
ATUC-50 نظام املناقشة الرمقي

تسمتعون وُتمسعون 



البساطة
مْيِكنمك اختيار جحم وتعقيد متطلبات نظام التواصل٫ 
 ATUC-50 يف املقابل مينحمك نظام املؤمتر الرمقي

إعادة إنتاج للخطاب بشلك موثوق وواحض باالعمتاد عىل 
نظام ميتاز بالبساطة يف الرتكيب واالستعامل.

م نظام ATUC-50 لتلبية متطلبات املؤمترات خمتلفة  ُصِّ
األجحام، ويمتزي بهسولة الضبط وإعادة الضبط مع توفري 

نمك من مالئمة  جْودة صوت احرتافية وحتمك متقدم مُيكِّ
النظام مع أي عدد من إعدادات املناقشة.

نكم نظام ATUC-50 من أن تستمعوا  باختصار، ُيمِكّ
وُتْسمعوا.



واملرونة ألي تطبيق 

جودة الصوت/ وضوح الكالم
/48kHzصوت رمقي غري مضغوط مبعدل ATUC-50 ينتج نظام

bit-24 يحمس بإعادة إنتاٍج طبيعية وواحضة للصوت. ميكن ضبط 
وحدة  للك   )Equalizer( واملوازن   )Gain( امليكروفون  تمخض 
مناقشة/ميكروفون لُيخَدم صوت املشاركني بشلٍك أفضل؍ وَتُضم 
برتانزستورات  عالية جمهز  ميكروفون جبودة  كذلك  املناقشة  وحدة 
منفصلة تقلل من التشويش. ومن جهة أخرى فقد مت جتهزي النظام 
مبستويات  يحمس  نطاقًا   12 من  يتكون  الصوت  الرتداد  مبانع 
امليكرفون٫ مكا  اىل  المساعات  من  يرتد  أن  دون  للصوت  مرتفعة 
 Equalizer( ميكن ضبط وحدة التحمك من خالل موازن بارامرتي
نمك من التحمك اجليد  Parametric( مكون من 8 نطاقات٫ مُيكِّ

يف نوعية الصوت.
 

التعددية
إماكنية  تتيح  متقدمة  ضبط  خبيارات   ATUC-50 نظام  ميتاز 
حفظ واسرتجاع ما يصل إىل 8 إعدادات لملؤمتر معدة مسبقا٫ ما 

ميكنمك من االنتقال الرسيع بني إعدادات املناقشة.
احلر”،”طلب  “التحدث  للنظام:  املختلفة  التشغيل  أوضاع  ن  ومتِكّ
من  التجاوز،  إعدادات  إىل  باإلضافة  بالاكمل”  بعد  التحدث”،”عن 

احلفاظ عىل تنظمي النقاش.
وبفضل مزية الرتمجة بثالث لغات املتوفرة بالنظام٫ بات بإماكنمك 

استيعاب مجموعة من الناس بلغات متعددة.
للربجمة،  وقابلة  املهام  ATUC-50 هو عبارة وحدة متعددة  نظام 
واملندوبني، مكا ميكن حتويلها  الرئيس  وحدة  من  مهام لك  تضم 

إىل وحدة مرتمج بتحميل برناجم ثابت علهيا.
الرسيع  بالدجم  املبسط  الويب  حمرر  يحمس  أخرى  جهة  ومن 
املكروفون، طبيعة  تشغيل  ذلك  واملؤمتر، مبا يف  الصوت  إلعدادات 

معل المساعات املدجمة، أولوية احلديث، نوع املستخدم وغريها.
 

هسل اإلستخدام
الوضوح  من  عالية  درجة  عىل  صوت  يقدم   ATUC-50 نظام 
وخيارات متقدمة، مقدمة من خالل واجهة تعترب يف غاية الهسولة 
من حيث االستخدام.ترتبط وحدات املناقشة بوحدة التحمك بواسطة 
)أو أفضل( إما عن طريق ربطهم بشلك تسلسيل   Cat5e كيبل 
وحدات حتمك،  ثالث  ربط  َحلَيق. مكا ميكن  أو   )Chain  Daisy(
مكا  مناقشة.  وحدة   150 اىل  يصل  ما  يدمع  نظام  ينتج  حىت 
ميكن التحمك يف اإلعدادات والتشغيل حمليًا بواسطة وحدة التحمك 
أو   )stand alone mode(بذاته القامئ  المنط  مبارشًة عن طريق 
عن بعد بواسطة خاصية صفحة الويب، ما يحمس برسعة و هسولة 
إعدادات الضبط واإلدارة من متصفح إنرتنت عىل أي جهاز )حاسوب 
أو حاسوب لويح، اخل.(. وتهسل أزرار التجسيل )تجسيل، توقيف، 
ميكن  مكا   ٫USB ختزين  جهاز  عىل  التجسيل  معلية  إيقاف(٫ 
ضبط واسرتجاع ما يصل اىل 8 إعدادات نقاش بواسطة الواجهة 

األمامية٫ برناجم أو نظام حتمك متوافق.

