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Bezpečnost
Před instalací nebo použitím produktů si vždy přečtěte důležité bezpečnostní pokyny, které
jsou dostupné v samostatném vícejazyčném dokumentu: Důležité bezpečnostní pokyny
(Safety_ML). Tyto pokyny jsou dodávány společně s veškerými zařízeními, která lze připojit
k elektrické síti.
 

Staré elektrické a elektronické přístroje
Elektrická nebo elektronická zařízení, která již nejsou provozuschopná, je nutné shromažďovat
odděleně a odesílat k provedení ekologické recyklace (v souladu s evropskou směrnicí WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment)).
K likvidaci starých elektrických nebo elektronických zařízení používejte systémy zpětného
odběru a sběru zavedené v příslušné zemi.

1
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Základní informace o tomto návodu
– Před instalací a použitím produktů tvořících digitální konferenční systém CCS 1000 D si

důkladně přečtěte tuto příručku.
– Uchovejte veškerou dokumentaci dodanou s produkty pro pozdější použití.

Účel návodu
Tato příručka poskytuje informace nezbytné pro instalaci, konfiguraci, obsluhu a údržbu
produktů tvořících digitální konferenční systém CCS 1000 D. Aktualizace dokumentace
naleznete v informacích k produktům na adrese: www.boschsecurity.cz.

Dokument v digitální formě
Tento návod je k dispozici jako digitální dokument ve formátu Adobe PDF (Portable Document
Format).
Informace týkající se produktu naleznete na adrese: www.boschsecurity.com.

Pro koho je návod určen
Tento návod je určen pracovníkům provádějícím instalaci, technikům a uživatelům digitálního
konferenčního systému CCS 1000 D.

Varování a upozorňující symboly
V tomto návodu mohou být použity čtyři typy symbolů. Typ úzce souvisí s následkem, který
může být způsoben nedodržením příslušných pokynů. Jedná se o tyto symboly – jsou seřazeny
od nejméně závažného po nejzávažnější následek:

Poznámka!

Obsahuje doplňkové informace. Nedodržení „upozornění“ obvykle nemá za následek

poškození zařízení ani zranění osob.

!

Výstraha!

V případě nedodržení varování může dojít k poškození zařízení nebo majetku nebo k lehkému

zranění osob.

!
Výstraha!

V případě nedodržení varování může dojít k závažnému poškození zařízení nebo majetku nebo

k vážnému zranění osob.

Nebezpečí!

Nedodržení varování může vést k vážným zraněním nebo smrtelnému úrazu.

Autorská práva a zřeknutí se odpovědnosti
Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani
přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, elektronickými, mechanickými,
fotokopírovacími či nahrávacími ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu
vydavatele. Potřebujete-li informace o získání svolení pro opětovný tisk nebo výňatky, obraťte
se na Bosch Security Systems B.V..
Obsah i obrázky mohou být pozměněny bez předchozího upozornění.

 

2
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Historie dokumentu

Datum
vydání

Verze dokumentace Důvod

2014.09 Verze 1.0 1. vydání.

2014.10 Verze 1.1 Titulní fotografie a části: 2.6, 3, 4, 4.3, 4.5, 6, 6.1,
6.2, 7, 7.1, 7.3, 7.3.1 (včetně obrázků), 7.3.3, 7.3.4,
7.3.5 (včetně obrázků), 7.3.6, 7.3.8 upravená.

2016.05 Verze 2.0 Přidány nové části: 3.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.5.1,
4.5.2, 4.5.3, 6.4, 7.1.2, 7.2, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.1, 7.5,
11.3
Aktualizované části: 2.6, 3, 6.1, 6.2, 7.4.2, 7.4.4,
7.4.6, 8.1, 9.1

2.6
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Přehled systému
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Obrázek 3.1: Typické uspořádání systému

 
Digitální konferenční systém CCS 1000 D je zařízení typu „hot plug and play“, ideální pro malé
až středně velké jednací prostory, jako jsou radnice, místní obchodní centra a soudní síně.
Hlavními součástmi konferenčního systému jsou:
 
1. Řídicí jednotka: Existují dva typy řídicí jednotky: CCSD‑CU a CCSD‑CURD. Jejich funkce

a rozdíly jsou popsány v části Řídicí jednotka CCSD-CU(RD), Strana 10.
2. Konferenční zařízení (CCSD‑Dx), která lze nakonfigurovat jako zařízení účastníků (2)

nebo zařízení předsedajícího (3).
3. Zařízení předsedajícího (CCSD‑Dx).
4. Kabel konferenčního zařízení (a podle potřeby prodlužovací kabely): Slouží k připojení

konferenčních zařízení, řídicích jednotek a volitelných rozšiřovacích jednotek do řetězcové
konfigurace.

5. Kabel Ethernet: Port Ethernet slouží k připojení notebooku nebo počítače, IP kamery
a dalších zařízení používaných výhradně k provozu digitálního konferenčního systému
CCS 1000 D.

6. Počítač/notebook: Může sloužit dočasně k aktualizaci systému nebo ke správě diskuzí,
přípravě diskuzí a konfiguraci systému.

