
دليل المعدات الخاص بالمستخدم

Digital Cinema I/O – DCIO-H

Digital Cinema I/O – DCIO

®

 TD-001532-07-A

 *TD-001532-07* 

™



2 TD-001532-07-A

رشح املصطلحات والرموز

املصطلح “تحذير!” يُؤّش للتعليامت حول السالمة الشخصية. قد يُؤدي عدم اتباع هذه التعليامت إلصابات جسدية أو حاالت وفاة.

املصطلح “الحذر!” يُؤّش للتعليامت حول الرضر املُحتمل للمعّدات الفعلية. قد يُؤدي عدم اتباع هذه التعليامت لرضر يف املعدات يُحتمل عدم شمله يف الكفالة.

املصطلح “مهم!” يُؤّش للتعليامت أو املهمة إلمتام اإلجراءات بنجاح.

املصطلح “مالحظة” يُستعمل لإلشارة إىل معلومات إضافية مفيدة.

يهدف الضوء الوامض من رمز رأس السهم داخل املثلث إىل تحذير املستخدم من وجود تيار فولتي “خطر” غري معزول داخل املنتج والذي قد ينتج عنه قّوة كافية لتشكيل خطر صعقة 

كهربائية ضد البرش. 

تهدف عالمة االستفهام ضمن املثلث متساوي األضالع إىل تحذير املستخدم من وجود تعليامت مهمة متعلّقة بالسالمة والتشغيل والصيانة يف هذا الدليل.

تعليامت مهمة للسالمة

ملنع الحريق أو الصعق الكهربايئ، ال تعرّض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. :!ريذحت  

محيط التشغيل املرتفع - قد تكون حرارة محيط التشغيل يف الرف أعىل من حرارة الغرفة إن ثُبّت الجهاز يف مجموعة رفوف مغلقة أو متعّددة الوحدات.  يجب االنتباه لألمر والتأكّد من أن 

نطاق حرارة التشغيل األقىص ال يجب أن يتعّدى التايل )من 0 درجة مئوية حتى 50 درجة مئوية أو ما يعادل من 32 فهرنهايت حتى 122 فهرنهايت(. انخفاض مستوى تدفّق الهواء - يجب أن 

يكون تثبيت الجهاز يف رّف بطريقة مناسبة تسمح بتدفّق الكميّة الرضورية من الهواء التي تسمح بتشغيل آمن للجهاز.

اقرأ هذه التعليامت.. 1

احتفظ بهذه التعليامت.. 2

انتبه لجميع التحذيرات.. 3

اتّبع جميع التعليامت.. 4

ال تستعمل هذا الجهاز بالقرب من املاء.. 5

ال تغمر هذا الجهاز باملاء أو السوائل. . 6

ال تستعمل أي مرشات رذاذ أو منظّفات أو مطّهرات أو ُمبّخرات عىل الجهاز أو بالقرب منه. . 7

نظّفه باستعامل قطعة قامش جافّة فقط.. 8

ال تسّد فتحة التهوية. ثبّته مبا يتوافق مع تعليامت املُصّنع.. 9

حافظ عىل نظافة جميع فتحات التهوية من الغبار أو املواد املشابهة.. 10

ال تُثبّت الجهاز بالقرب من أي مصدر حرارة مثل املدفأة أو جهاز التحّكم بالحرارة أو املواقد أو أي أجهزة أخرى تُصدر الحرارة )مبا يف ذلك املُكّبات(.. 11

للتقليل من مخاطر الصعق بالكهرباء، يجب وصل سلك الكهرباء مبقبس كهرباء أسايس يشمل وصلة تأريض واقية.. 12

ال تُقلّل من األهمية املتعلّقة بالسالمة للقابس املستقطب أو التأرييض ميتاز القابس املستقطب بسّنني أحدهام أعرض من اآلخر. ميتاز القابس التأرييض بسّنني ونتوء تأرييض ثالث. أّن السّن أو . 13
النتوء الثالث موجود لسالمتك. استرش مختًصا كهربائيًا الستبدال املقبس غري املناسب يف حال مل يتناسب القابس مع مقبسك.

احِم سلك الكهرباء من الدوس عليه أو قرصه وباألخص عند املقابس والقابسات الكهربائية املتنقلّة وعند نقطة خروجه من الجهاز.. 14

ال تفصل الوحدة من الكهرباء بسحب السلك بل استعمل املقبس.. 15

استعمل األدوات امللحقة املحّددة من قبل املُصّنع.. 16

افصل الجهاز من الكهرباء خالل العواصف البقية أو عند عدم استعامله لوقت طويل.. 17

تكلّم مع عاميل التصليح املختّصني فيام يتعلّق بجميع أمور خدمات التصليح. تكون الحاجة لخدمات التصليح رضورية حني يُصاب الجهاز بأي رضر مثل الذي يُصيب سلك التزويد بالطاقة أو . 18
املقبس أو عند وقوع سوائل أو أشياء عليه أو عند تعرّضه للمطر أو الرطوبة أو عندما ال يعمل بشكل طبيعي أو عند سقوطه.

