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1.0 GENEL BİLGİLER:

1.1 Sistem Açıklaması

Bu kullanım kılavuzu sistem mimarisinin kullanıcılar tarafından etkin bir biçimde 
anlaşılması ve sistemin tüm bileşenlerinin etkin olarak kullanılması amacı ile yazılmıştır.
ESCO/RP-36 sistemi bir anons sisteminin parçası olup sistem bileşeni olarak kendi 
başına veya diğer ESCO/RP-36 sistemi bileşenleri ile birlikte çalışabilmektedir. Anons 
sitemi içerisinde kullanıldığı zaman, ESCO/MA5 cihazı üzerinden yapılan anonsları 
birtakım konfigürasyonlara bağlı olarak çıkışından verebilir. Bir sistemde birden fazla 
ESCO/RP-36 kullanılabilir. Sistem network üzerinden çalışmaktadır. Tek başına 
kullanımı da yine konfigürasyonlara bağlı olarak mümkündür. Herhangi bir müzik 
kaynağından giriş alarak çıkışına verebilir. ESCO/RP-36 tamamen modüler bir yapıda 
tasarlanmıştır. Kullanıcı isteğine göre konfügüre edebilir ve farklı yapılara dönüştürerek 
kullanabilir.
ESCO/RP-36 sistem mimarisi Ethernet TCP/IP tabanlı olarak geliştirilmiştir. Sistem 
konfigürasyonları web ara yüzü ile yapılmaktadır. Bir bilgisayar vasıtası ile web ara 
yüzünden her türlü sistem ayarları yapıla bilinir. Sisteme kullanıcı adı ve şifre ile giriş 
yapılır.

• Kolay Kullanım ve Kurulum
ESCO/RP-36 sistem olarak kurulumu oldukça kolaydır. Sisteme bir kez dâhil ettiğiniz 
zaman sürekli olarak sistemin bir parçası olarak çalışır.

• Faydaları
IP netwok yapısının her yerde olmasından dolayı harici bir ses kablolamaya ihtiyaç 
duymaz ve sistemde yapılan işlemlerin loglanması gibi ekstra özellikler ile sistemi daha 
izlenebilir bir yapıya kavuşmuş olur.

• Management
ESCO/RP-36 web arayüzüne sahiptir. Bu web arayüzünden sistemle ilgili tüm ayarları 
kolaylıkla yapabilirsiniz. Herbir cihaz üzerinde web sunucu bulunmaktadır. Birbirinden 
bağımsız şekilde bu arayüzlerden konfügürasyon yapabilirsiniz.

• ESCO/RP-36 Özellikleri
       10/100Mb Ethernet with RJ45 and CAT-5 bağlantısı.
       Power supply via POE or AC/DC power adapter.
       Support TCP, UDP, RTP, IGMP, HTTP, FTP, DHCP and NTP protocols management.
       44100Hz mp3 audio and 48000Hz analog audio.
       Two digital inputs and Two analog inputs.
       One relay output to control doors and gates.
       Web arayüzü ile konfigürasyon.
       Sistem logları
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2.0 ESCO / RP-36
2.1.1 Giriş

ESCO/RP-36 TCP/IP tabanlı audio decoder olup donanımsal birçok özellikleri üzerinde 
barındırır. Temel işlevi audio olduğundan dolayı iki adet balanced audio output vardır. 
Dijital ve analog girişleri ile birçok özellikleri programlanabilir şekilde kullanıma izin 
verir. 
Üzerinde bir adet usb vardır. Usb üzerinden, kendi çıkışlarına ve/veya network 
üzerinden diğer RP36 birimlerine mp3 yayını yapabilirsiniz. 
ESCO/RP-36 bir anons sisteminin parçası olarak kullanılmasa bile tek başına kompleks 
bir yapıda çalışabilecek niteliklerdedir. 
ESCO/RP-36 G.711/G.722/WAV/MP3 decode edebilir. Networkten (diğer ESCO/RP-36 
cihazları veya ESCO/MA5 cihazından)  gelen stream datalarını, data türüne göre decode 
ederek çalabilir. Networkten gelen stream mic in ve line in gibi veriler için 48000Hz 
olmalıdır. 
Sistemdeki tüm kaynakların öncelikleri vardır. ESCO/RP-36 tarafında önceliği yüksek 
olana, sistemi kurarken oluşturmuş olduğunuz öncelik yapısına göre çalma durdurma 
işlemleri yapılır. 
ESCO/RP-36 ‘nın en önemli özelliklerinden bir tanesi, gelen her veriyi değerlendirir ve 
önceliği yüksek olan bir kaynaktan gelen veriyi çalarken diğer kaynaklardan gelen 
düşük öncelikli verileri kayıt eder ve sistemi boşaldığı anda kayıtlı sesleri çalar. Birden 
fazla kayıt birikmesi durumunda ise en öncelikli olan veriyi ilk önce çalarak kayıt ettiği 
verileri işlemiş olur. Yanlızca öncelik 8 seviyesindeki müzik yayınları kayıt edilmez. Bu 
sayede anons bittiği zaman diğer RP36 lar ile senkron bir şekilde müzik yayınına devam 
eder.

