ورقة بيانات
TESIRA® STC-2
بطاقة واجهة هاتف بخطين

ُتعد  Tesira® STC-2بمثابة بطاقة واجهة هاتف معيارية لالستخدام مع جهازي  SERVERو SERVER-IOمن  .Tesiraوتتيح بطاقة  STC‑2لنظام
 Tesiraاالتصال مباشر ًة بخطوط هاتف تناظرية .لكونها أكثر من مجرد قناة "مختلطة" عادية ،تشتمل كل قناة على ميزات إلغاء صدى الخط وإزالة الضوضاء وفك
شفرة هوية المتصل واكتشاف/التحقق من الرنين وفك شفرة  DTMFوفك شفرة نغمة تقدم المكالمة .عند االستخدام مع تقنية معالجة إلغاء الصدى التلقائية ،يصبح
 Tesiraنظامًا فعاالً ومر ًنا ومنخفض التكلفة بشكل مذهل لعقد المؤتمرات.

الميزات
• يمكن مزج بطاقات إدخال/إخراج معيارية ومطابقتها في كل من جهاز  SERVERمن  Tesiraوجهاز  SERVER-IOمن Tesira
• تتيح إمكانية الواجهة مع إشارات الهاتف القياسية لنظام  Tesiraإدارة نظام االجتماع عبر الهاتف بالكامل
• قابل للتهيئة والتحكم بالكامل في البرنامج

الخصائص
• فلتر إزالة الضوضاء

• بدء المكالمات الصادرة:
 اتصال بنغمة DTMF االتصال السريع إعادة االتصال -وميض

• المراقبة المستمرة لحالة الخط واألخطاء

• كشف المكالمات الواردة والرد عليها

• يمكن أن يتم التحكم من خالل:
 أوامر من أنظمة التحكم الخارجية التحكم في مربعات الحوار في إطار برنامج Tesira -تحكم منطقي من خالل  Tesiraأو أجهزة النقل عن بعد ()RCB

• إلغاء صدى الخط

• خيارات ومعلمات شاملة للتخصيص

• فك شفرة TouchTone

• التوافق مع توجيه حظر استخدام المواد الخطرة ( )RoHSومعتمد على معيار التشفير
المتطور ()AES

• كشف تقدم المكالمة

• خاضع لضمان  Biamp Systemsلمدة  5سنوات

• استقبال هوية المتصل
• كشف تداخل الخطوط

العنوان9300 S.W. Gemini Drive Beaverton, OR 97008 USA :

الهاتف+1 503.641.7287 :
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مدخالت وحدة التحكم
اتصال بدون رفع السماعة/برفع السماعة واالتصال باألرقام من  0إلى  9واالتصال *ورقم االتصال وإعادة االتصال وإضاءة مفتاح السماعة

مخرجات التحكم
عدم رفع السماعة ومؤشر الرنين وفك شفرة  DTMFوإعادة االتصال واكتشاف نغمة االتصال واكتشاف نغمة المشغول واكتشاف نغمة الرنين والخط مشغول والخط جاهز وتداخل
الخطوط وأخطاء الخطوط

المعلمات
تحديد الدولة ومستويات االستقبال/اإلرسال ومستوى إرسال  DTMFومدة إضاءة السماعة ومستوى النغمة الجانبية لـ  DTMFوتمكين هوية المتصل وتمكين إعادة االتصال ونوع هوية
المتصل وتمكين فك تشفير  DTMFوالتوازن المختلط وتمكين  LECو LECالمالئم/الثابت وامتداد الصدى وتمكين إزالة الضوضاء والعمق ووضع االسترجاع وبيانات الرقم األخير
وبيانات هوية المتصل وبيانات فك تشفير  DTMFوبيانات خطأ/تيار/فولطية الخط

األوامر
اتصال بدون رفع السماعة/برفع السماعة واالتصال وإعادة االتصال واستدعاء بيانات الرقم األخير وإضاءة السماعة وتمكين إزالة الضوضاء والعمق واستدعاء بيانات هوية المتصل
ومسح بيانات هوية المتصل واستدعاء بيانات  DTMFومسح بيانات  DTMFواستدعاء بيانات خطأ/تيار/فولطية الخط واستدعاء حالة الخط وكتم صوت االستقبال وكتم صوت اإلرسال

الرسائل
المكالمة الواردة واالتصال بدون رفع السماعة واالتصال مع رفع السماعة وفك تشفير  DTMFونغمة االتصال التي تم اكتشافها/إزالتها ونغمة المشغول التي تم اكتشافها/إزالتها ونغمة
الرنين التي تم اكتشافها وخطأ الخط الذي تم اكتشافه/إزالته وتداخل الخطوط الذي تم اكتشافه/إزالته والخط مشغول والخط متاح وهوية انتظار المكالمة المستلمة

المواصفات الهندسية والمعمارية
يجب أن تكون واجهة الهاتف عبارة عن بطاقة معيارية مزودة بخطين لالستخدام مع أجهزة خادم  Tesiraويجب أن تسمح باالتصال المباشر بخطوط الهاتف التناظرية القياسية .يجب أن
توفر كل قناة وظائف "مختلطة" عادية لسلكين إلى  4أسالك ،وكذلك إلغاء صدى الخط وإزالة الضوضاء وفك تشفير هوية المتصل واكتشاف/التحقق من الرنين ونغمة اتصال DTMF
وفك تشفير  DTMFوفك تشفير نغمة تقدم المكالمة .يجب أن تتيح واجهة الهاتف لنظام  Tesiraاالستجابة ألوامر وحدة التحكم  DTMFمثل إعادة االتصال المعين مسب ًقا من أي نظام
هاتف .ربما يتم استخدام واجهة الهاتف لتطبيقات إدخال الصوت فقط مثل الوصول إلى جهاز النداء أو تطبيقات إخراج الصوت فقط مثل موجزات البث ومراقبة النظام عن بعد .يجب
أن تعتمد واجهة الهاتف على  AES48-2005وممارسات  ،EMCويجب أن تكون متوافقة مع التوجيه األوروبي  EC/2002/95وتوجيه حظر استخدام مواد خطرة معينة
( .)RoHSيجب أن يكون الضمان  5سنوات .يجب أن تكون واجهة الهاتف .Tesira STC-2

مواصفات STC-2
رقم تكافؤ الرنين:

 0.0ديسيبل :THD

< %0.3

النطاق الديناميكي:

 67ديسيبل توازن اإلرسال المختلط:

 30ديسيبل

استجابة التردد:

 250هرتز إلى  3.4كيلوهرتز

التوافق:
 AES48-2005للتأريض و ممارسات EMI
 RoHSالتوجيه (أوروبا)
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