
 

 

 

       Sistem wired pentru Audio Conferinta si Voting - 

GONSIN TL-VB6100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calitate fara compromisuri. Cel mai bun raport pret/calitate. Performante de inegalat. 

Alege GBC si descopera inovatia AV la cel mai bun cost pentru tine. 



 

 

 

Sistemul de Audio Conferinta, Voting si Traducere Simultana GBC GONSIN TL-VB6100 este compus 

dintr-o unitate centrala si unitatile individuale pentru delegati / presedinte, conectate intre ele prin cabluri. 

Principalele avantaje ale folosirii unui sistem wired sunt eliminarea interferentelor ce pot aparea in 

sistemele wireless si eliminarea posibilitatii ascultarii sau inregistrarii neautorizate, crescand astfel 

calitatea sunetului si securitatea sistemului. Deasemenea utilizarea este mult mai facila, nefiind necesara 

nici un fel de intretinere (schimbarea sau incarcarea bateriilor) dupa instalare.  

Integrarea sistemului de vot in unitatile delegat/presedinte simplifica instalarea, reducand la minim 

numarul de cabluri si de aparate aflate pe masa de conferinta. 

 

Functii principale: 

• Sistemul minimal este compus dintr-o unitate centrala, ce suporta pana la 60 unitati delegat / 

presedinte. Optional, sistemul poate fi marit pana la 200 unitati prin folosirea de extensii pentru 

unitatea centrala si pana la 1000 unitati delegat daca se folosesc mai multe unitati centrale si 

extensiile aferente, instalate in cascada. 

• Se pot seta pana la 10 unitati Vicepresedinte, ce pot fi active oricand 

• Intre 1 si 4 microfoane active simultan 

• Sistemul de discutii poate fi folosit cu sau fara a fi conectat la un PC 

• Suporta mai multe moduri de discutie: liber / FIFO (primul venit - primul servit) / controlat de 

operator (pentru cazul in care sistemul este conectat la PC) - fiecare delegat cere permisiunea de a 

lua cuvantul, iar operatorul poate admite sau respinge cererea; se poate seta timpul maxim alocat 

fiecarei luari de cuvant 

• Suporta utilizarea unui sistem video cu pana la 4 camere tip "dome" (pentru urmarirea automata a 

delegatilor activi) fara nici un alt echipament suplimentar 

• Functiile de vot sunt disponibile numai cand sistemul este conectat la un PC si se foloseste software-

ul de management. Se pot seta mai multe tipuri de vot, se poate seta/restrictiona accesul la functiile 

de vot (luarea in considerare a votului, numarul de voturi alocat fiecarui participant, etc) pe baza 

cardului magnetic IC de inregistrare; procedurile de vot si rezultatele pot fi afisate pe display-ul LCD 

de pe fiecare unitate delegat 

• Fiecare unitate delegat/presedinte are difuzor incorporat (oprit automat cand microfonul este 

activ), mufa jack 3.5 mm pentru casti, buton de reglare volum, mufa jack 3.5 mm pentru inregistrare 

audio, display LCD pentru afisarea informatiilor specifice, cititor card magnetic IC pentru 

inregistrarea participantilor 

 

 

 



 

 

 

Unitate centrala TL-ZB1 

• Unitate pentru control si alimentare, cu cadru pentru 

rack de 19" 

• Butoane pentru control volum principal, bass si treble 

• Buton pentru selectarea modului de operare 

• Functie FSC pentru prevenirea ecoului 

• Video matrix switcher automat incorporat pentru camere video tip "dome"; pana la 128 pozitii 

predefinite 

• Compatibil protocol PTZ Pelco-P9600 

 

Caracteristici tehnice: 

