادة الشحن .يوجد خطر لحدوث انفجار إذا اس ُتبدلت البطارية بنوع غير
صحيح.

بيان لجنة االتصاالت الفيدرالية ()FCC

خضع هذا الجهاز لالختبار و َثبُت أنه يمتثل للحدود الخاصة باألجهزة الرقمية من الفئة أ ،بمقتضى الجزء  15من قواعد لجنة  .FCCهذه الحدود مصممة لتوفير حماية
معقولة من التداخل الضار عندما يتم تشغيل الجهاز في بيئة تجارية .يولّد هذا الجهاز طاقة ذات تردد السلكي ويستخدمها ويمكن أن يشعّها ،ويمكن أن يسبب حدوث
تداخل ضار باالتصاالت الالسلكية في حالة عدم تركيبه واستخدامه وف ًقا لدليل التعليمات .من المرجح أن يؤدي تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية إلى حدوث تداخل
ضار ،وفي هذه الحالة سيتعين على المستخدم تصحيح التداخل على نفقته الخاصة.
عمر المنتج المتوقع 20 :عامًا ،نطاق درجة حرارة التخزين :من  20-درجة مئوية إلى  70+درجة مئوية ،الرطوبة النسبية :الرطوبة النسبية ( )RHمن  5إلى
 %85دون تكثيف.

الضمان
للحصول على نسخة من ضمان  QSCالمحدود ،قم بزيارة الموقع اإللكتروني لشركة  ،QSC, LLC.على الرابط .www.qsc.com

بيان الحد من المواد الخطرة ()RoHS
تمتثل سلسلة  QSC Q-SYS Core 8 FLEXللتوجيه  2011/65/EUاألوروبي – الحد من المواد الخطرة (.)RoHS2
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محتويات الصندوق
()1x

()8x

()2x

()2x

Q-SYS Core 8 FLEX
أو Q-SYS Core NANO

قنوات ( Flexزرقاء)

منافذ اإلدخال
واإلخراج ذات
األغراض العامة
(( )GPIOسوداء)

وصلة RS232
لإلرسال/االستقبال
(سوداء اللون)