تُعّد مقرنة الطاقة الخاصة بالجهاز أو مقبس التيار املرتّدد األسايس جهاز فصل الطاقة ملقبس التيار املرتّدد األسايس وعليه أن يبقى جاهزًا لالستعامل عقب عملية التثبيت. . 19

اعمل وفًقا لجميع القواعد املحلية املطبّقة. 20

استرش مهندًسا مختًصا معتمًدا يف حال وجود أي شك أو أسئلة تتعلّق بالتثبيت الفعيل للجهاز. . 21

الصيانة والتصليح

تتطلّب التقنية املتقّدمة، مثل استعامل املواد الحديثة واإللكرتونيات ذات القّوة العالية، صيانة وأساليب تصليح خاصة.  بهدف تجّنب رضر للجهاز أو إصابة لألشخاص و/:!ريذحت  

أو التسبّب مبخاطر أخرى تُهّدد السالمة، يجب إجراء كافة خدمات التصليح والصيانة للجهاز يف واحد من مراكز التصليح املعتمدة من قبل شكة QSC أو عند واحدة من املوزّعني العاملني 

املعتمدين لدى شكة QSC. ال تتحمل شكة QSC أي رضر أو أذى ينتج عن فشل الزبون أو مالك الجهاز أو مستخدمه يف إجراء هذه التصليحات الرضورية. 
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)FCC( بيان لجنة االتصاالت الفيدرالية
خضع هذا الجهاز لالختبار وثَبُت أنه ميتثل للحدود الخاصة باألجهزة الرقمية من الفئة أ، مبقتىض الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية. صممت هذه الحدود لتوفري :!ريذحت  

حامية معقولة من التداخل الضار عندما يتم تشغيل الجهاز يف بيئة تجارية. يُولّد هذ الجهاز طاقة تردد السليك ويستخدمها وقد يشعها، وقد يتسبب يف حدوث تداخل ضار باالتصاالت 

الالسلكية إذا مل يُركَّب ويُستَخدم وفًقا لدليل التعليامت. من املحتمل أن يتسبب تشغيل هذا الجهاز يف منطقة سكنية يف حدوث تداخل ضار، ويف تلك الحالة سيتعني عىل املستخدم تصحيح 

التداخل عىل نفقته الخاصة.

ميكن أن يعمل جهاز DCIO الصادر عن Q-SYS عند درجات حرارة مرتفعة ولذا ميكن أن يصبح غالفه الخارجي دافئًا بشكل ملحوظ. وهذا أمر طبيعي. إن جهاز DCIO :!ريذحت  

الصادر عن Q-SYS مصمم مع األخذ يف االعتبار تبيده عن طريق الحمل الحراري ولذا فهو يتضمن مكونات صناعية تتحمل درجات الحرارة املرتفعة ليالئم درجات حرارة تشغيل أعىل.

عمر املنتج املتوقع: 20 عاًما، مدى درجة حرارة التخزين: من °20- مئوية إىل °70+ مئوية، الرطوبة النسبية: ترتاوح بني RH( 85% - 5( دون تكثيف.

الضامن

www.qsc.com للمنتجات الصوتية عىل QSC قم بزيارة املوقع اإللكرتوين لرشكة ،QSCللحصول عىل نسخة من الضامن املحدود الخاص بـ

)RoHS( بيان حظر استخدام املواد الخطرة
.)RoHS2( حظر استخدام املواد الخطرة – UE/2011/65 للتوجيه األورويب QSC من شكة Q-SYS DCIO ميتثل جهاز
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محتويات العبوة

1

DCIO

1

سلك طاقة التيار 

املرتدد

1

مجموعة مقابس 

الوصالت بالنمط 

األورويب )4 وصالت(

1

DCIO تركيب 

TD-001532

)1x(

QSC ضامن 

TD-000453

DCIO-H / DCIO حول

إن DCIO وDCIO-H الخاصني بـ QSC هام وحدتان طرفيتان ملحقتان من Q-SYS وتتطلبان التوصيل مبعالج Q-SYS رئييس من خالل Q-LAN يك تعمال. عندما يتم التوصيل، يجب عليك إنشاء تصميم 

يف Q-SYS Designer وتضمني الـDCIO أو DCIO-H يف هذا التصميم. راجع نظام املساعدة املتاحة عب اإلنرتنت والخاصة بـQ-SYS Designer للحصول عىل املعلومات الكاملة.