7. Přepínač sítě Ethernet: Směruje systémová data prostřednictvím sítě Ethernet.
8. Displej: Lze ho použít k zobrazení hovořícího účastníka.
9. Bezdrátový přístupový bod / směrovač: Používá se v kombinaci s bezdrátovým tabletem.
10. Tablet: Může sloužit ke správě diskuzí, přípravě diskuzí a konfiguraci systému.

3
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11. HD konferenční kamera Dome: Zachycuje záběr hovořícího účastníka.
12. Koaxiální kabel: Přenáší videosignál mezi kamerou a zařízením HD-SDI (13).
13. HD-SDI: Slouží k připojení k displeji (8) a k přepínači sítě Ethernet (7). Podporovány jsou

modely TV-One CORIOmatrix mini a Kramer MV-6.
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Řídicí jednotka CCSD-CU(RD)
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Obrázek 3.2: CCSD‑CU
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Obrázek 3.3: CCSD‑CURD

 
Řídicí jednotka je centrální součástí digitálního konferenčního systému CCS 1000 D. Jejím
hlavním účelem je:
– poskytovat rozhraní pro připojení konferenčních a periferních zařízení,
– dodávat stejnosměrné napájení konferenčním zařízením,
– monitorovat a řídit digitální konferenční systém CCS 1000 D.
Dotyková tlačítka a indikátory LED na předním panelu slouží ke konfiguraci a ovládání.
Řídicí jednotka má vestavěné rozhraní webového prohlížeče, které lze zpřístupnit pomocí
tabletu, notebooku nebo počítače. Webové rozhraní lze použít k zobrazování a správě základní
a pokročilé konfigurace systému, například možností správy mikrofonu a digitálního nahrávání.
Změny konfigurace provedené v rámci řídicí jednotky se automaticky aktualizují v rozhraní
webového prohlížeče a naopak.

Řídicí jednotka s nahráváním ve formátu MP3 a digitálním
potlačením akustické zpětné vazby

P
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T

Obrázek 3.4: CCSD‑CURD

 
Jednotka CCSD‑CURD nabízí následující doplňkové možnosti:
– vestavěný rekordér MP3 s vnitřní pamětí a USB nahráváním,
– vestavěné digitální potlačení akustické zpětné vazby (DAFS),
– vestavěný reproduktor a zdířku pro sluchátka s ovládáním hlasitosti pro poslech

„základního jazyka“ nebo nahrávek,
– doplňkové výstupy RCA pro nahrávání jednotlivých mikrofonů, tzn. pro nahrávání

jednotlivých řečníků v soudní síni.

3.1

3.2
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konferenční zařízení

Obrázek 3.5: CCSD‑Dx

 
Zařízení umožňuje účastníkovi zapojit se do diskuze mluvením do mikrofonu a poslechem
jednání přes vestavěný reproduktor nebo (volitelně) sluchátka. Zahrnuje následující hlavní
prvky:
– tlačítko mikrofonu pro aktivaci a deaktivaci mikrofonu,
– indikátor LED nad tlačítkem mikrofonu a světelný prstenec v horní části mikrofonu,
– otočné kolečko na boku zařízení pro nastavení hlasitosti sluchátek.
Zařízení lze nakonfigurovat jako „zařízení účastníka“ nebo „zařízení předsedajícího“. Uživatel
tak může během jednání vykonávat funkci předsedajícího. Viz část Konfigurace konferenčního
zařízení, Strana 36.

Rozšiřovací jednotka CCSD-EXU

Obrázek 3.6: CCSD‑EXU

Rozšiřovací jednotka slouží v kombinaci s řídicí jednotkou (CCSD‑CU nebo CCSD‑CURD)
k doplňkovému napájení digitálního konferenčního systému CCS 1000 D.
Jednu nebo více rozšiřovacích jednotek můžete použít k rozšíření digitálního konferenčního
systému CCS 1000 D až na 245 konferenčních zařízení. Jedna rozšiřovací jednotka může
zajišťovat napájení až 85 dalším konferenčním zařízením (CCSD‑DS nebo CCSD‑DL).
Rozšiřovací jednotka se zapíná a vypíná automaticky spolu s řídicí jednotkou.

3.3

3.4
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Plánování
Před použitím digitálního konferenčního systému CCS 1000 D si přečtěte tuto část a ujistěte
se, že máte všechny součásti nutné k připojení a provozování systému. Tato část obsahuje také
důležité informace o počtu konferenčních zařízení, která lze k systému připojit. Viz část
Možnosti a omezení konfigurace, Strana 18.

Vybalení
Při vybalování tohoto zařízení a při manipulaci s ním je nutné postupovat opatrně. Pokud se
zdá, že je jakákoli položka poškozená, oznamte to ihned dopravci. Pokud jakékoli položky
chybí, oznamte to zástupci společnosti Bosch.
Originální balení představuje nejbezpečnější bednu pro přepravu produktů a v případě potřeby
ji lze použít k vrácení produktů za účelem provedení servisu.