Core 8 FLEX
فقط

Core 8
 FLEXفقط
()2x

()2x

()2x

()2x

ملصق
غطاء مقبض
الحامل

لوحة التجميع

لوحة الفاصل الخاص بالحامل

مقبض الحامل

()6x

()6x

()1x

()4x

مسمار مصلب مستدير
الرأس  7 x M4مم

مسمار مصلب مسطح
الرأس  6 x M3مم

()1x

()1x

ضمان QSC
TD-000453

بيانات السالمة واللوائح
التنظيمية TD-001616-
00-A

فاصل من الفوم
سلك طاقة التيار
المتردد

مقدمة
إن  Q-SYS™ Core 8 FLEXهو الحل المثالي لعمليات المعالجة المناسبة للمساحات الصغيرة والديناميكية حاليًا التي يُستخدم فيها عدد متزايد من نقاط النهاية
الخاصة بمدخالت/مخرجات الشبكة ،لكنها ما زالت تتطلب وجود بعض منافذ اإلدخال/اإلخراج عالية المرونة المخصصة لإلشارات الصوتية التناظرية ولألغراض
العامة من أجل تكامل األجهزة القديمة.
يوفر  Q-SYS™ Core NANOمعالجة شبكية تمامًا إلشارات الصوت والفيديو والتحكم ،مصممة لدعم المعالجة المركزية في أنظمة الغرف المتعددة و/أو
التركيبات التي تعتمد فقط على نقاط النهاية الشبكية والمستندة إلى بروتوكول اإلنترنت ( ،)IPمما يسمح بتوفير التكاليف بشكل بالغ في التطبيقات التي ال تتطلب منافذ
إدخال/إخراج تناظرية في المعالج.
توسع هاتان المنصتان نطاق استخدام  Q-SYSفي المشروعات اليومية األبسط ،مما يسمح باالستفادة من جميع الخصائص المتاحة عبر المنظومة بأكملها الستخدامها
في التطبيقات التي تتراوح من إلغاء صدى الصوت ( )AECوتعزيز الصوت في غرف االجتماعات الصغيرة إلى المتوسطة أو الغرف متعددة األغراض ،وتعزيز
الصوت في أماكن تقديم العروض مثل دور العبادة والمسارح ،وأنظمة موسيقى الخلفية وحتى أنظمة االستدعاء في المطارات ومراكز المؤتمرات والمستشفيات.
إن  Core 8 FLEXو Core NANOهما معالجان صغيرا الحجم من معالجات الصوت والتحكم البرمجية متعددة األغراض .يتميز  Core 8 FLEXبمجموعة من
 8قنوات  FLEXمسجلة ببراءة اختراع ،وتمت تهيئة كل قناة بشكل مستقل أثناء التصميم أو وقت التشغيل لتكون إما مدخل ميكروفون/خط أو مخرج خط ،بينما يستخدم
 Core NANOمنافذ اإلدخال/اإلخراج المعتمدة على الشبكة تمامًا .يجمع  Core 8 FLEXو Core NANOبين أفضل خصائص الطاقة والمرونة مع وجود منافذ
إدخال/إخراج مخصصة مثل منافذ  ،VoIPوالتشغيل/التسجيل باستخدام وسائط التخزين ذات الحالة الثابتة الداخلية ،ومنافذ  USBإلدخال/إخراج الصوت ،باإلضافة إلى
وصلة الصوت/الفيديو عبر .USB
تتيح وصالت جهاز  USBفي معالجات  Coreأن تظهر المعالجات في نظام التشغيل المضيف  Microsoft Windowsأو  macOSباعتبارها جهاز USB
للصوت والفيديو وأيضًا كجهاز اتصاالت ،في نفس الوقت ،حيث تدعم الوصالت ما يصل إلى  8x8قنوات صوت رقمية في بيئة مرنة لتهيئة وقت التصميم ،ويمكن أن
تظهر لنظام التشغيل المضيف كمثيالت أجهزة  USBافتراضية متعددة ،بشكل متزامن ،عبر وصلة  USBمادية واحدة .باإلضافة إلى ذلك فإن منافذ  USBالمضيفة
تم ّكن معالجات  Coreمن استضافة أجهزة  USBخارجية وملحقات من منتجات  Q-SYSفي المستقبل.
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التركيب
التهوية
مساحة مفتوحة تبلغ  6بوصات بحد أدنى تقاس من ظهر
 Q-SYS Core 8 FLEXأو .Core NANO
مالحظة :حتى يتم تبديد الحرارة بشكل مالئم ،اترك المساحة
الموجودة مباشرة خلف  Q-SYS Core 8 FLEXأو
 Core NANOخالية من العقبات.

اختر تهيئة التركيب
اختر خيارً ا واح ًدا من خيارات التهيئة التالية:
.Aجهاز  Core 8 FLEXأو  Core NANOواحد في حامل
بحجم  19بوصة (تثبيت من اليسار أو اليمين)
.Bاثنان من أجهزة  Core 8 FLEXأو  Core NANOفي
حامل بحجم  19بوصة
.Cجهاز  Core 8 FLEXأو  Core NANOواحد في حامل
بحجم نصف رف
 .Dتحت الطاولة أو على الجدار

 .Aﻣﻧﺗﺞ واﺣد ﻓﻲ ﺣﺎﻣل ﺣﺟﻣﮫ  19ﺑوﺻﺔ )ﻣﺛﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻣﯾن أو اﻟﯾﺳﺎر(
(x1) .1

(x2) .2
(x5) .3

اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻠوي
اﻟﻠوﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ

اﻟﻠوﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ

(x1) .4

 .Bﻣﻧﺗﺟﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻣل ﺣﺟﻣﮫ  19ﺑوﺻﺔ
TD-001615-07-A
(x2) .1

اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻠوي
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 .Bﻣﻧﺗﺟﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻣل ﺣﺟﻣﮫ  19ﺑوﺻﺔ
(x2) .1

اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻔﻠﻲ
اﻟوﺣدة 2

(x2) .2
(x2) .3

اﻟﻠوﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ

اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻔﻠﻲ
اﻟوﺣدة 1

(x6) .4
(x1) .5

اﻟﻠوﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ

(x6) .6

 .Cﻣﻧﺗﺞ واﺣد ﻓﻲ ﺣﺎﻣل ﺑﺣﺟم ﻧﺻف رف
(x1) .1

(x2) .2

اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻠوي
(x6) .3

اﻟﻠوﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ

 .Dﺗﺣت اﻟطﺎوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺟدار
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 .Dﺗﺣت اﻟطﺎوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺟدار
(x1) .1

(x2) .2

ﺳطﺢ اﻟﺗﺛﺑﯾت

(x6) .3
(x4) .4

ﻏﯾر ﻣزودة – اﺳﺗﺧدم ﺑراﻏﻲ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺳطﺢ.