 Besleme olarak 9-24AC/DC veya Poe destekler. 
       Donanımsal özellikleri
       2 balanced independent line outputs.
       1 Line input and 1 Mic input
       1 headphone output on mini-jack.
       Ethernet interface (Poe support)
       9-24V supply.
       1 USB port.
       Power & Status Leds.
       2 dijital inputs
       2 Relay output
       1 RS232 or RS485 is optional. (One of them is included.)
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2.1.2 Ön Panel

A USB type A Female Connector:
   USB 2.0 müzik yanını içindir.

B 10/100 Ethernet RJ45 konnektör:
   Audio aktarımı, Konfigürayon, Güç kaynağı (Poe)

C Headphone Connector:
   Mini 3.5mm Jack

D Reset Button

E Status Led:
   Cihaz durumunu gösterir. (Kesikli yandığı zaman cihaz düzgün çalışıyor.)

F Power Led:
   Cihazın çalışıp çalışmadığını gösterir. (Sadece elektriksel anlamda.)

3
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2.1.3 Arka Panel

Power +24VDC Input
 
Serial Link:
Harici cihazlara ile bağlantı kurmak içindir. (RS232 opsiyonel.)
 
Contact Output 1 & 2:
NO = normally open,  COM  = Relay  common. Cihaz programlanmasına göre açılıp 
kapatılır. Yönetimi genellikle ESCO/MA5 tarafından yapılır.
 
Contact Inputs:
Lojik 1 ve 0 durumuna göre programlanmış görevi gerçekleştirir. 4 adet dijital giriş 
vardır. Dijital girişler sistem ile izolelidir.
 
Audio Line Out(Balanced Audio Output):
S=Shild + = Hot audio signal - = Cold audio signal
İki adet audio line out
 
Audio Line In(Balanced Audio Input):
S=Shild + = Hot audio signal - = Cold audio signal
 
Not: Konfigürasyonlara göre Line in den bir tanesi Mic in olarak kullanılabilir.
Bu donanımsal değişiklik gerektirir. Üretici firmanız ile görüşebilirsiniz.
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2.1.4 Karakteristikleri
 
• Case:
       Dimension = 150mm(W) x 104mm(L) x 32mm(H)
       Weight=0.4kg
       Color = Black

• Power:

• Audio Quality(Line Out):
       EIN @  gain  0dBu  =    -83 dBrA
       THD+R  (20Hz~20kHz)@  gain  0dBu  ,   input   0dBu  =  0. 09%
       FR(20Hz  ~  20kHz)@  gain  0dBu  ,   input   0  dBu  =  1  dBu

• Max  Line  out   level@  gain  0dbu  , input   0dbu  =  4. 9dBu(1. 38V)

• ESD Ratings

• Electrical Characteristics

• Digital input Specification:

• Analog input Specification:

• Others:

• Working  Temperature
       Operating Environment 0  to +50°C, 0-70%  relative humidity, non-condensing.
       Storage Conditions: 0 to +50°C, 0-70%  relative humidity, non-condensing.
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3.0 SİSTEM FONKSİYONLARI

3.1 Web Arayüzü

3.1.1 Giriş
ESCO/RP-36  cihazı kolay ve kullanışlı bir web ara yüzüne sahiptir. Cihaza web 
üzerinden eriştiğiniz zaman cihaz üzerindeki tüm ayarları ve konfigürasyonları 
yapabilirsiniz.
 