القمية 
ورائدة  متعددة  واستعامالت  وظائف   ATUC-50 نظام  مينحمك 
صناعيًا و صوت جبودة عالية.وميتاز هذا النظام بهسولة استعامله٫ 
سوف  بالسوق  املتوفرة  األنمظة  من  مشابه  نظام  عىل  فاحلصول 
يلكفمك الكثري من الوقت واملال واجلهد، فهذا النظام يوفر لمك لك 
ما حتتاجون إليه يف نظام واحد، النظام متوفر بسعر مناسب لمك٫ 
احتياجاتمك  إضافة  من  ميكنمك  ما  تطويره  قابلية  إىل  باإلضافة 

بهسولة.

االعمتادية وخيارات الربط
وحدات  ربط  ميكن  باألسفل٫  البياين  بالرمس  يظهر  مكا 
)ما يصل  او تسلسيل  التحمك بشلك حليق  بوحدة  املناقشة 
إىل حلقتني و 4 سالسل للك وحدة حتمك(، الربط بشلك حليق 
يزيد من اعمتادية النظام٫ حيث َتعترب وحدة التحمك هناية لك 

حلقة عىل أهنا بداية لسلسلة جديدة٫ فيف حاالت الفشل يف 
الربط تواصل وحدات املناقشة العمل عىل الرمغ من تواجدها 
خمارج   6 لديه   ATUC-50 نظام  خمتلفتني،  سلسلتني  يف 

سالسل حكد أقىص لربط وحدات املناقشة.

ATUC-50DU 

ATUC-50CU

الربط احلليق

)اىل 50(

الربط التسلسيل



مثال لربط النظام
يصل  ملا  الشائعة  الربط  طرق  باألسفل  البياين  الرمس  يظهر 
 43 بطول  اإلوزة  عنق  ميكروفونات  مع  مناقشة  وحدة   50 إىل 
أو  تسلسيل  بشلك  التحمك  بوحدة  متصلة  مس٫   58 أو  مس 
موزع  ن  وميِكّ أفضل(٫  )أو   Cat5a كيبل  باستخدام  حليق 
بنظام  االتصال  من  املركزية  الوحدة  خلف  املوجود  الشبكة 
أو شبكة السلكية.  بمكبيوتر حتمك  أو  IP خاريج  لديه  حتمك 

ميكن توصيل ميكروفون أو أي مصدر صوت خاريج من خالل 
املمخض  توصيل  يمت  املتوازنني.  املكروفون/خط  مدخيل  إحدى 
والمساعات بواحد من أربعة خمارج صوت متوازنة٫ جهاز ختزين 
من  األمامية  الواجهة  موجود عىل   USB يتصل مبدخل   USB

.MPS و قناتني بصيغة WAV. أجل ختزين 4 قنوات بصيغة
.Cat5a يستخدم النظام كيابل

التحمك عن بعد من خالل صفحة الويب
ATUC-50 يه  لنظام  الويب  بعد عىل صفحة  التحمك عن  وظيفة 
نمك من  اللغات مُتكِّ عبارة عن تطبيق ويب بواجهة مستخدم متعددة 
ضبط وتشغيل النظام انطالقًا من جهاز احلاسوب أو هاتف محمول 
براجم  محتيل  إىل  احلاجة  ودون  إنرتنت  متصفح  عىل  باالعمتاد 
من  إنطالقًا  للنظام  املفصلة  اإلعدادات  ضبط  ميكنمك  مكا  معينة٫ 
شاشة التطبيق الرئيسية٫ واسرتجاع وتعديل الضبط قبل بدء املؤمتر 

أو تشغيله ومراقبته.

فوائد التحمك عن بعد من خالل صفحة الويب
•  ميكن الوصول إليه من متصفح إنرتنت عىل أجهزة 
املاك واحلواسب العادية وأجهزة احلاسوب اللوحية 

نمك  اليت تعمتد عىل نظام األندرويد و iOS, ما مُيِكّ

من التحمك اجليد يف إعدادات وتشغيل النظام.

• الحيتاج إىل تثبيت برجميات إضافية

• �صالحيات الدخول لملدير واملشغل مع محاية بلكمة 
رس إختيارية.

•  ضبط إعدادات املؤمتر والصوت لوحدة التحمك 
ووحدات املناقشة الفردية.

•  ضبط إعدادات التجسيل مع التحمك يف فرتاته 
)بدء،إيقاف، توقف(

• التذكري بضبط املؤمتر.