 .5ﺳطﺢ اﻟﺗﺛﺑﯾت

اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻔﻠﻲ
اﻟﻠوﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ

خيارات تثبيت الحامل
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﮭﯾﺋﺎت
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺛﺑﯾت ﻣن  Aإﻟﻰ . D
 .1ﺣﺎﻣل اﻟﺟﮭﺎز )ﻏﯾر ﻣزود(
 (2) .2ﻓﺎﺻل ﺧﺎص ﺑﻣﻘﺑض اﻟﺣﺎﻣل

 (2) .3ﻣﻘﺑض اﻟﺣﺎﻣل

 (4) .4ﺑراﻏﻲ وﺣﻠﻘﺎت اﻟﺗﺛﺑﯾت ﺑﺣﺎﻣل )ﻏﯾر ﻣزودة(
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اللوحتان األماميتان

3

2

1

3

2

1

1 .مؤشر  LEDخاص بـ( POWERالطاقة) – يضيء باللون األزرق عندما
يكون  Q-SYS Core 8 FLEXقيد التشغيل
(المعرف) – يومض مؤشر  LEDعند
2 .مؤشر  LEDالخاص بـID
ّ
وضع الجهاز في وضع المعرّ ف من خالل زر  IDأو برنامج Q-SYS
Configurator

TD-001615-07-A

(المعرف) – يحدد مكان  Q-SYS Core 8 FLEXفي واجهة
3 .زر ID
ّ
المستخدم الرسومية ( )GUIالخاصة ببرنامج  Q-SYS Designerوأداة
ثوان تقريبًا يستدعي
 .Configuratorالضغط على زر  IDلمدة 10
ٍ
وظيفة "( "Reset Network Settingsإعادة ضبط إعدادات الشبكة).
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اللوحة الخلفية

— — Figure 1

	.1قنوات  – FLEXثمان قنوات إدخال/إخراج صوت تناظرية قابلة للتهيئة
بواسطة المستخدم ،بطاقة وهمية عند المدخالت.
 – +12 VDC	.2مصدر بتيار يصل إلى  0.1أمبير .سنون الموصل "."+
	.3مخرجات  8 – GPIOمخرجات ،ذات مجمّع مفتوح ( 24فولت0.2 ،
أمبير كحد أقصى) مع رفع حتى  3.3+فولت (السنون السفلى .)8 – 1
 – GND	.4الطرف األرضي .سنون الموصل التي تحتوي على رمز
األرض.
	.5مدخالت  8 – GPIOمدخالت ،ذات جهد إدخال تناظري نطاقه 24-0
فولت أو تقنية مفتاح إغالق وصلة التحكم (السنون العلوية .)8 – 1
	.6موصل  – RS232منفذ  .COM x2موصل  3.5مم ،مزود بـ 3مواضع
 USB	.7من النوع  ،USB 3.1 – Cمنفذ مضيف أو منفذ جهاز (منفذ
الجهاز متاح وظيفيًا عندما ال يكون  USBمن النوع  Bقيد االستخدام).

 USB	.8من النوع  ،USB 3.1 – Bمنفذ جهاز مخصص.
 1000 ،RJ45 – LAN A .9ميجابايت في الثانية ،رئيسية،
 ،Q-LAN، AES67، Danteتقنية  ،VoIPالبث عبر  ،WANالتحكم.
 USB	.10من النوع  – Aاثنان من منافذ  ،USB 3.0منفذان مضيفان.
 1000 ،RJ45 – LAN B 	.11ميجابايت في الثانية ،احتياطية،
 ،Q-LAN، AES67، Danteتقنية  ،VoIPالبث عبر ،WAN
التحكم.
 USB	.12من النوع  – Aاثنان من منافذ  ،USB 3.0منفذان مضيفان.
	.13منفذ التيار المتردد الرئيسي – مطابق لمعيار  ،IEC 60320مقبس
 ،C14مصدر طاقة عام في النطاق ( 100فولت –  240فولت،
 50/60هرتز).

