KABLOSUZ GRUP İLETİŞİM SİSTEMİ

PROJE ADI
KABLOSUZ GRUP İLETİŞİM SİSTEMİ
Hazırlayan

Hikmet AKÇINAR

FİRMA
Telefon
Proje internet adresi
İletişim mail adresi

:
:
:
:

T HİS TEK LTD. ŞTİ.
0216 390 9048
www.tcontec.info
bilgi@tcontec.info

NEDİR ?
Bir fabrikayı gezdiren görevli makinaların gürültüsünden aktarmak
istediği bilgileri tam anlamıyla aktaramaz. Bir turist rehberi misafirlerine
aktarmak istediği kültürel bilgileri şehir gürültüsü, odaklanma sorunu
sebebiyle aktaramaz, bir öğretmen öğrencilerine öğretmek istediği
bilgileri, hem öğrencileri birbirleriyle konuştukları için hem ortam
gürültüsünden dolayı öğretemez.... İşte tam bu noktada tcontec,
kablosuz grup iletişim sistemine ihtiyac duyulmaktadır. Sunum, lansman
yapacak olan görevli konuşmacı, verici ünitesini ve ona bağlı mikrafonu
taşır. Dinleyiciler alıcı ünitelerini ve ona bağlı kulaklıkları taşır. Verici ve
alıcı devreleri çalıştığında otomatik olarak birbirlerine kilitlenir ve
yaklaşık 360 derece 100 metre alan içerisinde iletişim sağlanmasına
imkan verecektir. Verici ünitesi genel kullanım amaçlı geliştirilmiştir.
Aynı ürünü, bir toplantıda yaka mikrofonu olarak, rehber dinleme
sistemi olarak, fabrika gezi kulaklığı olarak kullanabileceğiniz gibi gerekli
adaptörler yardımıyla DVD, VCD, MP3, gibi formatlarla yayın yapılmasını
sağlayabilirsiniz. Hatta yüksek kazançlı hassas dahili mikrofon sayesinde
vericinin bulunduğu ortamı 80 metreden kablosuz çok net olarak
dinleyebilirsiniz.

Daha fala bilgi için bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyin. < Müşteri hizmetleri >

Bununla birlikte yabancı dil eğtimi veren bir sınıfta eğitim alan kişiler, kendilerine dağıtılan kulaklıklar sayesinde, öğretmenin ilgili derse ait bilgisayardan gösterdiğidinlettirdiği sesi tam anlamıyla dinleyebilirler. Olması gereken maksimum verim için gerekli çalışma yapılmış olur. Kültür gezisinde turist gezdirirken, fuarda ürün lanse
ederken, toplantıda simultane çeviri yapılırken, imalathanede ürün-hizmet tanıtımı yaparken, basın toplantısında, yatırımcılara işletmeyi gezdirirken, personel eğitiminde,
kurumsal yöndetim inclemelerinde, eğitim kurumlarını tanırken...tcontec kablosuz kulaklık sistemini kullanabilirsiniz. Bunlar sadece birer örnek ; kendi çözümünüzü kendiniz
üretebilirsiniz !
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NASIL ÇALIŞIYOR ?
İllustrasyon çalışmasında görüldüğü gibi,
konuşmacı tour guide verici ünitesine bağlı
mikrofona konuşur, verici ünitesi konuşmacının
sesini yayınlar. Katılımcılar, yayındaki
konuşmacının sesini alan ve kendine bağlı
kulaklıklara aktaran alıcı ünitesiyle konuşmacıyı
dinlerler.