Součásti dodávané s produkty
Zkontrolujte, zda byly s produkty dodány následující položky:

řídicí jednotka CCSD-CU nebo CCSD-CURD

Množství Součást

1 CCSD‑CU nebo CCSD‑CURD

1 kabel pro napájení z elektrické sítě

1 napájecí zdroj 24 Vss

1 kabel micro USB

2 sady tlačítek předsedajícího ke konferenčnímu zařízení

1 výměnný nástroj pro tlačítka

1 sada nožek pro použití na stole

1 sada 1U držáků pro montáž do 19″ skříně

1 Bezpečnostní pokyny

1 Poznámky k montáži

1 DVD s návodem k obsluze a podpůrnými nástroji

Konferenční zařízení CCSD-Dx

Množství Součást

1 CCSD‑DS nebo CCSD‑DL

1 Průvodce rychlou instalací

Rozšiřovací jednotka CCSD-EXU

Množství Součást

1 CCSD‑EXU

1 kabel pro napájení z elektrické sítě

1 napájecí zdroj 24 Vss

1 sada nožek pro použití na stole

1 sada 1U držáků pro montáž do 19″ skříně

4

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3
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1 Bezpečnostní pokyny

1 Průvodce rychlou instalací
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Další součásti
Podle potřeby lze spolu s digitálním konferenčním systémem CCS 1000 D používat následující
doplňkové součásti:
 

Prodlužovací kabely řady LBB 4116 – tyto prodlužovací kabely standardní délky mohou být
připojeny k součástem v řetězci. Pokud chcete do systému přidat jeden nebo více
prodlužovacích kabelů, vždy postupujte dle pokynů v části Možnosti a omezení konfigurace,
Strana 18.

Označení typu Délka kabelu

LBB 4116/02 2 m

LBB 4116/05 5 m

LBB 4116/10 10 m

LBB 4116/15 15 m

LBB 4116/20 20 m

LBB 4116/25 25 m

 

4.3
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Instalační kabel LBB 4116/00, 100 m – roli kabelu a konektory LBB 4119 lze použít k vytvoření
prodlužovacích kabelů vlastní délky. Viz část Vytvoření vlastních prodlužovacích kabelů, Strana
17.
 

Konektory LBB 4119 (25 párů) – dvojice konektorů k zakončení prodlužovacích kabelů
vyrobených z role kabelu LBB 4116/00.

Kabelové svorky DCN‑DISCLM (25 kusů) – tyto kabelové svorky lze použít k upevnění
konektoru konferenčního zařízení k dalšímu konferenčnímu zařízení v řetězci.
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Pojistné kabelové svorky LBB 4117/00 (25 ks) – tyto pojistné kabelové svorky slouží
k uzamykání konektorů prodlužovacích kabelů. Jedna pojistná kabelová svorka je nezbytná pro
každý zástrčkový a zásuvkový konektorový spoj.
 
Paměťové zařízení USB (pouze CCSD‑CURD ) – správně naformátované paměťové zařízení
USB je nezbytné k přímému záznamu diskuze na externí zařízení. Viz následující informace:
– upřednostňovaný typ: Sandisk,
– maximální kapacita: 128 GB,
– formát: Paměťové zařízení USB musí být naformátováno systémem souborů FAT32.

V případě potřeby lze k naformátování paměťového zařízení USB použít:
– doporučený formátovací nástroj na DVD disku dodávaném s řídicí jednotkou. Tento

nástroj lze také stáhnout ze stránky odpovídajícího produktu na webu:
www.boschsecurity.cz

– výchozí formátovací nástroj systému Windows. Tento nástroj umožňuje na systém
souborů FAT32 naformátovat pouze paměťová zařízení USB do kapacity 32 GB.

– Oddíl: Zařízení s jedním oddílem systému souborů FAT32.
– Schéma oddílů: Musí být MBR (GPT není podporováno).

Poznámka: Schéma oddílů lze změnit také pomocí formátovacího nástroje.
 
Kabel USB s konektorem micro USB – kabel USB s konektorem micro USB je nezbytný pro
přenos obsahu vnitřní paměti (nahrávek) do počítače.
 
Kabel RJ45 Ethernet – kabel RJ45 Ethernet je nezbytný pro připojení notebooku nebo
počítače k řídicí jednotce za účelem spuštění rozhraní webového prohlížeče a připojení
systémových kamer.
 
Kabely RCA – kabely RCA jsou zapotřebí k připojení volitelného audiozařízení, jako je
například systém zesílení zvuku, k řídicí jednotce.
 
Kabel s konektory XLR – kabel XLR je nezbytný k připojení externího mikrofonu k řídicí
jednotce.
 
Bezdrátový přístupový bod (WAP) – běžně dostupný bezdrátový přístupový bod nebo
směrovač je nezbytný k připojení zařízení prostřednictvím rozhraní Wi-Fi.
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Vytvoření vlastních prodlužovacích kabelů
Vlastní prodlužovací kabely je možné vytvořit z instalačního kabelu LBB 4116/00 DCN‑NG
o délce 100 m a konektorů LBB 4119/00 DCN‑NG (25 párů). Viz následující obrázky a tabulka:

Socket

Plug

Obrázek 4.1: Zástrčka a zásuvka prodlužovacího kabelu

Plug Socket

1

6

2

3

4

5 5
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Obrázek 4.2: Čísla vývodů zástrčky a zásuvky
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Obrázek 4.3: Konektory prodlužovacího kabelu

Vývod Signál Barva

1 Zem pro příjem dat ---

2 Přijímaná data Zelená

3 +24 V (ss) Hnědá

4 Odesílaná data Bílý

5 Zem pro odesílání dat ---

6 +24 V (ss) Modrá

Tabulka 4.1: Konektory prodlužovacího kabelu
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Možnosti a omezení konfigurace
Tato část popisuje možnosti a omezení konfigurace digitálního konferenčního systému
CCS 1000 D. Popsány jsou následující příklady konfigurace systému:
– Malý nebo středně velký systém obsahující řídicí jednotku a maximálně 80 konferenčních

zařízení. Viz část Malý nebo středně velký systém (do 80 konferenčních zařízení), Strana
18.

