
HYB-01
TEK KANAL TELEFON HİBRİD

 
Genel Özell�kler: 
Telefon bağlantıları �ç�n ger� dönüş sev�yes� -30dB azaltılmış, bar�er kontrol s�steml�, otomat�k hat kesmel�, 
oto remote uyumlu, d�al göstergel� broadcast kal�tel�, İng�l�z d�zayn. 

Elektron�k telefon hybr�d devres� telefon hatlarını ses m�kserler�ne otomat�k bağlayan hattan �zole eden b�r 
c�hazdır. Bar�er s�stem� �le tamamen �zole ed�l�p ayarlanab�l�r res�stance ve reactans devres� �le ger� dönüş 
s�nyal�n� m�n�muma �nd�r�l�r. 

Clean feed s�nyal� veya aux çıkışı band-pass f�ltre ve + 4 dB'l�k l�m�ter devres�nden geç�r�l�r. Telefonda 
konuşma sev�yes� ayarlanılab�l�nen b�r sev�yen�n altına �n�nce otomat�k olarak kesen devre �le çıkış 
otomat�k olarak kes�l�r. 

Hybr�d çıkışı band-pass f�ltreden geç�r�lerek bar�er trafoları �le m�ksere bağlanır. Çıkış sev�yes� -14dB den 
+ 8 dB ye kadar ayarlanılab�l�r. Çıkışlar Neutr�k XLR-3 p�n konektörler balanced olarak alınır. 

Remote bağlantı çıkışları olan m�kserlerde kontrol ucu arka paneldek� REMOTE jakına bağlanarak fader 
açıldığında otomat�k olarak hybr�d� devreye alab�l�rs�n�z. G�r�ş, çıkış ve oto kesme devreler�n�n ayarlarını 
HYB01 model�nde dışarıdan, HYB02 model�nde �çerden ayara yapab�l�rs�n�z. 

NOISE TRESHOLD devres� �le �stend�ğ� durumlarda telefondak� k�ş� konuşmadığı zamanlarda hybr�d 
çıkışını tamamen kesme �mkanı sağlanmıştır. Bu özell�k HYB01 model�nde dışarıdan akt�f hale get�reb�l�r 
veya �ptal edeb�l�rs�n�z. Auto no�se devrede olduğunda mav� renkl� ışık yanar, telefondak� k�ş� konuşmaya 
başladığı anda otomat�k olarak hatta alır ve ışık söner. Sustuğu anda otomat�k olarak hattı susturur ve 
akt�f hale geld�ğ�n� gösteren mav� ışık yanar. HYB02 model�nde bu özell�k c�hazın arka tarafından kontrol 
ed�leb�l�r. 

Telefon bağlantılarını sağlamak �ç�n har�c� telefon g�r�ş� bağlanmıştır. Dışarıdan aramalarda z�l ses� 
kapatılsa dah� ön paneldek� DIAL ışığı �le aramalar görüleb�l�r. 

Kablo Bağlantıları Ve Yayına Alma: 
TEL LINE ucuna telefon hattını bağlayın, PHONE ucuna b�r telefon ah�zes� bağlayın bu ah�ze �le yayına 
almadan önce görüşeb�l�r veya o ah�ze �le s�z arama yapab�l�rs�n�z . Ters taktığınız takt�rde normal 
konuşma ve aramanızı yapab�l�rs�n�z fakat HYBRID � yayına bağladığınız anda telefon hattan düşecekt�r. 

OUTPUT ucunu m�kser�n�z�n �sted�ğ�n�z herhang� b�r kanalına bağlayın. Çıkış sev�yes� 0 dB olduğu �ç�n 
m�kser�n�z�n LINE g�r�ş�ne takın. MIC g�r�ş�ne takarsanız ses çok yüksek geld�ğ� �ç�n çok bozuk b�r ses 
çıkacaktır. 

Telefonla dışarıdan aranıldığında öndek� anahtarın DIAL ışığı yanmaya başlar. Tek tuşa basarak hemen 
yayına alab�l�r, ve tek tuşla telefon hattını kapatab�l�r veya telefon mak�nen�ze yönlend�reb�l�rs�n�z. 
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Hybr�d �n �nput ucunu m�kserdek� herhang� b�r AUX ucuna bağlayın, örneğ�n AUX 1 e bağlayın. M�kserde 
m�krofon kanalları har�ç bütün aux1 ayarlarını kapatın telefondak� k�ş�ye yalnızca sp�ker�n ses� g�tmel�. 
Eğer d�ğer kanalların AUX ları açılırsa ger� dönüş olacak ve sp�ker�n ses� boğuk çıkacaktır. Telefondak� 
şahıs ses�n�z� yeter� kadar duyamıyorsa AUX sev�yes�n� arttırın, fakat bunu m�n�mum sev�yede tutmalısınız 
aks� takt�rde ger� dönüşlere sebep olab�l�rs�n�z. Eğer sev�yey� arttırmanıza rağmen m�kser�n�z�n çıkışı 
yeterl� gelm�yor �se c�hazın �ç�nden LİMİT LEVEL ayarı �le takv�yede bulunab�l�rs�n�z. Fakat mümkün 
mertebe g�den sev�yey� m�n�mumda tutun. Unutmayın k� AUX a gönderd�ğ�n�z her fazla ses s�ze ses�n 
boğulması �le dönecekt�r.  