tcontec, Kablosuz grup iletişim sisteminin iki önemli parçası vardır.
* Verici ünitesi, konuşmacıya verilen, ses yayınını yapan ünitedir.
* Alıcı ünitesi katılımcılara dağıtılır, konuşmacının sesinin alınması ve
dinleyiciye iletilmesini sağlar.
* Headset mikrofon, konuşmacının sesinin verici ünitesine aktarılmasını sağlar
* Kulaklık, alıcı ünitesiyle alınan sesin dinleyiciye aktarılmasını sağlar.
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KİM NEREDE KULLANIYOR ?
Kültür gezisinde turist gezdirirken, fuarda ürün lanse ederken, toplantıda simultane çeviri yapılırken, imalathanede ürün-hizmet tanıtımı
yaparken, basın toplantısında, yatırımcılara işletmeyi gezdirirken, personel eğitiminde, eğitim kurumlarını tanırken...tcontec kablosuz
kulaklık sistemini kullanıyorlar.
Kullanım alanlarına örneler :
Fabrika gibi çok gürültülü ortamlarda kullanılıyor.
Müze gibi son derece sessiz ortamlarda kullanılıyor.
Okul sınıf içinde kullanılıyor.
Yabancı dil eğitim merkezlerinde kullanılıyor.
Turist gezisinde rehber dinleme sistemi olarak kullanılıyor.
Dağcılık, izcilik gibi eğitim birimlerinde kullanılıyor.
Bir sahnede, telsiz yaka mikrofonu olarak kullanılıyor.
Kongre, sempozyum gibi toplantı etkinliklerinde Simultane çeviri sistemi olarak kullanılıyor.
Bebeklerini uzaktan dinlemek için kullanan annelerimiz bile var.
Evde, ofiste kimseyi rahatsız etmeden film, müzik dinlerden kullanılıyor.
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KULLANIM ALANLARI
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FABRİKADA
Fabrika gezisinde tcontec tour guide, infoport kullanımı
Üretim bandlarımız, üretim tesislerimiz için yükseltilmiş odaklanma seviyeleri ve verimlilik isteriz. İşletmemizin pazar payının, yeniliklerinin, yeni
süreçlerinin, yeni sistemlerin daima takip edilmesini arzularız. Etkin bir lansman organizasyonu, bu isteklerimizi elde etmek için harika bir etkinliktir.
Fabrika gezi etkilikleri yeni fırsatları da doğurur.

Özellikle yeni bir ürünü piyasaya
sürecekseniz, turlar büyük bir
avantaj sağlar. Üretim ortamında
satış ekibi ve potansiyel alıcılar için
heyecan artar. Bayilere,
pazarlamacılara, dağıtıcılara yapılan
gezi etkinlikleri yeni pazarlar için
fırsatlar sunar. Etkileyici bir tur
tamamen bir ürün için avantaj ve
fayda sağlıyorsa, tur gezisindeki
iletişimin ürün tanıtımındaki etkisini
bilmelisiniz. İşte tam bu noktada
işletmenizi gezdirirken tour guide /
infoport kablosuz dinleme sistemi
düşünün.

Zaman güçlü profesyonel firmaların
ayakta durabileceği bir zaman.
Bunu hepimiz biliyoruz. Profesyonel
işletme analistleri A'dan Z'ye bir
işletmeyi inceliyor, üretim bandı ,
depo, satış kanalları gibi tüm
kriterleri gözden geçiriyorlar.
Analistler, ürün özellikleri,
prosedürler, rekabet durumuyla
ilgili sık ve zor sorular
sormaktadırlar. Onlara ürün
faydalarını, üretim bandından
pazarlamaya kadar tüm süreçleri
anlatmak istersiniz. rahat, sorunsuz,
gürültünün etkilemediği bir ortamda
iletişim kurmak istersiniz.
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Fabrika içinde

Hedefiniz yatırımcıları kendi
dünyanıza çekmek ancak
söyledikleriniz gürültü sebebiyle
anlaşılmıyor. Zaman... yatırımcıların
bir ürün veya kuruluşa verecekleri
değer için kullanılması gereken en
önemli faktör. Bu nüfuzlu iş
adamlarının yüksek beklentileri var
ancak hiç zamanları yok. Gecikme,
yetersiz ses veya dikkat dağıtıcı
faktörler onları işletmeden
soğutuyor.
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GEZI ETKINLIKLERINDE
Turist gezdirirken tcontec, tour guide infoport kullanımı
Kültür birikimini turistlerimize tam anlamıyla aktarmak, onları kazanmak, kendi özel çevrelerine etkilendiği dünyayı anlatmalarını sağlamak onlarla tam
bir iletişime girmek istersiniz. Onlarla rahat, sorunsuz, gürültünün etkilemediği bir ortamda iletişim kurmak istersiniz.