– Rozsáhlý systém obsahující řídicí jednotku, jednu nebo více rozšiřovacích jednotek
a maximálně 245 konferenčních zařízení. Viz část Rozsáhlý systém (do 245 konferenčních
zařízení), Strana 19.

– Systém zahrnující prodlužovací kabely delší než 20 m připojené k dálkovému vedení nebo
odbočce. Viz část Prodlužovací kabely, Strana 20.
Poznámka: V důsledku ztrát napájení mají prodlužovací kabely delší než 20 m přímý vliv na
počet konferenčních zařízení, která lze připojit k dálkovému vedení či odbočce.

Malý nebo středně velký systém (do 80 konferenčních zařízení)
Malý nebo středně velký systém obsahující jednu řídicí jednotku a maximálně 80 konferenčních
zařízení. V tomto případě platí následující omezení:
– Limit 1: Ke každému dálkovému vedení řídicí jednotky lze do řetězce propojit maximálně

40 konferenčních zařízení.
– Limit 2: Pokud je k dálkovému vedení připojen prodlužovací kabel delší než 20 m, počet

konferenčních zařízení, která k němu lze připojit, se sníží. Viz tabulka v části Prodlužovací
kabely, Strana 20.

– Limit 3: Maximální délka kabelu dálkového vedení je 100 m. To zahrnuje všechny
prodlužovací kabely (včetně prvních 20 m prodlužovacího kabelu) + kabely konferenčních
zařízení o délce 2 m na každé zařízení.

 
Následující obrázek ukazuje maximální počet 40 konferenčních zařízení připojených ke
každému dálkovému vedení řídicí jednotky: 40 + 40 = 80 konferenčních zařízení.
 

1

40x

40x

2

2

Obrázek 4.4: Příklad konfigurace malého nebo středně velkého systému (do 80 konferenčních zařízení)

1. řídicí jednotka
2. 20m prodlužovací kabel připojený ke každému dálkovému vedení řídicí jednotky
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Rozsáhlý systém (do 245 konferenčních zařízení)
Systém lze rozšířit (o více než 80 konferenčních zařízení) přidáním jedné nebo více
rozšiřovacích jednotek k dálkovému vedení řídicí jednotky.
– Limit 1: K dálkovému vedení řídicí jednotky lze do řetězce propojit maximálně 40

součástí.
Poznámka: Součástmi mohou být konferenční zařízení či rozšiřovací jednotky.

– Limit 2: Ke každé odbočce rozšiřovací jednotky lze do řetězce připojit maximálně 40
konferenčních zařízení.

– Limit 3: Ke každé rozšiřovací jednotce lze připojit maximálně 85 konferenčních zařízení.
– Limit 4: K systému lze připojit maximálně 245 konferenčních zařízení.
– Limit 5: Pokud je k dálkovému vedení či odbočce připojen prodlužovací kabel delší než

20 m, počet konferenčních zařízení, která k nim lze připojit, se sníží. Viz tabulka v části
Prodlužovací kabely, Strana 20.

– Limit 6: Maximální délka kabelu dálkového vedení / odbočky je 100 m. To zahrnuje
všechny prodlužovací kabely (včetně prvních 20 m prodlužovacího kabelu) + kabely
konferenčních zařízení o délce 2 m na každé zařízení. + kabely rozšiřovací jednotky.

Následující obrázek znázorňuje:
– maximální počet 40 součástí připojených k dálkovému vedení: 3 rozšiřovací jednotky + 37

konferenčních zařízení = 40 součástí;
– maximální počet konferenčních zařízení (245) připojených k systému.
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Obrázek 4.5: Příklad konfigurace rozsáhlého systému (do 245 konferenčních zařízení)

1. řídicí jednotka
2. 20m prodlužovací kabel
3. rozšiřovací jednotka
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Prodlužovací kabely
Připojení kabelu delšího než 20 m k dálkovému vedení či odbočce má přímý vliv na výkon
napájení dostupný pro součásti připojené do řetězce. Součástí může být konferenční zařízení
nebo rozšiřovací jednotka.
Pomocí následující tabulky můžete určit celkový počet součástí, které lze připojit k dálkovému
vedení či odbočce, pokud je k nim připojen jeden nebo více prodlužovacích kabelů.
– Limit 1: Maximální délka kabelu dálkového vedení / odbočky je 100 m. To zahrnuje

všechny prodlužovací kabely (včetně prvních 20 m prodlužovacího kabelu) + kabely
konferenčních zařízení o délce 2 m na každé zařízení. + kabely rozšiřovací jednotky.