الرتكيب – تثبيت الحامل

تأكد من وجود مسافة خلوص ال تقل عن 2 سم من كل جانب. :!!رححت  

إن DCIO مصمم ليتم تثبيته يف حامل معدات قيايس مبقاس 19 بوصة )480 مم( ويتطلب وجود مساحة حامل رأيس واحد.

قم بتثبيت DCIO عىل الحامل بواسطة أربعة براغي يف األمام )ال يتم تضمني الباغي(. 

الخصائص

اللوحة األمامية

1الشكل 

7654321

 

مؤش LED الخاص بـMUTE – ييضء باللون األحمر عندما يكون كتم الصوت الخاص مبستوى DCIO الرئييس قيد التشغيل. . 1

زر MUTE – يفعل/يلغي كتم الصوت الخاص باملستوى الرئييس.. 2

الجزء الدوار الخاص بـLEVEL – يقوم بضبط املستوى الرئييس.. 3

4 ..DCIO تعرض املعلومات حول إعدادات وحالة – OLED شاشة

5 .OLED يتصفح خالل صفحات املعلومات الخاصة بشاشة – NEXT زر

زر ID – يحدد مكان DCIO يف واجهة GUI Q-SYS Designer وأداة التهيئة.. 6

مؤش LED الخاص بـPOWER – ييضء باللون األزرق عندما يكون DCIO قيد التشغيل.. 7
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اللوحة الخلفية

.DCIO املوصل به Q-SYS التي تعمل عىل معالج Q-SYS Designer تتم تهيئة جميع املدخالت واملخرجات يف برمجيات

2الشكل 

1 2 3 4 5 6 7

138 121110549

 

– Line Inputs )LR( قابس TRS  قيايس 3.5 مم، غري متوازن، صويت، تناظري، . 8
مدخل خطي. تستخدم للمصادر غري التناظرية املناسبة للمحتوى البديل واإلعالنات 

وتغذيات فعاليات الرشكة أو الفعاليات املباشة. 

مخرجات Monitor – وصلة ذات منط أورويب بخمسة سنون؛ ثالثة سنون للخط . 9
. الوصالت املتوفرة لها طرف ممتد مزود   وسنان للسامعة 

بفتحات لحامية األسالك املتجهة إىل الوصلة. راجع الشكل 6 وملصق السن املوجود 
عىل اللوحة الخلفية لالطالع عىل توصيل األسالك. 

a . يوفر املخرج الخاص بالخط مخرًجا متوازنًا عند 14 ديسيبل، من خالل ثالثة– LINE 

سنون من الوصلة ذات النمط األورويب. 

b . املخرج املشغل، 10 واط بحد أقىص، من خالل سّنني عىل الوصلة ذات – Speaker
النمط االورويب. 

ميكن استخدام قابس ثنايئ – أو ثاليث األطراف – إذا كان من :!حيص!لت  

املطلوب وجود مخرج واحد فقط.

RJ45 – AUTOMATION INPUTS ودوائر التالمس. ميكن توصيل مدخالت . 10
التشغيل اآليل مبالمسات املفتاح الكهربايئ أو مبفتاح )التحكم يف اإلعدادات املسبقة، أو 

كتم الصوت إلخ(. راجع – الجدول 3 لالطالع عىل سن الوصلة.

11 . )Rx( التسلسلية – وصلة ذات منط أورويب بثالثة سنون لكل من RS-232 توصيالت
والتوصيل )Tx( وسن الطرف األريض. تستخدم يف التحكم أو التشغيل اآليل الخاص 

بالطرف الثالث. ارجع إىل الشكل 7 لتوصيل األسالك. 

HDMI In – طراز DCIO-H فقط. . 12
يستخرج الصوت من تدفق واجهة 

الوسائط املتعددة عالية الوضوح القادم وميرر التدفق مباشًة 
إىل منفذ إخراج واجهة الوسائط املتعددة عالية الوضوح 

للتوصيل بجهاز تدفق النتقال البيانات من الخادم. يتم دعم ما يصل إىل 8 قنوات من 
 Dolby التضمني النبيض املشفر. باإلضافة إىل ذلك، سيتم توفري أجهزة فك الشفرة

Digital Plus™ وDTS-HD® بشكل أوتوماتييك يف حالة التعرف عىل تدفقات 
وحدات البيت. 

