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DH-HAP301 
Hi-fidelity Pickup

Teknik Özellikler

Performans

Pickup Aralığı 1 metrekare–150 metrekare (10.76 sq.ft–
1614.59 sq.ft)

Ses İletim Mesafesi 3000 m (9842.52 ft)

Frekans Tepkisi 20 Hz–20 kHz

Hassaslık -38 dB

SNR 85 dB (1 m 40 dB ses kaynağı SPL) 52 dB(10 m 40 
dB ses kaynağı SPL)1 Pa'da 1 kHz

İşaretleme Özellikleri Çok Yönlü

Kazanç Ayarı 0 VPP–4.6 VPP ayarlanabilir (75 dB ses basıncı 1 
kHz)

Dinamik Aralık 106 dB (1 kHz at Max dB SPL)

Çarpıtma ≤0.3% (74 dB ses basıncı, A ağırlıklı)

Max. Ses Basıncı 120 dB SPL (1 kHz,THD 1%)

Çıkış Direnci 25 Ω denge yok

Çıkış Sinyali Genliği 2.5 VPP/-25 dB

Mikrofon Yüksek kaliteli mikro elektromekanik sistem 
(MEMS) silikon mikrofon

· CPU dahili ses örnekleme modülü, donanım devresinden düşük parazit, 

ses sinyali düşük gürültüye sahip

· Akıllı ses çatlak koruması, ses çatlağını azaltmak için yüksek ses 

gereksinimlerini karşılamak için otomatik düşük mikrofon hassasiyeti.

· Geçerli ses sinyali için geniş dinamik aralık işleme teknolojisini 

benimser, yüksek ses ile düşük sesin işlenmesini dengeler.

· Yüksek hassasiyetli mikrofon, çok yönlü alma, net ses, yüksek anti-

çıkarım yeteneği.

· Sinyal tanımını geliştirmek için algoritma aracılığıyla gürültü azaltma.

·  İnsan sesi frekansını otomatik olarak kazanın ve telafi edin. Çok 

gürültülü ortamlarda insan sesini abartır ve net bir ses sunabilir.

· Duvardan, tavandan yansımadan kaynaklanan iç mekan yankısını etkili 

bir şekilde azaltabilir.

· Çığlık atma kontrol işlevini destekler ve alıcı ve hoparlör aynı ortamda 

olduğunda hoparlör etkisini büyük ölçüde artırabilir.

· Dahili yüksek hızlı CPU, gerçek zamanlı ses sinyali işleme, düşük 
gecikme.

· Dahili aydınlatma koruması, güç iki kutuplu yanlış bağlantı koruması, 

statik elektrik koruması.

· CE, FCC uyumluluğu.

Sinyal İşleme Dijital NR, yansıma, insan sesi 
geliştirme, çığlık kontrolü

Koruma

Koruma 8kV Hava, 6kV kontak ESD yıldırımdan korunma, 
güç polaritesi yanlış bağlantı koruması

Güç

Sürme Yeteneği Dahili preamplifikatör devresi

Bağlantı Modu 3 kurşun tel: (güç, ses, genel GRD)

İletim Kablosu 3-Pin mm² RVVP korumalı kablo

Güç Kaynağı 12V DC (9V-18V)

Güç Tüketimi 0.72W (60mA)

Çevre

Çalışma Sıcaklığı -20 °C ila +60 °C (-4 °F ila +140 °F)

Çalışma Nemi ≤95%RH

Depolama Sıcaklığı 0°C ila +40°C (+32°F ila +104°F)

Depolama Nemi ≤95%RH

Yapısı
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Sistem Görünümü

Bu seri ürün, kamu güvenliği, finans, eğitim, bina, enerji kaynakları, 
savcılık, mahkeme vb. ses/görüntü kayıt kalitesi yüksek senkronizasyonlu 
ortamlar için uygundur. Yakın mesafeden ses toplama, iç/dış ortamda ve 
sessiz veya gürültülü senaryoda ses toplama gereksinimlerini karşılar. 
Özellikle büyük salon veya lobide (banka veya idari işler salonu gibi), olay 
yerinden gelen gürültü ve akustik yansımadan kaynaklanan devam eden 
yankı, düşük ses tanıma oranına neden olabilir. Bu seri ürün, gerçek 
ortamda akustik sorunu etkin bir şekilde çözen ve genel olarak güvenilir 
ses/video gözetimi deneyimi sunan yapı, donanım ve yazılım üzerinde 
belirlenmiş bir tasarıma sahiptir.
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Renk Metal Gümüş

Kasa Alüminyum Alaşım

Boyutlar Φ70 mm × 21 mm (Φ2.76 " × 0.83 ")

Net Ağırlık 0.11 kg (0.24 lb)

Brüt Ağırlık 0.16 kg (0.35 lb)

Sertifikalar

Sertifikalar
FCC: 47 CFR Part 15,Alt bölüm B:2016 
CE: EN 55032:2015(Class B),EN50130-4:2011+A1:20 
14,EN55024:2010+A1:2015
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Sipariş Bilgileri

Tür Model Açıklama

Ses Serisi DH-HAP301 Hi-fidelity Pickup

Ses Serisi HAP301 Hi-fidelity Pickup

Boyutar (mm/inch)




