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Архіватори мови

USB-архіватор мови МПМ-12/X-Ю
Архіватор мови МПМ-12/X-Ю - це реєстратор переговорів у зовнішньому
виконанні, що підключається до комп'ютера за допомогою шини USB. Може
нести від 2-х (базовий варіант) до 10 каналів в одному пристрої. Можливе
підключення декількох пристроїв до одного ПК. Також завдяки модульній
конструкції можливо збільшення кількості каналів у блоці у разі розширення
кількості ліній, що підлягають контролю.
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PCI-архіватор мови МПМ-12/X-П
Увага! Архіватор знятий з виробництва.
Архіватор мови МПМ-12/X-П - це реєстратор переговорів у внутрішньому виконанні у вигляді PCI-плати,
що кріпиться всередині системного блоку ПК (персонального комп'ютера). Встановлюється в PCI-
роз'єм материнської плати. Може нести від 4-х (базовий варіант) до 20 каналів на одній платі. Можлива
установка декількох плат в один ПК. Також завдяки модульній конструкції можливо збільшення
кількості каналів на платі у разі розширення кількості ліній, що підлягають контролю.

2-канальний архіватор МПМ-12-2С
Увага! Архіватор знятий з виробництва. На зміну МПМ-12-2С випускається архіватор МПМ-12/X-Ю.
Архіватор мови МПМ-12-2С - це 2-х канальний реєстратор переговорів, виконаний у вигляді окремого
блоку в металевому корпусі.
Від моделі МПМ-12/2-СБ(СББ) відрізняється підтримкою голосового попередження про запис розмов у
відповідях на вхідний дзвінок, а також наявністю тонального оповіщення кожні 15 секунд, коли
слухавка ТА піднята. Голосове та тональне попередження конфігурується індивідуально в кожному
каналі за допомогою джамперів на платі пристрою.
Підключення до ПК здійснюється за допомогою комутуючих кабелів, що поставляються в комплекті. На
ПК задіюються USB порт і лінійний вхід звукової карти.

2-канальний архіватор МПМ-12/2-СБ, МПМ-12/2-СББ
Увага! Архіватор знятий з виробництва. На зміну МПМ-12/2-СБ(СББ) випускається архіватор 
МПМ-12/X-Ю.
Архіватор мови МПМ-12/2 - це 2-х канальний реєстратор переговорів у внутрішньому (архіватор мови
МПМ-12/2-СБ) виконанні у вигляді плати, що кріпиться всередині системного блоку ПК (персонального
комп'ютера) і зовнішньому (архіватор мови МПМ-12/2-СББ) виконанні у вигляді окремого блоку в
металевому корпусі. Підключення до ПК здійснюється за допомогою комутуючого кабелю, що
поставляється в комплекті. На ПК задіюються USB порт та лінійний вхід звукової карти.
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2-канальна плата розширення для архіватора мови МПМ-12
2-канальна плата розширення призначена для збільшення канальної ємності архіваторів мови серій 
МПМ-12/X-П та МПМ-12/X-Ю.
Плата розширення встановлюється на системну плату архіватора при наявності вільних слотів
розширення згідно максимальної місткості відповідних моделей.

2481 1938

GSM-Шлюз SPRUT UNIVERSAL
GSM-Шлюз SPRUT Universal - багатофункціональний бездротовий термінал із серії Sprut із
вбудованим gsm-модулем. Багатство функціональних можливостей цього пристрою дозволяє гнучко
використовувати його для вирішення завдань зв'язку на Вашому підприємстві.
GSM-Шлюз працює в мережах GSM 900/1800 MHz. Крім великої різноманітності функцій, термінал
підтримує функції "CallBack", "Конференція", "Ведення статистики дзвінків". Зручне меню для
програмування gsm-терміналу з комп'ютера дозволить Вам налаштувати параметри його роботи за
багатьма характеристиками.
Також Sprut Universal має ємну телефонну книгу на 300 абонентів, де можна налаштувати їх доступ до
терміналу для кожного індивідуально.
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Мікрофон активний МА-5
Мікрофон активний МА-5 призначений для запису звукової атмосфери залу і може працювати спільно
з архіваторами мови серії МПМ-12. Електретний високочутливий мікрофон в поєднанні з автоматичним
регулюванням посилення забезпечує відмінну чутливість на відстані до 5 м.
Живлення мікрофона здійснюється від джерела напругою 5 В. При підключенні мікрофона
симетричною екранованою витою парою - видалення від архіватора може становити до 1000 м.

1012 790

Мікрофон активний МА-12
Мікрофон активний МА-12 призначений для запису звукової атмосфери залу і може працювати в
системах відеоспостереження. Електретний високочутливий мікрофон в поєднанні з автоматичним
регулюванням посилення забезпечує відмінну чутливість на відстані до 5 м.
Живлення мікрофона здійснюється від джерела напругою 12 В. При підключенні мікрофона
симетричною екранованою витою парою - видалення від звукозаписної апаратури може становити до
1000 м.

1012 790

Модуль грозозахисту МГ-1
Модуль грозозахисту МГ-1 призначений для захисту телефонних ліній від перенапруг і розрядів
блискавки.
Кількість захищених ліній - 1.
Пристрій підключається послідовно з архіватором серії "МПМ-12", телефоном, факсом, модемом або
іншим телефонним обладнанням.
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Модуль грозозахисту МГ-2
Модуль грозозахисту МГ-2 призначений для захисту телефонних ліній від перенапруг і розрядів
блискавки.
Кількість захищених ліній - 2.
Пристрій підключається послідовно з архіватором серії "МПМ-12", телефоном, факсом, модемом або
іншим телефонним обладнанням.
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Блок контролю СКМАР
СКМАР (система контролю та моніторингу архіватора мови) - забезпечує контроль загальної
працездатності системи, перезапуск комп'ютера, операційної системи або ПЗ "Архіватора мови" без
участі оператора при збоях в їх роботі, з можливістю індикації на віддаленому пульті. Система СКМАР
дозволяє відстежувати і виправляти збої і помилки в роботі персонального комп'ютера, операційної
системи Windows і програмного забезпечення Архіватора мови для гарантії повного збереження
регламентованої інформації.
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