CENTRAL CDX-A 250

INSTALAÇÃO
A instalação da central é ilustrada conforme o diagrama de
blocos abaixo:

A central CDX-A 250 é um equipamento projetado e fabricado pela
Conduvox Telemática Ltda uma empresa especializada no
desenvolvimento e na fabricação de equipamentos de
telecomunicações e comunicação interna.
O modelo CDX-A 250 equipamento dedicado e próprio para grandes
indústrias que necessitam estabelecer uma comunicação entre um
setor e outro se utilizando um sistema de alta-voz (auto falante).

Instalação da mesa de controle e Ramal de PABX

Instalação do aparelho CDX-A 250 TAU/M

A seguir, o esquema de instalação da central CDX-A 250:

OPERAÇÃO

MESA OPERADORA DA SALA DE CONTROLE:
TECLA ALTA - VOZ: HABILITA O CANAL DE ALTA VOZ (AUTO FALANTE)
TECLA PABX: PEGA A LINHA DO PABX LIGADO A CENTRAL E HABILITA
TECLADO PARA DISCAGEM.

Instalação do aparelho CDX-A 250 TAU/P

TECLA CONF: CONFERÊNCIA ENTRE O PABX E OS APARELHOS.
TECLA RETORNO: RETORNA PARA O CANAL DE ÁUDIO.
TECLA A: HABILITA E DESABILITA A ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO.

TECLA B: HABILITA E DESABILITA O SINAL DE AVISO (BEEP) QUANDO
ACIONADO O CANAL DE ALTA VOZ.

Cn. Conversação – Indica que a mesa operadora da sala de controle está no canal
de áudio em conversação com os aparelhos.
PABX – Indica que a mesa está em conversação com o ramal do PABX.

TECLA C: Para implementação futura.
Alta-voz – Indica que a mesa operadora da sala de controle está acessando o
sistema de alta-voz.

TECLA D: Para implementação futura.
TECLAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 *,# : CORRESPONDE AOS RESPECTIVOS
NÚMEROS PARA DISCAGEM PELO PABX.

TECLA FLASH: UTILIZADO PARA TRANSFERIR UMA LIGAÇÃO DO PABX
PARA OUTRO RAMAL.

Chamada interna – Indica que um dos aparelhos do sistema está chamando a
mesa operadora da sala de controle. É sinalizado também através da campainha em
dois toques.
PABX chamando - Indica que está sendo recebida uma ligação do PABX. É
sinalizado também através da campainha com um toque.
Conferência – Indica que a mesa operadora da sala de controle executou uma
conferencia entre o ramal do PABX e os aparelhos do sistema.

TECLA PAUSE: INSERE UMA PAUSA ENTRE OS NUMEROS SENDO
DISCADOS.

TECLA LND: REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO TECLADO.
DISPLAY:

APARELHOS CDX-A 250 MODELOS TAU/M E TAU/P

Serão indicados na primeira linha do display:
A – Quando habilitado a entrada auxiliar de áudio no sistema de alta-voz.
B – Quando habilitado o sinal de aviso (BEEP) para acesso ao sistema de alta-voz.
P- Indica que o ramal do PABX está em uso no sistema.
Em Bateria – Sinaliza que a central CDX-A 250 está operando em modo bateria.
Bat. Baixa – Indica que a bateria está com a carga baixa, isto ocorrerá quando o
sistema estiver em bateria e esta se descarrega ou quando as baterias necessitarem
de manutenção.

E na segunda linha do display:

● Chamar a sala de controle - Para chamar a sala de controle basta retirar o fone do
gancho e pressionar o botão: SALA DE CONTROLE (VERDE), e aguardar o
atendimento.
● Acionar o Alta Voz – Para falar no canal de alta voz (alto-falante) basta retirar o
fone do gancho e pressionar o botão: ALTA VOZ (PRETO).
● Retornar ao canal de áudio – Para desabilitar o alta voz e retornar para o canal
de áudio pressione o botão: RETORNO (AZUL).

ATENÇÃO: PARA EVITAR OPERAÇÕES INDEVIDAS NUNCA
PRESSIONE MAIS DE UM BOTÃO AO MESMO TEMPO.
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