13 ..HDMI In فقط. انظر DCIO-H طراز – HDMI Out

LINE INPUT / MIC – وصلة XLR ثالثية املوصالت، املدخل املتوازن، تتوفر طاقة . 1
التشغيل يف Q-SYS Designer. يستخدم لكل من: املصادر األحادية غري املتزامنة 

مبا يف ذلك امليكروفون يف اإلعالن داخل الصالة وقياس مستوى ضغط الصوت. ارجع إىل 

الشكل 3 لتوصيل األسالك.

مخرجات ضعاف السمع وضعاف البرص )H.I. وV.I.( – مقبس بخمسة أطراف ذو منط . 2
أورويب، مخرجات متوزانة، يستخدم يف: مزيج املخرجات الخاصة بضعاف السمع و/

أو ضعاف البرص. يوفر ملصق املقبس سن  من اإلشارات. 
الطرف األريض مشرتك لكل منهام. ارجع إىل الشكل 4 لتوصيل األسالك.

ميكن استخدام وصلة قياسية ثالثية األطراف من النمط األورويب إذا كان نصيحةن  

من الالزم وجود مخرج واحد فقط. تأكد من توجيه القابس إىل اليمني متاًما، أو إىل 

اليسار متاًما، من املقبس ذي الخمسة أطراف.

RELAY OUTPUTS – مقبسان عىل النمط األورويب ذوا ستة أطراف، مخرجات . 3
تحكم تم فك تعشيقها ميكانيكيًا، مالمسات مفتاح الطاقة الطافية، مقننة لـ30 فولت 
 ،)C( تيار مستمر عند 1 أمبري. لكل مخرج خاص مبفتاح الطاقة مالمس واحد مشرتك

ومالمس واحد مفتوح عادًة )NO( ومالمس واحد مغلق عادًة )NC(. عندما يكون غري 
منشط، يتم توصيل C بـNC وال يتم توصيل NO. عندما يكون منشطًا، يتم توصيل 
C بـNO وال يتم توصيل NC. )يستخدم للتحكم يف الستائر واإلضاءة إلخ.( ارجع إىل 

الشكل 5 لتوصيل األسالك.

 RJ45 – AES3 مدخالتأو CAT-5 أو أفضل للتوصيل باملصادر باستخدام نفس . 4
 الوصلة والسن. 

 – AES3 1–8 أزواج AES3 من 1 إىل 4 )قنوات الصوت الرقمية 1–8(
 – AES3 9–16 أزواج AES3 من 5 إىل 8 )قنوات الصوت الرقمية 9–16(

 تستخدم للمحتوى السمعي األسايس من الخادم أو مجموعة الوسائل. راجع –الجدول 
1 والجدول 2الجدول 2 السن.

إن وصالت AES3 ليست وصالت خاصة بالشبكة.مالحظةن  

 وصالت RJ45 – LAN أو CAT-5E أو أفضل. . 5
 – LAN A تستخدم Q-LAN للتوصيل الرئييس، مطلوبة. 

– LAN B تستخدم لتعدد املكونات.

مفتاح POWER للتشغيل / إيقاف التشغيل. 6

وصلة مطابقة ملواصفات هيئة الكهرباء الدولية – وصلة طاقة مصدر تيار مرتدد رئييس. 7



6 TD-001532-07-A

توصيل األسالك الخاصة بالوصلة     
  

RS-232توصيل األسالك الخاص بـ

  7الشكل 

MONITORتوصيل األسالك الخاص بـ

   6الشكل 

املخرج املشغل إىل 

مكبات الصوت

مخرج الخط إىل مضخم 

الصوت/الشاشة

Relayتوصيل األسالك الخاص بـ

5الشكل 

C
NC

NO

C

NC
NO

C
NC

NO

Not energized

Energized

   

غري منشط

منشط

V.I.و H.I.توصيل األسالك الخاص بـ

   4الشكل 

V.I.

H.I.

Line Input/Micتوصيل األسالك الخاص بـ

 3الشكل 

1
3

2

Balanced
Inputs

1Ground

3Negative

2Positive

        

الطرف األريض

سالب

 مدخالت

متوازنة

موجب

ا لودجلا

Automation Inputs – RJ45
الوصفرقم السن

منفذ اإلدخال ذي األغراض العامة 11

منفذ اإلدخال ذي األغراض العامة 22

منفذ اإلدخال ذي األغراض العامة 33

منفذ اإلدخال ذي األغراض العامة 44

منفذ اإلدخال ذي األغراض العامة 55

منفذ اإلدخال ذي األغراض العامة 66

غري مستخدم7

الطرف األريض8

ا لودجلا

AES3 INPUTS 9–16
قناةالوصف رقم السن

1+ :1  AES زوج بطاقات
CH 9–10

2- :1  AES زوج بطاقات

3 + :2  AES زوج بطاقاتCH 11–12

4- :3  AES زوج بطاقات
CH 13–14

5+ :3  AES زوج بطاقات

6 - :2  AES زوج بطاقاتCH 11–12

7+ :4  AES زوج بطاقات
HI,VI) CH 15–16) 