(مالحظة Q-SYS Core 8 FLEX :موضح Core NANO Q-SYS .ال يتضمن قنوات  FLEXأو منافذ )GPIO
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الجهة السفلية

1.طريقة التثبيت االختيارية – نتوءان يستوعبان لوحات التجميع
المخصصة لتركيبات التثبيت جنبًا إلى جنب أو التثبيت على
أسطح.
2.الرقم التسلسلي – الرقم التسلسلي للمنتج.
3.تصريحات الوكالة
(مالحظة Q-SYS Core 8 FLEX :وCore NANO
يتشاركان في السمات نفسها الموجودة بالجهة السفلية)

التوصيالت

ﻣوﺻﻼت اﻹدﺧﺎل/اﻹﺧراج

ﻣﺗوازﻧﺔ

ﻏﯾر ﻣﺗوازﻧﺔ

ﻣوﺻﻼت ذات ﻧﻣط أوروﺑﻲ ﻣزودة ﺑـ 3ﺳﻧون
ﻗﻧوات  8) Flexزرﻗﺎء اﻟﻠون(

ﺗﻧﺑﯾﮫ! اﻟﻘﻧﺎة اﻟواﺣدة ﺗﺗﻛون ﻣن
ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧون .ﻣن اﻟﻣﻣﻛن وﺿﻊ
ﻣوﺻل ﯾﻣﺗد ﺑﯾن ﻗﻧﺎﺗﯾن ﻓﻲ
اﻟﻣﻘﺑس .ﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻘواﺑس ﻻ
ﺗﻣﺗد ﺑﯾن ﻗﻧﺎﺗﯾن .

(مالحظة :لمعرفة توصيالت  GPIOوأمثلة على التطبيقات ،راجع صفحة ""I/O-8 FLEX Technical Note - Using GPIO Inputs and Outputs
(المالحظات الفنية الخاصة بـ - I/O-8 FLEXاستخدام مدخالت ومخرجات  )GPIOالمتاحة على الموقع اإللكتروني ).www.qsc.com
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األبعاد
) لهما نفس األبعادCore NANO وQ-SYS Core 8 FLEX :(مالحظة
220.0
mm
 مم220.0
8.668.66
in
بوصة

 مم286.6
286.6
mm
11.28
in
 بوصة11.28

220.0
mm
 مم220.0
8.668.66
in
بوصة

 مم43.6
43.6
mm
بوصة
1.721.72
in

POWER
ID

CORE 8 FLEX
USB/FLEX CHANNELS
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المواصفات
المواصفات

منافذ إدخال الصوت ( FLEXمعالج  Core 8 FLEXفقط)
استجابة تردد اإلدخال
من  20هيرتز إلى  20كيلو هرتز (عند  24+وحدة ديسيبل)
التشوه التوافقي الكلي  +الضوضاء ( )THD+Nفي المدخالت عند  1كيلو هرتز
عند حساسية قدرها  24+وحدة ديسيبل ومدخالت قيمتها  24+وحدة ديسيبل
عند حساسية قدرها  40-وحدة ديسيبل ومدخالت قيمتها  40.5-وحدة ديسيبل
تداخل نقل اإلشارات بين المدخالت عند  1كيلو هرتز
عند حساسية قدرها  24+وحدة ديسيبل
عند حساسية قدرها  10+وحدة ديسيبل
النطاق الديناميكي لإلدخال
عند حساسية قدرها  24+وحدة ديسيبل
عند حساسية قدرها  10-وحدة ديسيبل
ضوضاء المدخل المتكافئ (( )EINدون موازنة ،من  20هرتز إلى  20كيلو هرتز)
مقاومة اإلدخال (متوازنة)
نطاق حساسية المدخالت (خطوات قدرها  1ديسيبل)
الحد األقصى لمستوى اإلدخال لإلشارات غير المتوازنة
الطاقة الوهمية

القيمة
 0.05+ديسيبل 0.5-/ديسيبل
>%0.004
>%0.009
<  110-ديسيبل بشكل قياسي 95- ،ديسيبل بحد أقصى
<  120-ديسيبل بشكل قياسي 110- ،ديسيبل بحد أقصى
>  108ديسيبل
>  105ديسيبل
<  122-ديسيبل
 10.5كيلو أوم ،اسميًا
 40وحدة ديسيبل إلى  24+وحدة ديسيبل 23+وحدة ديسيبل

محوالت اإلشارة التناظرية/الرقمية

يمتثل لمواصفات  IEC 61938عند  48+ ،P48فولت تيار مستمر 10 ،ملي أمبير لكل
قناة
 24بت 48 ،كيلو هرتز