Kültür gezilerinde
Antakya bölgesini düşünün !
Antakya Mozaik Müzesi - St.Pier
Kilisesi - Harbiye Şelaleleri - Katolik
ve Ortodoks Kiliseleri - Eski Antakya
Sokakları - Tahtacılar çarşısını...
Tüm bu zengin kültür birikiminin
tanıtımını, lansmanını saygın misafir
turistlerimize aktardığınızı düşünün
!
Onların sadece sizi-rehberi
dinlediklerini, odaklandıklarını
düşünün!
Aktarılanların direk algılandığını ve
etkinliğin kazanılan verimini hayal
edin. Bu tcontec, tour guide
sistemiyle mümkündür.

Misafir gezdirirken
Misafirlerinizi Topkapı sarayına
götürdünüz oradan yere batan
sarayına geçtiniz, tüm bölgeyi
onlara tanıtıp muhteşem boğazı
gezdiriyor, istanbul'u tanıtıyorsunuz.
Şehir gürültüsünden
etkilenmeden.... sadece size
odaklanmalarını sağlayarak... Sizi
tcontec, tour guide sistemi ile
dinliyorlar....
tcontec, tour guide sistemi ile
anlatımlarınızı gerçekleştirken
etkileyici sunum sağlarsınız.
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Turizm amacıyla

Tüm turizm amaçlı etkinliklerde
Hedefiniz turistleri kendi dünyanıza
çekmek ancak söyledikleriniz gürültü
sebebiyle anlaşılmıyor. Zaman...
turistlerin bir bölge veya mekana
verecekleri değer için kullanılması
gereken en önemli faktör. Bu elit
turistlerin yüksek beklentileri var
ancak hiç zamanları yok. Gecikme,
yetersiz ses veya dikkat dağıtıcı
faktörler onları işletmeden soğutuyor.
İzlenim.... son derece olumsuz.
Alışkanlıklarınızdan kurtulun !

FİRMA
Telefon
Proje internet adresi
İletişim mail adresi

:
:
:
:

T HİS TEK LTD. ŞTİ.
0216 390 9048
www.tcontec.info
bilgi@tcontec.info

OKULDA-EĞİTİMDE
Okulda, sınıfta tcontec, tour guide infoport kullanımı
tcontec, Grup iletişim sistemi ders konusu ne olursa olsun, eğitim sınıf içinde, laboratuvarda veya özel derslik gibi hangi birimde yapılırsa yapılsın, öğrencilerin
öğreticiye direk odaklanmaları, dersi tam olarak anlamaları için geliştirilmiştir. Öğretici verici ünitesi ve mikrofonu kullanır, anlatır, örenciler uzaktan
alıcı+kulaklık yardımıyla direk onu dinler. HAYAL GÜCÜNÜZÜ KULLANIN !

Sınıf içinde... dışında
Öğrenciler aldıkları eğitim
doğrultusunda periyodik aralıklarla
müzeleri, tarihi eserleri, özel
mekanları incelemek üzere
gezdirilirler.
tcontec grup iletişim sistemi bu ve
benzeri gezi aktivitelerinde
öğrencilerin öğretmenlerini gruplar
halinde dinlemelerini, dış
etkenlerden uzak kalmalarını,
ilgilerinin sadece anlatım konusunda
olmalarını sağlamak için
geliştirilmiştir.Faaliyetin kazanılacak
yüksek verimini hayal edin.

Yabancı dil eğitiminde
Öğrencilerin en çok zorlandıkları dersin
başında yabancı dil olması sebebiyle
farklı eğitim araçları geliştirilmiştir.
tcontec, özel eğitim sistemiyle
öğrenciler öğretmeni veya direk ses
kaynağından gelen sesi kulaklıklar
vasıtasıyla dinler, odaklanır ve
öğrenirler.
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TOPLANTIDA
Toplantıda tcontec, tour guide infoport kullanımı
tcontec, grup iletişim sistemi, kongre, seminer, sempozyum, konferans gibi toplantı etkiliklerinde ihtiyaç duyulan ekipmanlar arasında bulunacak genel amaçlı
destek ünitesi olarak geliştirilmiştir. Aynı cihazı, el tipi telsiz mikrofon, yaka tipi telsiz mikrofon, kablosuz salon ses sistemi olarak kullanmak mümkündür.

Yaka tipi telsiz mikrofon
Sahnede konuşmacı üzerinde son
derece hafif verici ünitesi ve bu
verici ünitesine bağlı headset ( ense
tipi mikrofon ) ile tcontec telsiz yaka
mikfonu olarak kullanılabilir.