8+ :4  AES زوج بطاقات

ا لودجلا

AES3 INPUTS 1–8
قناةالوصف رقم السن

1+ :1  AES زوج بطاقات
L, R

2- :1  AES زوج بطاقات

3 + :2  AES مضخم صوتزوج بطاقات ،C

4- :3  AES زوج بطاقات
LS, RS

5+ :3  AES زوج بطاقات

6 - :2  AES مضخم صوتزوج بطاقات ،C

7+ :4  AES زوج بطاقات
BL, BR

8- :4  AES زوج بطاقات
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شاشات OLED املوجودة يف اللوحة األمامية

Design Status
••.Q-SYS Designer اسم املعالج الرئييس كام هو معرَّف يف – Device
ل حاليًا.•• Design – اسم التصميم املشغَّ
•• – Status

OK – الصوت جيد وحالة املكونات الصلبة جيدة.•◦
لة )شبكة LAN واحدة معطَّلة •◦ Compromised – الصوت جيد لكن هناك آلية احتياطية مفعَّ

لكن األخرى ال تزال تعمل( أو توجد مشكلة غري فادحة يف املكونات الصلبة )درجة الحرارة أعىل من 

املتوقَّع، إلخ(.

ة بشكل خاطئ.•◦ Fault – الصوت ال مير أو املكونات الصلبة بها عطل أو هي معدَّ
Missing – مل تُكتشف إحدى قطع املكونات الصلبة، املعرَّفة يف التصميم. وال مير الصوت من خالل قطعة املكونات الصلبة تلك.•◦
Initializing – بدء البنامج الثابت أو تحديث اإلعداد أو تحديث التصميم. من الواضح أن الصوتيات غري متاحة خالل البدء.•◦
Not Present – أحد املكونات االفرتاضية يف التصميم، وهو محَدد كمكون متصل ديناميكيًا وغري مطلوب، ليست له مكونات صلبة مخصَصة له.•◦

System Status
••.DCIOرقم إصدار البنامج الثابت املركب حاليًا يف الـ – Firmware
••.DCIOدرجة حرارة الهيكل الخارجي الحالية الخاصة بالـ – Temp
Level – اإلعداد الحايل للمستوى الرئييس 100- ديسيبل إىل 20+ ديسيبل. قم بالضبط من خالل ••

.Q-SYS Designer الجزء الدوار من اللوحة األمامية أو يف

Mute – حالة كتم الصوت الرئيسية الحالية. يتم التحكم فيها من خالل زر كتم الصوت من اللوحة ••
.Q-SYS Designer األمامية أو يف

LAN A
.Q-SYS يمكنك تحرير هذه  لمعلومات في أد ة  لتهيئة  لخاصة بـ

Static أو Auto أو No Link – تُعرض بجوار LAN A، وتشري إىل ما إذا كان عنوان بروتوكول ••
اإلنرتنت )IP( الخاص بالجهاز ثابتًا أو أوتوماتيكيًا أو ال يحتوي عىل رابط.

IP Address – عنوان IP املخصص ملنفذ LAN A الخاص باملعالج الرئييس. LAN A هو التوصيل ••
الرئييس Q-LAN لشبكة Q-LAN باملعالج الرئييس، وهو مطلوب.

Net Mask – قناع الشبكة املخصص للمعالج الرئييس.••
Gateway – بوابة العبور املخصصة للمعالج الرئييس.••

LAN B
ُيستخدم منفذ LAN B كاحتياطي جهو غير مطلوب.  لمعلومات هي نفسها 

.LAN Aلخاصة بـ 

    8الشكل 

DEVICE:

DESIGN:

STATUS:

DESIGN STATUS

<Device Name>

<Design Name>

<Status>

       

>اسم التصميم<

>الحالة<

>اسم الجهاز<

 9الشكل 

FIRMWARE:

TEMP:

LEVEL:

SYSTEM STATUS

<firmware number>

<temperature in Celsius >

<Master Level>

       

>درجة الحرارة بالدرجات املئوية<

>املستوى الرئييس<

>رقم البنامج الثابت<

 10الشكل 

IP ADDRESS:

NET MASK:

GATEWAY:

LAN A (STATIC)

<IP Address of the DCIO>

<Net Mask of the DCIO >

<Gateway for the DCIO>

      

>DCIO قناع الشبكة الخاص باملعالج<

>DCIO بوابة العبور الخاصة باملعالج<

>DCIO الخاص باملعالج IP عنوان<
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 AES 9–16و AES 1–8 حالة القناة لكل من
يوب أن تكون لديك AES 9–16 مفعلة في Q-SYS Designer لكي تتمكن من رؤية 

 لقنو ت 9–16.

