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De direct select unit is ontworpen voor gebruik met TOA's packet intercomsysteem (IP-netwerk compatibel intercomsysteem) dat gebruik maakt van de packet-audiotechnologie en kan worden aangesloten op een bestaand local area network (LAN) of wide area network (WAN).
Het netwerk moet mogelijk worden gemaakt door middel van een RJ45-aansluiting via een schakelende hub. De netwerkinterface is I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Automatic-Negotiation) Auto MDI/MDI-X-compatibel netwerkprotocol TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.
De directkeuze-eenheid moet 32 contactingangen en -uitgangen hebben via verwijderbare aansluitstekkers aan de achterzijde van de eenheid en de bijbehorende verklikkerlichten op het frontpaneel moeten de uitgangstoestand weergeven. Door het apparaat aan te sluiten op een LAN via de RJ45-connector kan de kanaalstatus-indicator externe besturingsapparatuur weergeven en kan de directe selectiefunctie worden gerealiseerd.
De directkeuze-eenheid moet voorzien zijn van extra verklikkerlichten op het frontpaneel met aanduiding van het licht: LNK/ACT licht groen op wanneer aangesloten op een netwerk en knippert tijdens het verzenden of ontvangen van gegevens. STATUS brandt continu rood terwijl de gegevens naar een intern opslagmedium worden geschreven. POWER licht groen op wanneer het apparaat van stroom wordt voorzien. CHANNEL STATUS INDICATOR brandt groen wanneer de contactuitgang is ingeschakeld. Op het frontpaneel moet een RESET-toets worden aangebracht om de eenheid opnieuw te activeren. De directkeuze-eenheid moet in staat zijn om door middel van de contactingang/uitgangsregeling te vergrendelen met een elektronisch sluitsysteem of een CCTV-bewakingssysteem.
De direct geselecteerde eenheid moet een ingestelde tijdsysteemdiagnose hebben met behulp van contactcontrole-uitgangen om de lijn- en netwerkstatus aan te geven. De lijnstatus moet het volgende aangeven: CPU-storing, regelsynchronisatiefout en geregistreerd maar niet aangesloten stationsnummer. Terwijl de netstatus communiceert met de op het netwerk aangesloten apparatuur, zoals centrales, interface-units of IP-stations. Geen enkele reactie zal wijzen op een mislukking. De direct selecte eenheid bevat speciale software die een gecentraliseerde controle, verificatie van de logboekgegevens en systeemonderhoud vanaf een personal computer mogelijk maakt. Lijnbewaking kan ook worden uitgevoerd met behulp van een pc en een internetbrowser. Het vereiste vermogen moet 220 - 240V AC zijn.
Er mag slechts één EIA-componentenrekruimte worden gebruikt en de afmetingen zijn 420 (B) × 44,3 (H) × 267 (D) mm (16,54 × 1,74 × 10,51). Het gewicht bedraagt 2,8 kg (3,75 lb.) en is afgewerkt in zwarte, van tevoren gecoate staalplaat. Als alternatief kan het apparaat ook aan de wand worden gemonteerd
Optionele extra's: YC-850 wandmontagebeugel vervaardigd door TOA Corporation.