Celková délka prodlužovacích kabelů na
dálkové vedení / odbočku

Maximální počet součástí na dálkové
vedení / odbočku

0 m až 20 m 40

20 m až 22 m 39

22 m až 24 m 38

24 m až 26 m 37

26 m až 28 m 36

28 m až 30 m 35

30 m až 32 m 34

32 m až 34 m 33

34 m až 36 m 32

36 m až 38 m 31

38 m až 40 m 30

40 m až 42 m 29

42 m až 44 m 28

44 m až 46 m 27

46 m až 48 m 26

48 m až 50 m 25

50 m až 52 m 24

52 m až 54 m 23

54 m až 56 m 22

56 m až 58 m 21

58 m až 60 m 20

60 m až 62 m 19

62 m až 64 m 18

64 m až 66 m 17

66 m až 68 m 16

4.5.3
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Celková délka prodlužovacích kabelů na
dálkové vedení / odbočku

Maximální počet součástí na dálkové
vedení / odbočku

68 m až 70 m 15

70 m až 72 m 14

72 m až 74 m 13

74 m až 76 m 12

76 m až 78 m 11

78 m až 80 m 10

80 m až 82 m 9

82 m až 84 m 8

84 m až 86 m 7

86 m až 88 m 6

88 m až 90 m 5

Tabulka 4.2: Maximální počet součástí na dálkové vedení / odbočku v závislosti na celkové délce

prodlužovacích kabelů

 
Následující obrázek znázorňuje:
– maximální počet konferenčních zařízení (245) připojených k systému.
– 35m prodlužovací kabel připojený k dálkovému vedení a každé odbočce.

V tomto příkladu může dálkové vedení kvůli připojenému 35m prodlužovacímu kabelu
obsahovat maximálně 32 součástí (viz předchozí tabulka): 3 rozšiřovací jednotky + 29
konferenčních zařízení = 32 součástí.
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Obrázek 4.6: Příklad konfigurace rozsáhlého systému s 35m prodlužovacím kabelem připojeným

k dálkovému vedení a každé odbočce

1. řídicí jednotka
2. 35m prodlužovací kabel
3. rozšiřovací jednotka
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Instalace
Tato část popisuje požadavky na instalaci a možnosti pro řídicí jednotku a rozšiřovací
jednotku.

Instalace jednotek
Řídicí jednotky i rozšiřovací jednotky lze umístit na desku stolu nebo instalovat do 19″ skříně:

Obrázek 5.1: Instalace do 19″ skříně

 
Pokud se rozhodnete jednotky instalovat do 19″ skříně:
– Nepřipojujte nožky na spodní strany jednotek.
– Ujistěte se, že je skříň dostatečně pevná, aby unesla hmotnost jednotek.
– Použijte dodané držáky a šrouby pro montáž do 19“ skříně k upevnění jednotek. Při

zvedání a připojování jednotek buďte opatrní.
– Ujistěte se, že nejsou blokovány větrací otvory po stranách jednotek.
– Zajistěte, aby teplota uvnitř skříně nepřesáhla +45° C.
 
Pokud chcete jednotky umístit na desku stolu:
– Připevněte čtyři nožky ke spodním stranám jednotek.
– Ponechejte si montážní držáky a šrouby pro případ, že budete chtít jednotky v budoucnu

instalovat do skříně.

5
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Připojení
Tato část popisuje, jak se připojuje:
– řídicí jednotka,
– konferenční zařízení,
– rozšiřovací jednotka.

Připojení součástí systému

62

62

62

62

61
63

Obrázek 6.1: Připojení konferenčních zařízení

 
Podrobné informace o připojení digitálního konferenčního systému CCS 1000 D viz část:
– Připojení řídicí jednotky, Strana 26
– Připojení rozšiřovací jednotky, Strana 29
– Připojení diskuzního zařízení, Strana 28
 
1. Připojte konferenční zařízení (2) do řetězcové konfigurace (v případě potřeby použijte

prodlužovací kabely (3)) ke konektorům dálkového vedení (Trunk) na zadní straně řídicí
jednotky (1) a volitelných rozšiřovacích jednotek.
Poznámka: Výše uvedený obrázek znázorňuje pouze malý systém s řídicí jednotkou.
Informace o maximálním počtu konferenčních zařízení a rozšiřovacích jednotek, které lze
k systému připojit, včetně prodlužovacích kabelů, naleznete v části Možnosti a omezení
konfigurace, Strana 18.

2. Podle potřeby zabezpečte kabely systému pomocí kabelových svorek a pojistných
kabelových svorek.

6
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3. Pokud chcete v digitálním konferenčním systému CCS 1000 D použít rozhraní webového
prohlížeče nebo systémové kamery, připojte kabel RJ45 Ethernet k síťovému konektoru
(Network) na zadní straně řídicí jednotky.

4. Druhý konec kabelu Ethernet připojte k přepínači sítě Ethernet, notebooku nebo počítači.
5. Dle potřeby použijte kabely RCA k připojení audiozařízení ke konektorům zvukového

vstupu (Audio In) a výstupu (Audio Out) na zadní straně řídicí jednotky. Vstupy a výstupy
nejsou galvanicky oddělené. Pokud je galvanické oddělení vyžadováno (např. kvůli
potlačení šumu), musí být zajištěno externě.

6. Připojte konektor dodaného 24Vss napájecího zdroje ke konektoru napájení (Power) na
zadní straně řídicí jednotky.

7. Připojte přívodní kabel 24Vss napájecího zdroje k elektrické síti. Po připojení k elektrické
síti se systém automaticky zapne. To systému umožňuje obnovení činnosti v případě
výpadku napájení.