M�kser�n�z�n AUX çıkışları PRE veya POST olarak seç�leb�l�yor �se, PRE seçeneğ�n� seçersen�z sp�ker 
yayına g�rmeden telefondak� k�ş� �le karşılıklı konuşab�l�r, fakat bu durumda d�kkat ed�lmes� gereken sp�ker 
yayına g�rmed�ğ� zamanlarda da ses� telefona g�deceğ� �ç�n d�kkatl� olmalıdır, yada masa başındak� tekn�k 
yönetmen AUX potansını kapatması gerek�r. POST seç�l�r �se sp�ker�n konuşmaları telefondak� k�ş�ye 
yalnızca FADER açılması durumunda g�deb�l�r. Bu durumda sp�ker yayın har�c�nde telefondak� k�ş� �le 
karşılıklı görüşme yapamaz. 

G�r�ş ve çıkış bağlantılarınız balanced'dır. Dolayısıyla g�r�ş ve çıkışlara �k� canlı b�r blendajlı kablo 
bağlamalısınız. G�r�ş ve çıkışlar HUM trafoları �le yalıtılmıştır. Bu trafoların uçları XLR jakların �k� ve üç 
numaralı uçlarına bağlıdır. M�kser�n�z�n AUX çıkışları balanced değ�l �se yan� b�r canlı b�r şase �se , bu 
uçları canlıyı �k�ye şasey� üçe olacak şek�lde bağlayab�l�rs�n�z. Ç�v� jaklardan stereo olanını output 
(m�kser�n�z�n herhang� b�r kanalı), monosunu �nput (m�kser�n�zdek� telefona ses göndereceğ�n�z AUX 
çıkışına) kablosuna bağlayın. 

M�kserde hybr�d kanalının ses� yeterl� gelm�yorsa c�hazın �ç�nden OUTPUT LEVEL ayarı �le sev�yey� 
arttırab�l�rs�n�z. Fakat bu sev�ye 0 dB olarak ayarlanmıştır mümkün mertebe ayarına müdahale etmey�n. 
Bu sev�yey� m�kser�n�z�n GAIN ayarları �le de arttırab�l�rs�n�z. Eğer hala sev�yen�z düşük gel�yorsa c�hazın 
�ç�nden Hybr�d çıkışını +8 dBu �le -14 dBu arasında ayarlayab�l�rs�n�z. M�kser�n�z�n MIC g�r�ş�ne değ�l 
kes�nl�kle LINE g�r�ş�ne bağlayın. 

C�hazımızın arka tarafındak� m�n� kulaklık jakından telefon çaldığı anda �sten�len b�r lambayı yakmak �ç�n 
kullanab�leceğ�n�z 12 V 20 mA l�k b�r voltaj alab�l�rs�n�z. Bu voltajı b�r opto kuplörü yada röley� çekt�rmek 
�ç�n kullanab�l�r�s�n�z. Ayrıca aynı jak �le ön taraftak� sw�tch yer�ne �sted�ğ�n�z dışarıdan b�r anahtar 
bağlayab�l�r�s�n�z. Jakın �k� numaralı ucunu şaseye çekerek çalıştırab�l�rs�n�z. 

Clean Feed G�r�ş Sev�yes� 10 kOhm dengel� 0 dBu
Clean Feed L�m�t Sev�yes� + 4 dBu
Band Gen�şl�ğ� 250Hz – 4 KHz - 3dB ref 1KHz
Ant� Local Effect Compessat�on 1000-2000 Ohm -220nF
RX Sev�ye -16dBu 0dBu
TX Sev�ye 0 dBm
Telefor Hat Empedans  Sahası 300 ohm - 1.5 Kohm
Telefon Hat Empedansı 600 Ohm
Çıkış Dengel� 0 dBu 50 Ohm
Gürültü Eş�ğ� -30 dB
Güç 220V AC 10W
Konnektör G�r�ş Neutr�k XLR 3p�n
Boyutlar 43.5 x 25 x 5 cm
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