منافذ إخراج الصوت ( FLEXمعالج  Core 8 FLEXفقط)
نطاق تردد اإلخراج
 20هرتز إلى  20كيلو هرتز عند جميع اإلعدادات
التشوه التوافقي الكلي في المخرجات 20+ ،وحدة ديسيبل عند  1كيلو هرتز
تداخل نقل اإلشارات بين المخرجات عند  1كيلو هرتز
النطاق الديناميكي لإلخراج
مقاومة اإلخراج (متوازنة)
نطاق مستوى اإلخراج (خطوات قدرها  1ديسيبل)
محوالت اإلشارة التناظرية/الرقمية

 0.3-/0.5+ديسيبل
 %0.007بشكل قياسي
<  102-ديسيبل بشكل قياسي 90- ،ديسيبل بحد أقصى
>  108ديسيبل
 100أوم ،اسميًا
 40وحدة ديسيبل بحد أدنى إلى  20+وحدة ديسيبل بحد أقصى 24بت 48 ،كيلو هرتز

السعة
قنوات  Q-LANأو AES67
قنوات البث من معالج رئيسي إلى معالج رئيسي
قنوات Dante
قنوات شبكة /WANبث الوسائط
معالجات AEC
مثيالت Softphone
ملحقات الشبكة (الكمية القصوى)

ّ
(المشغل متعدد المسارات)
MTP
ّ
مشغل الوسائط
تخزين

منافذ إدخال وإخراج USB
منفذ  USBمن النوع  Bأو منفذ  USBمن النوع ( Cصوت)
دقة تسجيل المعلومات
عدد القنوات
معدل أخذ العينة
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64x64
64x64
االفتراضي = ( 8x8الترقية متاحة حتى )32x32
12x12
8
حتى 2
( 32يتضمن كاميرات  Q-SYSالمخصصة ومنفذ اإلدخال/اإلخراج و NVو TSCوأجهزة
النداء ووصالت التمديد والمكونات اإلضافية التي تم ضبط خاصية "( "Is Managedقيد
اإلدارة) فيها على "( "Yesنعم) .وال يتضمن منافذ إدخال/إخراج البث أو مكبرات الصوت أو
النصوص أو المكونات اإلضافية التي تم ضبط خاصية "( "Is Managedقيد اإلدارة) فيها
على "( "Noال)).
االفتراضي = ( 16ستكون الترقية حتى  32x32في ربيع )2021
االفتراضي =  14جيجابايت (ستكون الترقيات إلى  128جيجابايت أو  256جيجابايت أو
 512جيجابايت متاحة في ربيع )2021

 24بت
8x8
 48كيلو هرتز
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استضافة جهاز صوت USB

المواصفات

منافذ اإلدخال
معدل أخذ العينة
دقة البت
الصيغة
منافذ اإلخراج
معدل أخذ العينة
دقة البت

القيمة

مدعوم الستخدام سماعة رأس  USBقياسية ،مكبر صوت عبر وصلة  USBمن النوع A
(جهاز واحد في كل مرة)
 48كيلو هرتز أو  16كيلو هرتز ،ألذن واحدة
فاصلة عائمة  8بت أو  16بت أو  24بت أو  32بت (وف ًقا لمعيار )IEEE 754
 Little-endianأو حقل مميز بإشارة أو حقل غير مميز بإشارة
 48كيلو هرتز أو  16كيلو هرتز ،ألذن واحدة
 16بت

عنصر التحكم
RS232
)فقط GPIO (Core 8 FLEX

منفذان
8x8

عناصر التحكم والمؤشرات الخاصة باللوحة
مؤشرات  LEDالخاصة باللوحة األمامية
عناصر التحكم باللوحة األمامية
مؤشرات اللوحة الخلفية

( POWERمؤشر  LEDأزرق)( ID ،مؤشر  LEDأخضر)
زر ( IDلحظي)
 :LAN B ،LAN Aالرابط ،السرعة ،النشاط (مؤشرات  LEDمتعددة األلوان)

المواصفات المادية
أبعاد المنتج (الطول  xالعرض  xاالرتفاع)
وزن المنتج
وزن الشحن (الوزن اإلجمالي)

 11.28بوصة  8.66 xبوصة  1.72 xبوصة ( 43.6 x 220.0 x 286.6مم)
 4.0أرطال ( 1.8كجم)  3.6 ،Core 8 FLEXأرطال ( 1.6كجم) Core NANO
 6.4أرطال ( 2.9كجم)  4.9 ،Core 8 FLEXأرطال ( 2.2كجم) Core NANO