!

Výstraha!

Neschválené napájecí zdroje mohou způsobit poškození zařízení. Používejte pouze originální

24Vss napájecí zdroj dodaný společností Bosch.
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Připojení řídicí jednotky

3

1 3 54 6 7 8

2 10 11 12 13 149

Obrázek 6.2: CCSD‑CURD – pohled zezadu

 
Jednotka CCSD‑CURD je opatřena dalšími konektory, jak je uvedeno v následující tabulce:

Číslo Položka Popis

1 Štítek FCC Štítek obsahující FCC prohlášení o shodě.

2 USB
(pouze CCSD‑CURD)

Konektor micro USB pro přenos obsahu vnitřní paměti (záznamů) do
počítače. Konektor micro USB nelze použít k přímému záznamu diskuzí
na zařízení USB. K tomuto účelu slouží větší konektor USB na předním
panelu jednotky.
Poznámka: Když se používá konektor micro USB, nelze ukládat nahrávky
do vnitřní paměti ani na paměťové zařízení USB. Během přenosu
souborů neprovádějte záznam diskuzí.

3 Výstup RCA „Audio Out“
(pouze CCSD‑CURD)

4 výstupní audiokonektory pro nahrávání jednotlivých mikrofonů, tzn.
pro nahrávání jednotlivých řečníků v soudní síni.

4 Štítek produktu Štítek obsahující informace o produktu, například: typ produktu, sériové
číslo, technické údaje a značka CE.

5 Výstup RCA „Audio Out (1)“ Výstupní audiokonektory pro připojení veřejného ozvučení nebo systému
zesílení zvuku ke konferenčnímu systému. Umožňuje přenášet jednání
k posluchačům ve stejné nebo sousední místnosti.

6 Výstup RCA „Audio Out (2)“ Používá se v kombinaci se vstupem RCA „Audio In (2)“.
Výstupní audiokonektor pro:
– „rekordér“ pro připojení externího rekordéru,
– „vřazení“ pro připojení externího zařízení pro zpracování zvuku,
– „telefon/mix-minus“ pro zapojení vzdáleného účastníka do diskuze

přes telefonní nebo video připojení,
– „reproduktor účastníků“ pro přenos signálu reproduktoru účastníka

do systému zesílení zvuku.
Poznámka: K výstupu „Audio Out (2)“ lze připojit vždy pouze jedno
audiozařízení. Výstup lze nakonfigurovat výběrem požadované možnosti
z rozhraní webového prohlížeče. Viz položka Zvuk v nabídce Nastavení
systému, Strana 46.

7 Vstup RCA „Audio In (1)“ Vstupní audiokonektor pro základ (Floor), tedy pro připojení externího
zdroje zvuku, např. přehrávače disků CD nebo DVD.

6.2
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Číslo Položka Popis

8 Vstup RCA „Audio In (2)“ Používá se v kombinaci s výstupem RCA „Audio Out (2)“.
Vstupní audiokonektor pro:
– „vřazení“ pro připojení externího zařízení pro zpracování zvuku,
– „telefon/mix-minus“ pro zapojení vzdáleného účastníka do diskuze

přes telefonní nebo video připojení,
Tento vstup zvuku směruje do systému externí zvukový signál, který je
směrován do reproduktorů konferenčního zařízení. V rozhraní webového
prohlížeče závisí nastavení režimu vstupu/výstupu 2 na tom, zda je tento
vstup nakonfigurován pro vřazení nebo mix-minus.
– Poznámka: K výstupu „Audio Out (2)“ lze připojit vždy pouze jedno

audiozařízení. Výstup lze nakonfigurovat výběrem požadované
možnosti z rozhraní webového prohlížeče. Viz položka Zvuk
v nabídce Nastavení systému, Strana 46.

9 RCA Audio Doplňkové vstupní/výstupní audiokonektory, které mají stejnou funkci
jako položky 5 až 8. Tyto dodatečné audiokonektory lze použít spolu
s odpovídajícím audiokonektorem k posílení zvukového signálu.

10 Mikrofon 3pólová mikrofonní zdířka XLR (okolí) s fantomovým napájením (P24)
pro připojení externího mikrofonu. Tento vstup je sdílen se vstupem
„Audio In (1)“ a musí být povolen v rozhraní webového prohlížeče. Po
jeho povolení vstup „Audio In (1)“ nelze používat.

11 Dálkové vedení (1) 6pólová kruhová zdířka pro připojení konferenčních zařízení.

12 Dálkové vedení (2) 6pólová kruhová zdířka pro připojení konferenčních zařízení.

13 Síť Zásuvka RJ45 Ethernet pro připojení síťového kabelu. Port Ethernet
slouží k připojení notebooku nebo počítače, IP kamery a dalších zařízení
používaných výhradně pro provoz systému CCS 1000 D.

14 Napájení 24 V, 6 A 4pólová kruhová zdířka pro připojení 24Vss napájecího zdroje.

 

!

Výstraha!

Neschválené napájecí zdroje mohou způsobit poškození zařízení. Používejte pouze originální

24Vss napájecí zdroj dodaný společností Bosch.

Poznámka!