3.1.2 Ip Addresi

ESCO/RP-36  cihazının konfigürasyon ayarları için ip adresini bilmeniz gerekir. Cihazın 
IP adresi daha önce hiç değiştirilmedi ise;
Default IP adresi: 192.168.100.1 dir. 
Bu cihaza erişmek için bilgisayarınızın ip adresini 192.168.100.2 – 254 aralığında bir 
adres verebilirsiniz. 
ESCO/RP-36 cihazının ip adresini bulabilmek için Mikafon IP Scanner yazılımını 
kullanabilirsiniz. Yazılım içerisinden taramak istediğiniz ip aralığını girdiğiniz zaman 
sisteme bağlı olan cihazların ip adresi listelenecektir. 

*Sistem içerisinde birden fazla cihaza aynı IP adresini vermediğinizden emin olunuz.  
**Cihazları tek tek programlama işlemi yapmanız IP karmaşasından uzaklaşmanızı 
sağlar. Mümkün ise cihazı bilgisayara direk Ethernet kablosu ile bağlayarak, birebir 
bağlantı yapınız.

3.1.3 Web Giriş

ESCO/RP-36 cihazına web ara yüzü ile ilk bağlandığınız zaman kullanıcı adı ve şifre 
girerek sistem giriş yapmanız gerekir. Default kullanıcı adı: admin, Şifre: 123456 dır. 
Daha sonra kullanıcı işlemleri menüsünden kullanıcı şifrenizi değiştirebilirsiniz. 
Cihazına web ara yüzü ile ilk bağlandığınız zaman kullanıcı adı ve şifre girerek sistem 
giriş yapmanız gerekir. Default kullanıcı adı: admin, Şifre: 123456 dır. Daha sonra 
kullanıcı işlemleri menüsünden kullanıcı şifrenizi değiştirebilirsiniz. 
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3.1.4 Start Menü

ESCO/RP-36 web ara yüzüne kullanıcı girişi yaptıktan sonra status menü açılır. Sol 
tarafta menü navigator vardır. Menü navigator cihazın tüm ayarlarını içerir. 
Status penceresinde bulunan içerik ve açıklamaları şu şekildedir:
 System Time
   Cihazın saatini gösterir. 
 Network
   DHCP yada Static olarak bağlantı türünü ve cihazın MAC adresini verir. 
 Selected Channel 
   Cihaz için configure edilmiş olan müzik server bilgisini, müzik server’ın hangi  

portuna bağlı olduğunu ve dinlemiş olduğunuz kanalın bilgisini gösterir. 
 Version
   Cihaz üzerindeki yazılımların versiyon numaralarını gösterir.

3.1.5 Device List

Device List menu içerisinde sistemin diğer bileşenleri hakkında bilgileri içerir. Sisteme 
herhangi bir yeni cihaz ekleneceği zaman bu menu kullanılır.



Add Option
ile gösterilen alanda bulunan + işaretine bastığınız zaman yeni cihaz ekleme menüsü 
karşınıza çıkar. Menü şekil 1 deki gibidir.

Şekil 1:Add device list

 Name
Eklemek istediğiniz cihazın adıdır. 
 Product Type
Mikafon ürünlerinden, ESCO/RP-36 cihazı ile haberleşecek olan ürünün tipini belirtir. 
ESCO/RP-36  
ESCO/MA5
ESCO/MS-40
 URL
Cihazın adını, ip ve port bilgierini giririlen alandır. 
Format şu şekilde olmalıdır. 

deviceName@IP:PORT
formata uygun olmayan cihazlar için ESCO/RP-36 cihazından ilgili UDP portu açılmaz. 
Bu yüzden formata uygunluğuna mutlaka dikkat ediniz.

Edit Option

Edit seçeneği ile kayıtlı olan cihazın ayarları değiştirilir. Add device list penceresi 
içerisinden gerekli değişiklikler yapılır ve kayıt edilir.

Delete Option
Cihaz listesinden, cihazı silmek için kullanılır. 

Not: Device list'e eklenen cihazların port numaraları farklı ve en az aralarında iki fark 
olmalıdır. Örneğin 6000 portunu a device için açıldı ise bir başka cihaz 6001 olamaz. 
En az 6002 olmalıdır. 

1

2

3
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3.1.6 File Upload

File upload menüsünde sistemde kullanılacak olan mp3 dosyalarını ekleyebilirsiniz. 
ESCO/RP-36 üzerinde acil durum mesajları gibi bir takım mesajları belirlediğiniz tetik 
durumuna göre çalma ve/veya stream etme özelliğine sahiptir. Burada eklemiş 
olduğunuz mesajları daha sonra Control Input menüsünde kullanabilirsiniz. 