العوامل البيئية
استهالك الطاقة
التبريد
نطاق درجة حرارة التشغيل

 40واط بشكل قياسي 60 ،واط كحد أقصى
مروحة أحادية ذات سرعة متغيرة ،نشطة
من  0درجة مئوية إلى  50+درجة مئوية

نطاق درجة حرارة التخزين
الرطوبة النسبية
الوحدات الحرارية البريطانية ( ،)BTUالحمل الحراري

من  20-درجة مئوية إلى  70+درجة مئوية
 %5إلى  %85رطوبة نسبية ،دون تكثيف
 110وحدة حرارية بريطانية/ساعة

االمتثال
لجنة  FCCالجزء ،EN55035 ،EN55032 ،CE ،WEEE ،ROHS2 ،IEC60065 ،IEC62368-1 ،CAN/CSA 22.2 ،UL ،ICES-003:2016 ،15B
 ،EN61000-3-3 ،EN61000-3-2تقرير ،SANS 941 ،SJ/T 1164 (ROHS) ،GB17625.1 ،GB13837 ،GB8898 ،NOM ،RCM: AS/NZ S32 ،CB
SASO ،KC60065 ،KN35 ،KN32 ،BIS ،TR-TC-020 ،EAC: TR-CU-004 ،LOA
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دعم العمالء الخاص بـ™:Q-SYS

العنوان البريدي:
1675 MacArthur Boulevard

خدمات الهندسة التطبيقية والخدمات الفنية
اإلثنين  -الجمعة من  7صباحً ا إلى  5مسا ًء بتوقيت المحيط الهادي القياسي
(باستثناء العطالت)

QSC, LLC

Costa Mesa, CA 92626-1468 U.S.

الهاتف( +1.800.772.2834 :الواليات المتحدة فقط)

الرقم الرئيسي+1.714.754.6175 :

الهاتف+1.714.957.7150 :

الموقع اإللكترونيwww.qsc.com :

دعم حاالت الطوارئ الخاص بـ Q-SYSالمتاح على مدار
اليوم طوال أيام األسبوع*
الهاتف( +1.888.252.4836 :الواليات المتحدة/كندا)

المبيعات والتسويق:
الهاتف الصوتي +1.714.957.7100 :أو خدمة الهاتف المجانية
(الواليات المتحدة فقط) +1.800.854.4079
الفاكس+1.714.754.6174 :
البريد اإللكترونيinfo@qsc.com :

QSC
الخدمات الفنية
1675 MacArthur Blvd.
Costa Mesa, CA 92626 U.S.
الهاتف( +1.800.772.2834 :الواليات المتحدة فقط)

Q-SYS™ Customer Support

الهاتف( +1.949.791.7722 :خارج الواليات المتحدة)
*إن الدعم الخاص بـ Q-SYSالمتاح على مدار اليوم طوال أيام األسبوع هو
للمساعدة في حاالت الطوارئ الخاصة بأنظمة  Q-SYSفقط .يضمن الدعم المتاح
على مدار اليوم طوال أيام األسبوع معاودتنا االتصال في غضون  30دقيقة من
بعد ترك رسالة .يُرجى تضمين االسم والشركة والرقم الذي ينبغي أن تتم معاودة
االتصال عليه ووصف حالة الطوارئ المتعلقة بـ Q-SYSلمعاودة االتصال
الفورية .إذا كنت تتصل أثناء ساعات العمل ،يُرجى استخدام أرقام الدعم العادي
الموجودة أعاله.
البريد اإللكتروني الخاص بدعم Q-SYS
qsyssupport@qsc.com
(أوقات الرد الفوري على رسائل البريد اإللكتروني ليست مضمونة)

الهاتف+1.714.957.7150 :
الفاكس+1.714.754.6173 :

©  .QSC, LLC 2020جميع الحقوق محفوظة .يُعد كل من  QSCوشعار  QSCو Q-SYSوشعار  Q-SYSعالمات تجارية مسجلة لشركة  QSC, LLCلدى مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة وفي
دول أخرى .إن  Q-LANو Q-SYS Designerهما عالمتان تجاريتان خاصتان بشركة  .QSC, LLCقد تكون براءات االختراع سارية أو قيد الحصول على موافقة.
جميع العالمات التجارية األخرى هي ملك ألصحابها المعنيين.
http://patents.qsc.com