Mute – تعرض "مكب صوت مكتوم الصوت" عندما يكون صوت القناة مكتوًما.••
Signal – تعرض دائرة مصمتة أو وامضة عندما يكون هناك إشارة موجودة عىل القناة ذات الصلة ••

ودائرة فارغة عندما ال يكون هناك إشارة.

 HDMI 1–8 حالة قناة
Mute – تعرض "مكب صوت مكتوم الصوت" عندما يكون صوت القناة مكتوًما.••
Signal – تعرض دائرة مصمتة أو وامضة عندما يكون هناك إشارة موجودة عىل القناة ذات الصلة ••

أو دائرة فارغة عندما ال يكون هناك إشارة، وال تعرض شيئًا إذا كانت هذه القناة غري موجودة يف 

التدفق الحايل.

••HDMI. تعرض نوع تدفق وحدات البيت الذي يتم تحديده عند مدخل – Bitstream Type
••.HDMI تعرض معدل أخذ العينة الذي يتم تحديده عند مدخل – Sample Rate

Analog In حالة قنوات
Mute – تعرض "مكب صوت مكتوم الصوت" عندما يكون صوت القناة مكتوًما.••
Signal – تعرض دائرة مصمتة أو وامضة عندما يكون هناك إشارة موجودة عىل القناة ذات الصلة ••

ودائرة فارغة عندما ال يكون هناك إشارة.

Clip – تعرض دائرة مصمتة عندما تكون إشارة املدخل متقطعة.••
15V+ – تعرض دائرة مصمتة يف حالة عمل طاقة التشغيل بالنسبة ملدخل امليكروفون. ••

Analog Out حالة قنوات
Mute – تعرض "مكب صوت مكتوم الصوت" عندما يكون صوت القناة مكتوًما.••
 Signal– تعرض دائرة مصمتة أو وامضة عندما يكون هناك إشارة موجودة عىل القناة ذات الصلة ••

ودائرة فارغة عندما ال يكون هناك إشارة

Clip – تعرض دائرة مصمتة عندما تكون إشارة املدخل متقطعة.••

 11الشكل 

AES 1–8

Mute

Signal

8765421 3

 

 12الشكل 

HDMI

Mute

Signal

PCM

RbLbRsLsLFERL C

48kHz

 

 13الشكل 

Analog In

Mute

Signal

+15V

Mic Left Right

Clip

 

 14الشكل 

HI LineAnalog Out

Mute

Signal

Clip

VI Amp
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األبعاد

 15الشكل 

18.9 in.
481 mm

11
.1

 in
.

28
4 

m
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11
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.

28
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18.9 in.
481 mm
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.
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m

 



10 TD-001532-07-A

املواصفات

القيمةاملواصفات
1.75 )2 وحدة حامل( x 19 x 11.2 بوصة )x 483 x 44 282.5 مم(األبعاد )الطول والعرض والعمق(

100 فولت تيار مرتدد – 240 فولت تيار مرتدد، 50/ 60 هريتزمتطلبات جهد الخط

سلك توصيل CSA/UL طوله مرت واحد ووصالت عىل النمط األورويب للمخارج ووصالت املفتاح الكهربايئامللحقات املرفقة

عنارص التحكم واملؤشات للوحة األمامية

أداة ترميز دوارةتعديل املستوى

مؤش LED أزرقمؤش وجود الطاقة

شاشة عرض رسوم OLED أحادية اللون 96x304 بلون أزرقشاشة العرض

زر كتم الصوت اللحظيأخرى

مؤش LED الخاص بكتم الصوت )األحمر( 

)Next( والتنقل عب الشاشة ID أزرار

وصالت اللوحة الخلفية

XLR – امليكروفون )+ طاقة التشغيل( أو املستوى القيايسمدخل امليكروفون/الخط

3.5 مم TRS مدخل الخط

ذات منط أورويب مزودة بـ5 سنون )×1( – بطرف أريض مشرتكمخرجات ضعاف السمع/ضعاف البرص

سلك التوصيل: ذات منط أورويب مزود بـ3 سنون، السامعة: ذات منط أورويب مزودة بسننيمخرجات سلك التوصيل/السامعة