Sursa de alimentare: AC 110V / 240V, 50 Hz~60 Hz 

Consum maxim: 300 W 

T.H.D. (distorsiunea la 1kHz) <0.3 % 

S/N ratio: -95 dB/1mV 

Frecventa de raspuns: 50 Hz - 18 KHz 

Culoare: Gri 

Iesiri Audio: RCA, 0-2.8 Vpp 

Intrari video: 4 x BNC, 1 Vpp 75 Ω 

Iesiri video: 2 x RCA, 1 Vpp 75 Ω 

Conector date (pentru PC): 1 x RS-232 

Conector control camere "dome" 1 x RS-485 

Conectori unitati delegat/presedinte:  4 x 8-PIN DIN 

Dimensiuni: 423 x 320 x 85 mm (WxDxH) 

Instalare: Cadru pentru rack 19" 

 

 

 

Unitati delegat/presedinte TL-VDB6100/TL-VXB6100 

• design conceput pentru a fi asezat pe masa sau pe jumatate incastrat in masa 

• Microfon unidirectional electret condenser, tip gooseneck demontabil cu inel LED iluminat rosu 

cand microfonul este activ 

• Butoane YES/ABST/NO si 1/2/3/4/5 pentru vot si alegere 

• Difuzor incorporat 2W/8Ω cu buton reglare volum; este oprit automat cand microfonul este activ 



 

 

• Chipcard reader incorporat pentru inregistrarea delegatilor 

• Mufe jack 3.5 mm pentru casti si inregistrare audio cu buton control 

volum 

• Dysplay LCD 65 x 32 mm 

• Buton prioritate pentru unitatea Presedinte 

 

Caracteristici tehnice: 

Frecventa de raspuns: 50 Hz - 18 kHz 

S/N ratio: -95 dB/1mV 

Sensibilitate: 46±4 dB 

Raza de raspuns (distanta fata de 

microfon): 
0-600 mm 

Lungimea microfonului: 410 mm 

Dimensiuni: 205×60×130 mm (W×H×D) 

 

 



 

 

 

Politica de preturi si conditii comerciale: 

1. Contactati GBC sau account managerul dvs. pentru a obtine cele mai bune preturi si conditii pentru 

Sistemele de Conferinta Wired sau Wireless RF. 

2. Contactati GBC pentru a afla mai mult despre Sisteme de Conferinta, Traducere Simultana, Voting, 

Recording, etc. 

3. In functie de comanda dumneavoastra, puteti beneficia de discounturi suplimentare. Contactati GBC 

pentru detalii.  

 

Configurari, Instalari: 

1. GBC asigura proiectarea, configurarea, instalarea si punerea in folosinta a sistemelor AV 

profesionale aflate in portofoliul sau. Contactati GBC pentru a primi sfaturi si pareri tehnice 

competente. 

2. Manopera, cablurile, conectorii si alte accesorii sunt ofertate separat. 

 

Garantii, Post Garantii: 

1. GBC asigura o garantie de conformitate pentru produsele Sisteme de Conferinta de 12 luni. 

Procedura de RMA este disponibila la adresa: www.GBCshop.ro/RMA 

2. GBC asigura accesul la piese de schimb si mentenanta pe intrega durata de viata a echipamentelor. 

 

Nr. Part Number Descriere Pret Unitar Moneda 

1 TL-ZB1 Unitate Centrala Control  753,74 Eur 

2 V4.0 Conference System Software 1620,00 Eur 

3 
GX-770 

Chipcard Encoder - pentru scrierea cardurilor 

magnetice pentru prezenta 
143,19 Eur 

4 BL7442 
Card magnetic IC Blank pentru prezenta si inregistrarea 

delegatilor 
2,75 Eur 

5 TL-VDB6100 
Unitate Delegat semi-incastrabila in masa, cu slot card 

magnetic pentru prezenta si butoane pentru vot 
249,80 Eur 

6 TL-VXB6100 

Unitate Presedinte semi-incastrabila in masa, cu slot 

card magnetic pentru prezenta, butoane pentru vot si 

buton prioritate 

266,57 Eur 

 