3.1.7 Audio Matrix

Audio matrix, ESCO/RP-36 üzerindeki ses ile ilgili tüm donanımları yöneten yapıdır. 
ESCO/RP-36 üzerinde o anda çalınacak olan ses bu listedeki öncelikler ve tercihlere 
göre belirlenir. Kaynaktan alınan ses iki farklı çıkışa aynı anda yada bunlardan bir 
tanesine verilebilir. Aynı anda yalnızca bir adet kaynaktan ses alınır ve çıkışa verilir. 
Harici kaynaktan alınan birtakım sesler ayrıca farklı bir ESCO/RP-36 cihazına da stream 
edebilirsiniz. Stream işlemi öncesinde diğer ESCO/RP-36 cihazının Client List 
menüsünden ilgili portu açmış olmanız gerekir. Harici bir kaynağa stream etmek 
istemiyorsanız ip ve port alanını boş bırakınız. 
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Audio matrix listesindeki kaynakların birer öncelik değerleri vardır. Var olan kaynaklar 
içerisinde önceliği en yüksek olanın işlevi yapılır. Mic in ve Line in seçenekleri arasında 
öncelikleri aynı olsa bile her zaman için line in daha fazla önceliğe sahiptir. Networkten 
gelen bir yayının listedeki diğer kaynaklara göre önceliğini, network datası içerisinde 
bulunan öncelik değeri belirler. 
Audio matrix menüsünden her bir kaynağın ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz. Farklı 
kaynaklardan gelen seslerin işleme alınıp alınmama durumuna göre çıkış ses seviyesi 
ayarlanır.  
Örnek kullanım olarak yukarıdaki şekil x deki yapıyı inceleyecek olursak, sistem 
üzerinde en öncelikli olan yapı network’dür. Networkden alınan müzik ve anons gibi 
verilerin önceliği diğer kaynaklara göre daha öndedir. Networkden alınan ses çıkışların 
her ikisinden de verilir.

ESCO/RP-36 cihazının usb portuna, içerisinde mp3 dataları içeren bir usb stick 
taktığınız zaman bu seçenek aktif hale gelir. Sistemdeki önceliğine bakarak mp3 
datasını çalar ve aynı zamanda da stream ip sine dinlemekte olan diğer ESCO/RP-36 
cihazına stream yapar. Diğer ESCO/RP-36 cihazına gönderirken verinin önceliğini de 5 
olarak ayarlar. Diğer ESCO/RP-36 cihazı için audio matrix network seçeneği geçerli olur. 
Muzikleri “music” adında bir klasör oluşturup, bu klasör içerisine atmalısınız. 

Line in ve mic in'den alınan analog ses datası 48kHz ile örneklenerek, mevcut audio 
output çıkışına verilir. Mic in ve line in seçeneklerinin öncelikleri aynı olduğu 
görülmektedir.
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3.1.8 Settings
3.1.8.1 System

ESCO/RP-36 cihazı ile ilgili diğer ayarlar bu menüden yapılır. Herbir menu sekmesinde 
birçok farklı özellik vardır. Menülerin ayrıntılı açıklaması aşağıda mevcuttur.

3.1.8.1.1 Network

Her bir ESCO/RP-36 cihazının sistem içerisinde bir ip adresi vardır. Sistem içerisinde 
ESCO/RP-36 cihazları ayarlanmış olan ip’ler ve portlar üzerinden veri iletişimi yaparlar. 
Sistemde birden fazla cihazın aynı ip adresine sahip olmadığından emin olunuz. Cihaz 
ilk kurulum esnasında ip adresi 192.168.100.1 dir. Web browserdan 192.168.100.1 ip 
adresine girdikten sonra settings->system->network menüsünden cihazın yeni ip 
adresini girebilirsiniz. İp adresini static olarak tanımladığınızda manuel olarak girmeniz 
gerekecektir. Burada subnetmask ve Gateway bilgilerini de girmeniz gerekiyor. Kaydet 
butonuna bastığınız anda cihaz yeni ip adresinde çalışmaya başlayacaktır. Bundan 
sonra cihaza tekrar ulaşmak isterseniz yeni ip adresinden ulaşmanız gerekecektir. 
ESCO/RP-36 cihazını DHCP enable olarak seçerseniz, cihaz modemden ip adresi almaya 
çalışacak ve ip adresi aldığı zaman bu ip ile çalışacaktır. Daha sonra bu cihazınızı 
bulmak istediğinizde mikafon ip scanner yazılımını kullanabilirsiniz. 
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3.1.8.1.2 System Time