ذات منط أورويب مزودة بـ3 سنون )×4(مخرجات املفتاح الكهربايئ

AES3/EBU مدخالت)RJ45 ×2( 16–15 ،8–1 القنوات

 RS-232 ،RJ45مدخالت التشغيل اآليل

LAN A / LAN B RJ45منافذ شبكة اإليرثنت Q-LAN مزدوجة من طراز جيجابيت

وصالت HDMI 2.0 أنثى من النوع Aمدخل/مخرج DCIO-H( HDMI فقط(

مفتاح قالبمفتاح الطاقة

IECوصلة طاقة وفًقا لـ

األداء السمعي

32 بت نجمي-مثلثي، 48 كيلو هريتزمحول تناظري رقمي

من 20 هريتز إىل 20 كيلو هريتز )+- .5 ديسيبل(استجابة الرتدد

)RJ45)  AES/EBU املدخالت الرقمية

مدخل متوازننوع مرحلة اإلدخال

110 أوممقاومة اإلدخال

44.1 كيلو هرتز أو 48 كيلو هرتز أو 96 كيلو هرتزمعدل عينة املدخل

مدخالت HDMI رقمية )DCIO-H فقط(

التضمني النبيض املشفر لـ8 قنوات وDolby Digital Plus™ وDTS-HD®دعم تدفق وحدات البيت

44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز )Dolby Digital Plus™(معدل عينة املدخل

)®DTS-HDالجميع )التضمني النبيض املشفر و

)XLR( امليكروفون/خط املدخل

املدخل املتوازن النشطنوع مرحلة اإلدخال

2.2 كيلو أوممقاومة اإلدخال

26 وحدة ديسيبلمستوى اإلدخال التناظري األقىص

< 111 ديسيبلاملجال الدينامييك )غري املعدل(

)A 114 ديسيبلاملجال الدينامييك )من الفئة >

التشويش التوافقي الكيل + الضوضاء عند 10 ديسيبل تحت حد القطع )26 وحدة ديسيبل 

حساسية(

% 0.02 <

التشويش التوافقي الكيل + الضوضاء عند 10 ديسيبل تحت حد القطع )21 وحدة ديسيبل 

حساسية(

% 0.003 <

0 إىل 60 ديسيبل يف خطوات تبلغ كل منها 1 ديسيبلتقوية إشارة املدخل

20 هرتز إىل 20 كيلو هرتز: < 50 ديسيبلنسبة الرفض املشرتك النموذجية 2

> 122- ديسيبلضوضاء املدخل املتكافئ

15 فولتجهد طاقة التشغيل

مدخالت الخط الصوتية

مقبس مصغر TRS 3.5 مموصلة

مدخل غري متوازننوع مرحلة اإلدخال
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القيمةاملواصفات
< 10 كيلو أوممقاومة اإلدخال )4 ديسيبل حساسية(:

15 وحدة ديسيبل )4.4 جذر متوسط مربع الفولت(مستوى اإلدخال التناظري األقىص )4 ديسيبل حساسية(

2.7 كيلو أوممقاومة اإلدخال )10- ديسيبل حساسية(

1 ديسيبل فولت )1.2 جذر متوسط مربع الفولت(مستوى اإلدخال التناظري األقىص )10- ديسيبل حساسية(

< 10 ديسيبلالحيز املتاح )كل الحساسيات(

< 109 ديسيبلاملجال الدينامييك )غري املعدل(

)A 112 ديسيبلاملجال الدينامييك )من الفئة >

> 0.003 %التشويش التوافقي الكيل + الضوضاء عند 2 ديسيبل تحت حد القطع

املخرجات الخاصة بضعاف السمع/ضعاف البرص

موصل ذو منط أورويب مزود بـ5 سنون بطرف أريض مشرتكوصلة

مخرج متوازننوع مرحلة املخرج

18 وحدة ديسيبل )قابل للضبط(مستوى اإلخراج األقىص

< 110 ديسيبلاملجال الدينامييك )غري املعدل(

> .009 %التشويش التوافقي الكيل + الضوضاء عند 2 ديسيبل تحت حد القطع

مخرج الشاشة

ذو منط أورويبوصلة

مخرج غري متوازننوع مرحلة املخرج

14 وحدة ديسيبلمستوى اإلخراج األقىص

< 109 ديسيبلاملجال الدينامييك )غري املعدل(

> .005 %التشويش التوافقي الكيل + الضوضاء عند 2 ديسيبل تحت حد القطع

مخرج الشاشة املشغل

ذو منط أورويب )مزود بسّنني(مخرج غري متوازن

10 واططاقة اإلخراج القصوى

أخرى

موصل ذو منط أورويب مزود بـ3 سنونمخرجات املفتاح الكهربايئ )4(

عادًة مفتوح )NO( وعادًة مغلق )NC( ومشرتك

30 فولت تيار مستمر بحد أقىص عند شدة 1 أمبري

جهد اإلدخال األقىص 5 فولت )3.3 فولت منوذجي(مدخالت التشغيل اآليل )RJ45 - 6 منفذ اإلدخال ذو األغراض العامة(