Zvukové vstupy/výstupy jsou monofonní, ale audiokonektory umožňují připojení stereofonních

kabelů RCA.

Viz také
– Nastavení systému, Strana 46
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Připojení diskuzního zařízení

62

63

6161

Obrázek 6.3: Pohled zezadu a z boku

 

Číslo Položka Popis

1 Sluchátka 3,5mm zdířka pro stereofonní sluchátka (na boku jednotky).

2 Konektor dálkového vedení 2m kabel s 6pólovým kruhovým konektorem a kabelovou pojistkou pro
připojení k předchozí součásti v řetězci. Součástí může být:
– řídicí jednotka,
– jiné konferenční zařízení,
– rozšiřovací jednotka,
– prodlužovací kabel.

3 Konektor dálkového vedení 6pólová kruhová zdířka pro připojení další součásti v řetězci. Součástí
může být:
– jiné konferenční zařízení,
– rozšiřovací jednotka,
– prodlužovací kabel.
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Připojení rozšiřovací jednotky

321 4 5 6 7

Obrázek 6.4: CCSD‑EXU – pohled zezadu

Číslo Položka Popis

1 Štítek FCC Štítek obsahující FCC prohlášení o shodě.

2 Štítek produktu Štítek obsahující informace o produktu, například: typ produktu, sériové
číslo, technické údaje a značka CE.

3 Kabel dálkového vedení
s konektorem

2m kabel s 6pólovým kruhovým konektorem a kabelovou pojistkou pro
připojení rozšiřovací jednotky k předchozí součásti v řetězci. Součástí
může být:
– řídicí jednotka,
– jiná rozšiřovací jednotka,
– prodlužovací kabel,
– konferenční zařízení.

4 Konektor dálkového vedení 6pólová kruhová zdířka pro připojení další součásti v řetězci. Součástí
může být:
– jiná rozšiřovací jednotka,
– prodlužovací kabel,
– konferenční zařízení.

5 Připojení odbočky 6pólová kruhová zdířka pro připojení konferenčních zařízení.

6 Připojení odbočky 6pólová kruhová zdířka pro připojení konferenčních zařízení.

7 Napájení 24 V, 6 A 4pólová kruhová zdířka pro připojení 24Vss napájecího zdroje.

!

Výstraha!

Neschválené napájecí zdroje mohou způsobit poškození zařízení. Používejte pouze originální

24Vss napájecí zdroj dodaný společností Bosch.

 
 

6.4
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Konfigurace
Chcete-li nakonfigurovat digitální konferenční systém CCS 1000 D, můžete použít:
– dotyková tlačítka na přední straně řídicí jednotky,
– rozhraní webového prohlížeče. Další informace naleznete v části Rozhraní webového

prohlížeče, Strana 38.
 
Řídicí jednotku lze použít k rychlému zobrazení a změně základních nastavení. Výhody použití
rozhraní webového prohlížeče ke konfiguraci systému:
– dostupnost dalších možností a nastavení,
– snadná vzdálená správa nastavení.

Poznámka!

Změny provedené v rámci řídicí jednotky se automaticky aktualizují v rozhraní webového

prohlížeče a naopak.

Řídicí jednotka
1. Po připojení napájení se řídicí jednotka automaticky zapne. Indikátor LED zapnutí/vypnutí

napájení se rozsvítí zeleně a rozsvěcování dalších indikátorů LED na předním panelu bude
signalizovat inicializaci systému. Systém bude připraven k použití, jakmile zůstanou
indikátory LED stále svítit.

2. K základnímu nastavení systému slouží dotyková tlačítka na předním panelu. Indikátory
LED budou signalizovat změny nastavení. Další informace o nastavení naleznete na
následujícím obrázku a v tabulce:

4

1 2 3 5 6 9 11

7 8 10 12 13 14
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Obrázek 7.1: CCSD‑CURD – pohled zepředu

 
Jednotka CCSD‑CURD je opatřena dalšími prvky, jak je uvedeno v následující tabulce:

7

7.1
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Číslo Položka Popis

1 Tlačítko vypínače napájení Tlačítko pro zapnutí/vypnutí 24Vss napájení:
Zapnutí: krátké stisknutí.
Vypnutí: dlouhé stisknutí.
Poznámka: Při vypnutí systému jsou „seznam čekajících“ a „seznam
řečníků“ automaticky uloženy a budou znovu k dispozici po opětovném
zapnutí systému.

2 Indikátor LED vypínače Indikátor LED signalizující stav zapnutí/vypnutí.
– Červený: vypnuto.
– Zelený: zapnuto nebo v pohotovostním režimu.
Poznámka: Když je řídicí jednotka v pohotovostním režimu, indikátor
LED regulace hlasitosti konferenčních zařízení (3) pomalu bliká.

3 Tlačítka a indikátory LED pro
regulaci hlasitosti
konferenčních zařízení

Tlačítka plus/minus pro nastavení hlasitosti všech konferenční zařízení
a výstupu „Audio Out (1)“.
Indikátory LED zobrazují vybranou hlasitost ve čtyřech stupních jasu
jednotlivých indikátorů zleva doprava.
Poznámka: Výstup „Audio Out (2)“ není ovlivněn žádným nastavením.