Simultane kulaklık
tcontec, grup iletişim sistemi dijital
16Kbit ses kalitesine sahiptir.
Rahatlıkla ve güvenerek çok kanallı
simultane çeviri ekipmanı olarak
kullanılabilir.
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TOPLANTIDA

Kablosuz kürsü mikrofonu
Çoğu zaman kürsünün bulunduğu
sahne ile kontrol masası arasındaki
kablo görüntü kirliliğine sebep
olmaktadır. Hatta teknisyenler bu
kirliliği önlemek için kablo üzerine
band yapıştırmaktalar.... tcontec
kablosuz ses aktarımı ile kablo,
görüntü kirliliği yaşanmamaktadır.
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SİMULTANE ÇEVİRİ SİSTEMİ
Simultane sistem olarak tcontec, tour guide infoport kullanımı
tcontec, kablosuz ses iletişim sistemi, kongre, seminer, sempozyum, konferans gibi toplantı etkinliklerinde ihtiyaç duyulan simultane çeviri sistemi - ekipmanları
arasında bulunacak genel amaçlı destek ünitesi olarak geliştirilmiştir. Üstelik simultane tercüman kabinine bağımlı olmaksızın çalışma şekliyle....Verici ünitesi,
simultane tercüman ünitesine bağlanarak çok kanallı yayın yapabilir, katılımcılar alıcı ünitesiyle istedikleri lisanı dinleyebilirler.
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TEKNIK OZELLIKLER
ÖZEL NOT
Ses yayını yapan ve ses yayını alan üniteler haricindeki mikrofon, kulaklık modelleri değişkendir. Bu sebeple; teknik özellikleri belirtilmemiştir.
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VERİCİ ÜNİTESİ
Paket içinde bulunan, konuşmacı olarak görevli kişinin taşıyacağı, kendine bağlı olan mikrofon üzerinden gelen sesin kablosuz
yayınlanmasını sağlayan sistemin bir parçasıdır. Muadillerine göre farklı özelliklere sahiptir. tcontec tour guide sistemi 7.4V
Lityum iyon pil kullanır. Bu özellik sayesinde boyut olarak daha küçük ve daha uzun ömürlü pil tüketimine sahiptir. Sadece
konuşmacı için değildir.
Bir fuar standında ( stand ne kadar büyük olursa olsun ), yayınlanacak müzik, sesin, stand içinde farklı yerlere yerleştirilen
hoparlöre aktarılması kablosuz gerçekleşebilir veya, bir toplantı etkinliğinde, organizasyonun yapıldığı mekanda fuaye
alanında yayınlanacak ses için ayrıca ekipman kurulmasına gerek kalmadan, daha önce kurulmuş reji-kontrol masasından fuaye
alanuında bulunan hoparlörlere ses yayını yapılabilir.Verici ünitesi bu ve buna benzer kablosuz ses aktarımlarında kullanılmak
üzere tasarlanmış ve geliştirildi. İsterseniz insan sesini çok hassas bir şekilde yayınlayabilir, istenirse sabit bir ses kaynağından
alınan sesi yayınlayabilirsiniz.

TEKNİK VERİLER

RF IC Frekans
Kanal sayısı
Çıkış gücü
Çalışma gerilimi
Çektiği akım
Şarj süresi
Şarj şekli
Çalışma süresi
Ses giriş
Çalışma sıcaklığı
Modülasyon
Veri hızı
Kanal aralığı
Frekans kararlılığı
Giriş seviyesi
Giriş empedansı
Mikrofon kazancı

: 2400—2483MHz digital
: Standart olarak 20 kanal üretiyoruz. Ancak özel projeler için kanal sayısı sınırı yoktur.
: 5dBm - 20 dBm ( uygulama alanına göre programlanabiliyor )
: Kendi içinde özel imalat, dahili 3.7V, 1400mA Li-ion pil ile veya özel 6V 1200mA DC adptr
: Maksimum güçte 120mA
: En fazla 2 saat ( test edildi )
: DC adaptör veya Şarj çantası veya Araç şarj fişi ile
: Maksimum güçte hiç durmadan 9 saat. ( test edildi )
: 3.5mm, line - mikrofon girişi.
: -15, 65
: GFSK
: 2Mpbs
: 4Mhz ( Kanal sayısına göre değiştirilebiliyor )
: +156 Khz
: Maksimum 1Vrms
: 10 Kohm
: Sıradan mikrofonlar için 0dB
Yüksek hassasiyet gerektiren uygulamarda 20dB. Bu çok yüksek bir mikrofon hassasiyeti sağlıyor.
Öyleki bie odadaki fısıltıları dahi duyabiliyor veya bir bebeğin çıkarttığı en küçük sesi
işitebiliyorsunuz. Cihaz üzerinde taktile switch ile ayarlanabilir.