ESCO/RP-36’in saat ayarı iki şekilde yapılabilinir; 
 Update from ntp server
 Manually set
Ntp serverdan saat ve tarih ayarlanması için cihazın internet ortamına açık olması 
gereklidir. Kapalı devre kullanımları için saat ayarının manuel olarak yapılması 
gereklidir. Kayıt işleminden sonra yeni saat ve tarih değerleri aktif olur. Cihaz dhcp 
enable modunda ise saatini açılışta kendisi ayarlar. 

3.1.8.1.3 Serial

ESCO/RP-36 cihazı üzerinde bir adet seri port vardır. Seri portttan harici cihazlar ile 
haberleşme yapabilir. Serial menüsünden haberleşme hızı, veri uzunluğu, stop biti ve 
parity değerini ayarlayabilirsiniz
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3.1.8.1.4 Stream Buffer

Harici kaynaklardan gelen ses dataları için, çıkışa verilmeden önce ESCO/RP-36 cihazı 
tarafından bufferlama işlemine tabi tutulur. Network üzerinde diğer datalar ve 
haberleşmelerden dolay gecikmeler olabilir bundan dolayıdır ki ses datasını çalmadan 
önce buffer işlemine tabi tutmak gerekir. 0.5sn den 3 sn’ye kadar 0.5sn aralıklar ile 
bufferlama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Network yoğunluğuna göre bu değerin set 
edilmesi gerekir.

3.1.8.1.5 Reboot

ESCO/RP-36 cihazının ayarlarını yaptıktan sonra aktif olması için cihazı yeniden 
başlatmanız gerekir. Settings menüsünden reboot butonunu kullanarak cihazı yeniden 
başlatabilirsiniz. 
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3.1.8.2 Channel

ESCO/RP36 üzerindeki analog girişlerin kullanım şekli bu meüden belirlenir. Hangi 
kanal ses ayarı yapacak veya hangi kanal, kanal değiştirme işlemi yapacak  ise bu menü 
vasıtası ile yapılır. Kanalları kalibrasyon işlemi yapmanız gerekmektedir. Komitatör için 
herbir kanalı kalibrasyon yapınız ve ses için ise maksimum ve minimum değerleri için 
kalibrasyon yapınız. 

3.1.8.2.1 Calibrate

ESCO/RP-36 cihazının iki adet analog girişi mevcuttur. Bu girişler Control Input 
menüsünden ayarlanarak kullanılabilir. Control input menusunden tanımlanmış olan 
adc kanalına bir adet RAC-5 takılır. Bu RAC-5 ile müzik kaynağı seçilir. Hangi müzik 
kaynağının hangi değerde aktif olacağı ile ilgili ayar buradan yapılır. Kanal seçme 
combobox dan birinci kanal seçilir ve RAC-5 son değere getirilir, daha sonra calibrate 
butonuna basılarak, kalibrasyon yapılır. Sonra, ikinci kanal seçilir ve RAC-5 ikinci 
konuma alınır bu kanalın da değeri ESCO/RP-36 tarafından kayıt edilir. Diğer kanallar 
için de benzer prosedür uygulanır. Tüm kanallar kayıt edildikten sonra RAC-5 ile 
istenilen kanalın müzik yayını dinlenir.
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3.1.8.2.2 Set Channel

ESCO/RP-36 in müzik kanal bilgisi bu menüden de set edilebilir. Set channel menüsü 
ile yayın yapan müzik server’ın kanalı seçilir. Kanal set değeri girildikten bir saniye sonra 
yeni kanaldaki stream’i dinleyebilirsiniz.  

