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МИНИАТЮРЕН АКТИВЕН МИКРОФОН ШОРОХ-8

Предназначение
Използва се за контрол на звукова обстановка в помещения и на открито. Разработен е
специално за интегриране в системи за видеонаблюдение. Позволява прослушване на звук на
стандартни монитори и магнитофони. Обезпечава качествен звук в системи за видеонаблюдение,
охрана и безопасност. Отличителни характеристики на микрофона са високата чувствителност и
ниско ниво на шумовете на вградения усилвател. Автоматичното регулиране на усилването (АРУ)
поддържа постоянно ниво на изходния сигнал, независимо от нивото на звука в контролираното
помещение. Микрофонът се включва към нискочестотните входове на видеомагнетофони и
видеомонитори, което позволява без проблем да се изведе звука.
Възможности
Обезпечава качествен звук. Използва се съвместно с платки за въвеждане на звук Ewclid-A
или други видове, през стандартен линеен аудиоизход. Благодарение на вграденото автоматично
регулиране на усилването, микрофонът може да се използва в помещения с повишена
звукоизолация.
Особености
●
●
●
●
●
●

наличието на АРУ поддържа постоянно ниво на изходния сигнал при изменения на силата
на околния звук
висока чувствителност
ниско ниво на шумове на електронния усилвател
корпус от никелиран алуминий, обезпечаващ висока устойчивост на електронната схема от
външни смущения
нисък ток на консумация
миниатюрни размери

Схема на свързване
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Технически характеристики
Характеристика

Значение

Акустично разстояние, m

До 10

Изходно напрежение, V

0,25

Дължина на линията, m

До 300

Автоматично регулиране на усилването
Екран против външни смущения
Корпус / материал
Захранващо напрежение, V DC
Ток на консумация, A
Температурен работен диапазон, °C
Габарити, mm

Да
Никелиран алуминий
Цилиндър / никелиран алуминий
5 ... 12
0,02
-10 ... +50
10 x 47

Събиране на излязло от употреба старо електротехническо и електронно оборудване. Този
символ върху продукта или неговата опаковка сочи, че изделието не е битов отпадък и съдържа
ценни материали. Продуктът следва да се предава на предвидените пунктове за събиране, с цел
рециклиране и опазване на околната среда и човешкото здраве. За допълнителна информация,
моля обърнете се към Вашата община, фирмата или магазина откъдето сте закупили стоката.
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