Ses kalitesi
Ağırlık
Ulaşılan uzaklık

: 44.1khz, 64kHz, 16 bit ( Standart 16K dijital olarak ayarlanabiliyor. )
: 75 gram ( pil dahil )
: 150 metre açık alan ( test edildi )
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ALICI ÜNİTESİ
Paket içinde bulunan, konuşmacı olarak görevli kişinin taşıyacağı, kendine bağlı olan mikrofon üzerinden gelen sesin kablosuz
yayınlanmasını sağlayan sistemin bir parçasıdır. Muadillerine göre farklı özelliklere sahiptir. tcontec tour guide sistemi 7.4V
Lityum iyon pil kullanır. Bu özellik sayesinde boyut olarak daha küçük ve daha uzun ömürlü pil tüketimine sahiptir. Sadece
konuşmacı için değildir.
Bir fuar standında ( stand ne kadar büyük olursa olsun ), yayınlanacak müzik, sesin, stand içinde farklı yerlere yerleştirilen
hoparlöre aktarılması kablosuz gerçekleşebilir veya, bir toplantı etkinliğinde, organizasyonun yapıldığı mekanda fuaye
alanında yayınlanacak ses için ayrıca ekipman kurulmasına gerek kalmadan, daha önce kurulmuş reji-kontrol masasından fuaye
alanuında bulunan hoparlörlere ses yayını yapılabilir.Verici ünitesi bu ve buna benzer kablosuz ses aktarımlarında kullanılmak
üzere tasarlanmış ve geliştirildi. İsterseniz insan sesini çok hassas bir şekilde yayınlayabilir, istenirse sabit bir ses kaynağından
alınan sesi yayınlayabilirsiniz.

TEKNİK VERİLER

RF IC Frekans
Kanal sayısı
Çalışma gerilimi
Çektiği akım
Şarj süresi
Şarj şekli
Çalışma süresi
Ses çıkış
Çalışma sıcaklığı
Modülasyon
Veri hızı
Kanal aralığı
Frekans kararlılığı
Giriş seviyesi
Giriş empedansı
Mikrofon kazancı

: 2400—2483MHz digital
: Standart olarak 20 kanal üretiyoruz. Ancak özel projeler için kanal sayısı sınırı yoktur.
: Kendi içinde özel imalat, dahili 3.7V, 1000mA Li-ion pil ile veya özel 6V 1200mA DC adptr
: Maksimum güçte 40mA
: En fazla 2 saat ( test edildi )
: DC adaptör veya Şarj çantası veya Araç şarj fişi ile
: Maksimum güçte hiç durmadan 9 saat. ( test edildi )
: 3.5mm 40mW 32R, 60mW 16R
: -15, 65
: GFSK
: 2Mpbs
: 4Mhz ( Kanal sayısına göre değiştirilebiliyor )
: +156 Khz
: Maksimum 1Vrms
: 10 Kohm
: Sıradan mikrofonlar için 0dB
Yüksek hassasiyet gerektiren uygulamarda 20dB. Bu çok yüksek bir mikrofon hassasiyeti sağlıyor.
Öyleki bie odadaki fısıltıları dahi duyabiliyor veya bir bebeğin çıkarttığı en küçük sesi
işitebiliyorsunuz. Cihaz üzerinde taktile switch ile ayarlanabilir.

Ses kalitesi
Ağırlık
Ulaşılan uzaklık

: 44.1khz, 64kHz, 16 bit ( Standart 16K dijital olarak ayarlanabiliyor. )
: 50gram ( pil dahil )
: 150 metre açık alan ( test edildi )

PROJE ADI
KABLOSUZ GRUP İLETİŞİM SİSTEMİ
Kullanım alanı

SIMULTANE SISTEM

FİRMA
Telefon
Proje internet adresi
İletişim mail adresi

:
:
:
:

T HİS TEK LTD. ŞTİ.
0216 390 9048
www.tcontec.info
bilgi@tcontec.info