3.1.8.3 Software Update

Üretici firma tarafından yayınlanan yazılımların güncellemelerini yüklemek için bu 
menüyü kullanabilirsiniz. Dosyayı yükledikten sonra Apply butonu ile aktifleştirme 
işlemi yapabilirsiniz.
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3.1.8.4 Control Input
3.1.8.4.1 Digital Control Inputs

ESCO/RP-36’in üç adet dijital girişi vardır. Dijital girişlerin herbiri ayrı ayrı 
programlanabilir. Dijital girişler harici bir cihazdan tetik almak yoluyla çalışır. Dijital 
girişten alınan sinyale göre programlanmış olan görev aktif hale gelir. 
Control input menüsünün bileşenleri şu şekildedir. 
 Output
ESCO/RP-36 çıkışlarından hangisi yada hangileri üzerinden mesajın çalınacağı seçilir. 
 Local Message
ESCO/RP-36’da çalınacak olan mesajdır. 
 Remote Message
Stream edilecek olan client cihazına stream yapılacak mesajdır. 
 Remote Target
Diğer ESCO/RP-36 cihazlarıdır. 
 Priority
Çalınacak olan mesajın öncelik değeridir. 

Combobox’dan, “Control Input 2” ve “Control Input 3” seçilerek diğer dijital girişlerin de 
programlaması yapılabilir. 
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3.1.8.5 Backup

ESCO/RP-36 backup sistemi ile cihazınız üzerinde yapmış olduğunuz tüm ayarların 
yedeğini alabilirsiniz. Alınan yedeği bir başka ESCO/RP-36 cihazına yükleyebilirsiniz. 
Yeni yüklemiş olduğunuz ESCO/RP-36 cihazı için bir çok ayarlar yapılmış ve kullanıma 
kolay hala getirilmiş olacaktır. Diğer cihazlara alınan backup’u yükledikten sonra 
cihazın ip adresini ve ESCO/RP-36 cihazları ile ilgili port bilgilerini değiştirmeyi 
unutmayınız. 

3.1.8.6 Factory Settings

ESCO/RP-36 konfigürasyon ayarlarının tamamı silinir ve default ip adresi olan 
192.168.100.1 adresine geri döner. Bundan sonra cihazınıza bu adresten erişmeniz 
gerekir. Tüm bilgileriniz kayıp olacağından dolayı dikkat etmeniz gerekir. 
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3.1.9 Zamanlanmış Görev

Belirlenen zamanlarda ve belirlenen periyotlarda görev oluşturarak mesaj çaldırmak 
için kullanılır.

1)Task Name: Oluşturulacak göreve isimi verilir.

2)Message Name: Oluşturulacak görev için mesaj seçilir.
Add button’una tıklayınca
 

Gelen mesaj listesindeki kayıtlarıın sonundaki artı işaretine tıklanarak mesaj ismi 
message name kutusuna aktarılır.
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3)Clients: Oluşturulacak görevin hangi cihazlara stream edileceği belirlenir.
Add buton’a tıklayınca aşağıdaki dialog kutusu çıkar . Dialog kutusunda soldaki listede 
tüm cihazlar,
Sağdaki listede ise görev için seçilen cihazlar listelenir.

 

4)Note: Görev için not girilmek istenirse bu alana girilir.

5)Time: Görevin gerçekleştirileceği saatler girilir.

6)Start Task: Görevin başlangıç saati girilir.

7)End Task: Görevin en son gerçekleştirilebileceği saat isteğe göre girilir. Örneğin 
Günlük  görevin başlangıç tarihinden itibaren günlük tekrarlanan bir görev 
oluşturulduğunda end task alanına tarih girersek o tarihten sonra görev günlük olarak 
tekrarlanmaz.
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8)Repeat: Görevin tekrarlanma periyodu ayarlanır.

8.1)Once: Görev sadece başlangıç tarihinde seçilen saatler de bir sefer gerçekleştirilir.
8.2)Daily: Görev günlük olarak tekrarlanır.
8.3)Weekly: Görev haftanın seçilen günlerinde tekrarlanır.

 
8.4)Montly: Görev ayın belirlenen günlerinde tekrarlanır.

9)Priority: Görev için öncelik seçilir.

10)Kayıtlar üzrinde kayedetme ve düzeltme işlemleri yapılır.
10.1)New Record: Formu yeni kayıt için temizler.
10.2)Save: Yeni oluşturulan görev kayıt edilir.
10.3)Update: Var olan kayıt üzerinde güncelleme yapalır.