• اسرتجاع إعدادات ضبط املؤمتر املعدة مسبقًا.
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ATUC-50DU

ATUC-50INT

)حتى 50 وحدة مناقشة(
المكبيوتر / ماك

جهاز الشبكة السلكية 
)Network Switch(

مصدر صوت خاريج

نظام الرتمجة

ميكروفون
USB جهاز ختزين

املمخضمكربات الصوت

نقطة اتصال السلكية
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عىل الويب

المكبيوتر اللويح



االستئجار  املؤمتر املتنقل/ 
مع  عالية  جبودة  وتاكمل  هسل  تشغيل   ATUC-50 نظام  لمك  يوفر 
أنمظة التحمك للطرف ثالث، وذلك باإلعمتاد عىل التحمك IP مع القدرة 
عىل إستخدام ميكروفونات مكثف من صنف pin XLR-3 مع وحدات 
أو  آخر  إىل  حدث  من  لإلنتقال  مثاليا  النظام  هذا  ويعترب  املناقشة، 

لغرض تأجري النظام
املهام للربجمة  والقابلة  الوظائف  املتعددة  املناقشة  وحدات   تهسل 

أمام املهندسني خالل فرتات التحضري لألحداث. مكا يوفر النظام كذلك 
نظاما خارجيا لتوزيع اللغة مع تأمني الرتمجة لثالت لغات.

الرشاكت
توفر خاصية التحمك عن بعد عن طريق الويب لنظام ATUC-50 دجمًا 
من  سواءًا  باإلجمتاعات  التحمك  من  نمك  مُتكِّ املنصات٫  متعدد  سهاًل 
نمك أمنطة التشغيل  حاسوبمك الخشيص أو احلاسوب اللويح٫ مكا مُتِكّ
تنظمي  من  للربجمة  القابلة   LED ال  و مؤرشات  لإلختيار  القابلة  الثالثة 

االجمتاعات وتفادي سوء الفهم.
وتحمس مزية وضوح الكالم و ووظيفة التجسيل املرن باإلضافة إىل التحمك 
الفردي بتنظمي اإلجمتاعات والتحمك هبا وجعلها ممثرة٫ مكا جيعل التصممي 
األنيق و إماكنية الدجم مع اإلجمتاعات املرئية من هذا النظام احلل األكرث 

مالءمًة لملجالس واإلجمتاعات وقاعات اإلجمتاعات املرئية.

مراكز املؤمترات الفنادق/   - الضيافة 
ميكنمك نظام ATUC-50 من تدبري تشكيلة واسعة من التجمعات: من 
اليت  واالجمتاعات  حتمك  وحدات  بثالث  األنمظة  إىل  الصغرية  األحداث 
االجمتاع.  ومهام اكن جحم  مشارك٫   150 فهيا  احلضور  عدد  يتجاوز 

ومن ناحية أخرى ميتاز هذا النظام بهسولة اإلستخدام والرتكيب.

القضاء/احملامك
يعمتد  حكل  لملحامك  بالنسبة  جدًا  مالئم   ATUC-50 نظام  يعترب 
مجموعات  أربع  شلك  عىل  املناقشة  وحدات  تنظمي  يمت  حيث  هيلع٫ 

يمت تجسيلها فرديًا.
األخري  هلذا  األم  باللغة  هيلع  املدىع  خطاب   ATUC-50 نظام  يوفر 

وذلك باإلعمتاد عىل خدمات الرتمجة الفورية بثالث لغات.

التعلمي
توفري وحدة  خالل  التفاعيل،من  التعمل  ATUC-50 معلية  نظام  يهسل 
مناقشة للك طالب متكنه من اإلجابة وطرح األسئلة بشلك فوري ، ويمت 
توزيع الصوت بشلك متساوي باإلعمتاد عىل مكرب الصوت مدجم حيث 

يتسىن للك الطلبة المساع و الفهم و التفاعل. 
 وهسلت خدمة الرتمجة بثالث لغات استضافة حمارضات بلغات أجنبية 
متنوعة، مكا بات باإلماكن تجسيل ملفات صوتية وتوزيعها عىل الطلبة، 
للطلبة  احلي  البث  وسائط  عىل  باإلعمتاد  بعد  عن  التعمل  ميكن  مكا 

بغض النظر عن أماكن تواجدمه من اإلسمتاع والتعمل.

القطاع احلكويم
وبسعر  سليك  كنظام  احلكويم  للقطاع  جدًا  مالئم  النظام  هذا  يعترب 
التواجد متعدد  ن خطاب جبودة عالية وترمجة لألماكن ذات  يؤِمّ معقول٫ 
اللغات. مكا متكن ألوان أضواء ال LED املشاهدين من التعرف مرئيًا 

عىل وحدات املناقشة٫ مكا تهسل وظيفة التجسيل معلية األرشفة.

لتسمتعون وتمسعون
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  ATUC-50 نظام املناقشة الرمقي

فئة جديدة من  
 املؤمترات

استمثار آمن
• كالم واحض وجودة صوت عالية

• هسل اإلستخدام

• آمن و اعمتادي

• مرن

• قابل للّتعديل 

• هسل الرتكيب والتصممي  

• مضان ملدة مخس سنوات

YEAR 
WARRANTY5