TTL دائرة اتصال جاف متوافقة من طراز

100 فولت تيار مرتدد إىل 240 فولت تيار مرتدد، 50/ 60 هريتزجهد خطي
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 ،QSC عالمات تجارية لرشكة Q-SYS Designerو Q-LANو Q-SYS يف مكتب براءات االخرتاع والعالمات التجارية بالواليات املتحدة ويف دول أخرى. يعد كل من QSC، LLC عالمتني تجاريتني مسجلتني لرشكة QSC وشعار QSC جميع الحقوق محفوظة. يعد كل من .LLC ,QSC 2015-2017 ©

LLC. قد تكون براءات االخرتاع سارية أو قيد الحصول عىل موافقة. جميع العالمات التجارية األخرى هي ملك ألصحابها املعنيني. 

 .DTS, Inc هي عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لرشكة DTS-HD Master Audioو ،DTS-HD وشعار ،the Symbol باإلضافة إىل DTSو ،DTS, Inc. DTS، the Symbol تم التصنيع مبقتىض رخصة من .http://patents.dts.com اطلع عىل املوقع اإللكرتوين ،DTSلرباءات االخرتاع الخاصة بـ

يف الواليات املتحدة و/أو دول أخرى. © DTS, Inc. جميع الحقوق محفوظة. 

 تم التصنيع مبقتىض رخصة من Dolby Laboratories. إن Dolby وDolby Audio ورمز حريف الـD هي عالمات مسجلة لـ Dolby Laboratories. أعامل رسية غري منشورة. 

حقوق الطبع والنرش Dolby Laboratories 1992-2015. جميع الحقوق محفوظة.  

http://patents.qsc.com

العنوان الربيدين 

QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard

.Costa Mesa, CA 92626-1468 U.S

الرقم الرئييس: 1.714.754.6175+

www.qsc.com :املوقع اإللكرتوين

املبيعات والتسويقن

الهاتف الصويت: 1.714.957.7100+ أو خدمة الهاتف املجانية 

)الواليات املتحدة فقط( 1.800.854.4079+

الفاكس: 1.714.754.6174+

info@qsc.com :البيد اإللكرتوين

Q-SYS™ دعم العمالء الخاص بـ

خدمات الهندسة التطبيقية والخدمات الفنية

االثنني - الجمعة م 7 صباًحا إىل 5مساًء بتوقيت املحيط الهادي القيايس)باستثناء العطالت(

 لهاتف: 1.800.772.2834+ )الواليات املتحدة فقط( لهاتف: 1.714.957.7150+

  ىلع حاتملا Q-SYS ـب صاخلا ئراوطلا تالاح معد

 *عوبسألا مايأ لاوط مويلا راد

)ادنك/ةدحتملا تايالولا( 1.888.252.4836+ :ف

)ةدحتملا تايالولا جراخ( 1.949.791.7722+ :فت هل 

 ةدعاسملل وه *عوبسألا مايأ لاوط مويلا رادم ىلع حاتملا Q-SYSب صاخلا معدلا نإ

 رادم ىلع حاتملا معدلا نمضي .طقف Q-SYS ةمظنأب ةصاخلا ئراوطلا تالاح يف

  .ةلاسر كرت دعب نم ةقيقد 30 نوضغ يف لاصتالا ةداعإ عوبسألا مايأ لاوط مويلا

 ةلاح فصوو هيلع لاصتالا ةدواعم بولطملا مقرلاو ةكرشلاو مسالا نيمضت ىجرُي

 ءانثأ لصتت تنك اذإ .روفلا ىلع لاصتالا ةدواعمل Q-SYSـب ةقلعتملا ئراوطلا

.هالعأ ةدوجوملا يداعلا معدلا ماقرأ مادختسا ىجرُي ،لمعلا تاعاس

Q-SYS معدب صاخلا ينورتكلإلا ديربلا

qsyssupport@qsc.com

)ةنومضم تسيل ينورتكلإلا ديربلا لئاسر ىلع يروفلا درلا تاقوأ(

QSC
الخدمات الفنية

1675 MacArthur Blvd.

.Costa Mesa, CA 92626 U.S

الهاتف: 1.800.772.2834+ )الواليات املتحدة فقط(

الهاتف 1.714.957.7150+

الفاكس 1.714.754.6173+

Q-SYS™ Customer Support 