11)Tablodan seçilen kaydı düzeltme yapmak için forma doldurur.
12)Tablodan seçilen kaydı siler.
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4.0 ESCO/RP-36 KURULUM ÖRNEKLERİ

 

Esco/RP-36 sistemi birçok yerin ihtiyacını karşılayacak şekilde kullanılır. Metro, alışveriş 
merkezleri, hava alanları gibi kompleks yapıların yanında daha basit sistemeler ile de 
kullanılması mümkündür. Bu bölümdeki örnekler basit bir sistemin kurulumundan 
daha karmaşık olan yapıların kurulumunu da anlatacaktır. Esco/RP-36 lokal network 
(LAN) yapısında ve Normal internet ortamında (WAN) üzerinden de çalışır. Sistemin 
temel yapısı bir kez kurulduktan sonra sistemi büyütmek ve yeni zone lar eklemek çok 
kolaydır. 
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4.1 Örnek Tasarım 1 ve 2

• 4 ESCO/RP-36 Zone
• 3 ESCO/MA5-5 Mikrofon Ünitesi                                             
• 1 Yangın alarm sistemi girişi
• 4 Amlifikatör
• 16 Hoparlör
• 1 Ethernet Switch(16 Kanal)
• 1 DOC-8

       

ESCO/RP-36 Zone Client

ESCO/MA5 Mikrofon Ünitesi

ESCO/DOC-8

Amplifikatör

Tavan Hoparlör

Ethernet Switch

Ci
ha

zl
ar
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Bu sistemde 8 adet hoparlör gurubu 2 şerli olarak farklı zonlara bağlanır. Sistem kurulumunda, sistem parçalarını tek 

tek bilgisayardan konfigure etmek gerekir. ESCO/MA5 mikrofon ünitelerini, ESCO/RP-36 alıcıları tanıyacak şekilde IP 

ve PORT yapısının ayarlanması gerekir. Sistemde tanımlanan ip ‘ler statik olması daha doğrudur. Sistem LAN network 

de çalıştığı için IP adresinin aralığını aynı networkteki diğer cihazlardan ayırmanız yada bu sistemin bağlı olduğu ip 

yapısını diğer cihazlarından ayırmanız sistemin sağlıklı çalışması açısından oldukça önemlidir. Örnek anons 

siteminde herbir zone için Power Amplifikatör bağlanır. Zonlar için gerekli olursa yedek anfi de bağlanabilir. Mevcut 

sistemin kontak girişlerine yangın alarm sistemi gibi sistemlerden giriş verilerek yangın durumunda acil anons 

yapılması sağlanır. Her bir ESCO/RP-36 nın kontak girişine paralel olarak bir hat çekilir. Herhangi bir ESCO/MA5 in 

üzerine zamanlanmış görev tanımlayarak bazı mesajların düzenli olarak yayın yapabilir. Burada tüm zonlara mesajı 

gönderebileceği gibi zone grupları oluşturarak da farklı görevler tanımlanabilir. Mikrofon üniteleri için farklı 

öncelikler tanımlayarak sistemin önceliklerini belirleyebilirsiniz. Önceliği düşük mikrofon anonsu sırasında daha 

yüksek öncelikli bir mikrofondan gelen ses sıraya konur ve sistem müsait olduğu zaman bu sesler çalınır. Ancak 

birinci öncelik için bu kural geçerli değildir. Öncelikli mikrofon sistemdeki tüm anonsları aniden keser ve sisteme acil 

anons sesini yayın yapar. Sistem önceliklerini kurulum sırasında iyi belirlemeniz gerekir. 

4.1 Örnek Tasarım 1
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İkinci sistemin en önemli özelliği birbirinden uzakta olan iki sistemin entegre bir şekilde 
çalışmasıdır. Sistem LAN network de çalıştığı gibi aynı zamanda WAN networkde de 
çalışmaktadır. Sistem WAN üzerinde çalışacağı için sistem kurulumu biraz daha 
karmaşık olup, dhcp sunucuları üzerinden de çeşitli port yönlendirme işlemleri yapmak 
gerekir. Sistemideki Mikrofon üniteleri WAN üzerindeki diğer zone lara erişecek şekilde 
konfigüre de edebilirsiniz veya aynı sistemde sadece LAN üzerinde çalışacak şekilde de 
ayarlama yapabilirsiniz. Bu sistem birçok yerde şubesi olan mağaza zinciri veya 
birbirinden bağımsız olan iki binanın anons sisteminin birbirine bağlanmasını 
sağlamaktadır. Aynı zamanda ortak bir noktadan yapılan müzik yayını tüm zone’lara 
gidecek şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Müzik kaynağından 8 farklı kanalda müzik 
yayını yapar her bir zone kendi müzik kaynağını duvar tipi komütatör ile ya da web 
sayfasından ayarlayabilir. 

4.1 Örnek Tasarım 2
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