4 Tlačítka a indikátory LED pro
regulaci hlasitosti
reproduktoru nebo sluchátek
připojených k jednotce
CCSD‑CURD.

Tlačítka plus/minus pro nastavení hlasitosti:
– vestavěného reproduktoru,
– sluchátek, jsou-li připojena.
Indikátory LED zobrazují vybranou hlasitost ve čtyřech stupních jasu
jednotlivých indikátorů zleva doprava.

5 Tlačítko režimu konference Tlačítko pro výběr jednoho ze čtyř režimů konference. Používá se
v kombinaci s indikátory LED režimů konference (6).

6 Indikátory LED režimů
konference

Indikátory LED pro signalizaci vybraného režimu konference. Následující
režimy jsou signalizovány zleva doprava:
– Otevřený režim
– Režim přepínání
– Režim aktivace hlasem
– Režim Stiskni a mluv (PTT)
Poznámka: Pokud jsou všechny indikátory LED zhasnuty, je zvolen
otevřený režim a funkce automatického přesunutí na stránce Prepare
discussion rozhraní webového prohlížeče je vypnuta.
Podrobné informace o režimech konference najdete v části Diskuzní
režimy, Strana 33.

7 Velikost seznamu řečníků Tlačítko pro výběr počtu mikrofonů, které mohou být aktivovány
současně. Používá se v kombinaci s indikátory LED velikosti seznamu
řečníků (8).
Pomocí řídicí jednotky lze vybrat maximálně čtyři mikrofony. Při použití
rozhraní webového prohlížeče lze vybrat až deset mikrofonů.
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Číslo Položka Popis

8 Indikátory LED velikosti
seznamu řečníků

Indikátory LED pro signalizaci počtu aktivovaných (otevřených)
mikrofonů.
1 až 4 aktivní mikrofony: indikátory LED jednotlivým rozsvěcováním
signalizují počet aktivních mikrofonů.
5 až 10 aktivních mikrofonů: počet aktivních mikrofonů je signalizován
rozsvícením kombinace indikátorů LED. Například při šesti aktivních
mikrofonech svítí LED indikátor 2 a 4.

9 Indikátor LED vnitřního
nahrávání (pouze
CCSD‑CURD)

Indikátor LED pro signalizaci stavu nahrávání do vnitřní paměti:
– Svítí zeleně: Vnitřní paměť je vybrána, nahrávání je připraveno.
– Svítí červeně: Probíhá nahrávání.
– Bliká červeně jednou za sekundu: Nahrávání je pozastaveno.
– Bliká červeně dvakrát za sekundu: Zbývá 5 minut nahrávání. Uživatel

bude upozorněn také třemi krátkými zvukovými signály
z reproduktoru pro příposlech.

– Bliká červeně/zeleně: Diskuze nelze do vnitřní paměti nahrát (tj.
když je vnitřní paměť plná). Uživatel bude upozorněn také jedním
dlouhým zvukovým signálem.

10 Indikátor LED nahrávání USB
(pouze CCSD‑CURD)

Indikátor LED pro signalizaci stavu nahrávání do paměťového zařízení
USB:
– Svítí zeleně: Paměťové zařízení USB je vybráno, nahrávání je

připraveno.
– Svítí červeně: Probíhá nahrávání.
– Bliká červeně jednou za sekundu: Nahrávání je pozastaveno.
– Bliká červeně dvakrát za sekundu: Zbývá 5 minut nahrávání. Uživatel

bude upozorněn také třemi krátkými zvukovými signály.
– Bliká červeně/zeleně: Diskuze nelze do paměťového zařízení USB

uložit (paměťové zařízení USB je plné, nesprávně naformátované
nebo poškozené). Uživatel bude upozorněn také jedním dlouhým
zvukovým signálem.

Poznámka: Indikátor LED nahrávání USB se automaticky rozsvítí při
připojení paměťového zařízení USB ke konektoru USB na přední straně
řídicí jednotky a po odpojení znovu zhasne.

11 Tlačítko spuštění/pozastavení
nahrávání
(pouze CCSD‑CURD)

Tlačítko pro spuštění a pozastavení nahrávání. Viz část Nahrávání a
přehrávání diskuzí, Strana 54.

12 Tlačítko zastavení nahrávání
(pouze CCSD‑CURD)

Tlačítko pro zastavení nahrávání.

13 Konektor USB 
(pouze CCSD‑CURD)

Konektor USB pro připojení paměťového zařízení USB. Informace
o požadavcích na paměťové zařízení USB naleznete v části Další
součásti, Strana 14.

14 Zdířka pro náhlavní soupravu
(pouze CCSD‑CURD)

3,5mm stereofonní zdířka k připojení sluchátek (pro poslech nahraných
diskuzí). Když jsou sluchátka připojena, vestavěný reproduktor je
ztlumen.
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Diskuzní režimy
Režimy konference: Otevřený režim, režim přepínání, aktivace hlasem a režim Stiskni a mluv
(PTT) lze vybrat pomocí:
– tlačítka režimu konference na předním panelu řídicí jednotky,
– rozhraní webového prohlížeče. Na stránce přípravy diskuze vyberte režim konference

kliknutím v horní části stránky. Tlačítko bude zvýrazněno šedě a budou aktivovány
možnosti daného režimu konference.

 

Otevřeno
Účastníci mohou podat žádost o slovo tak, že stisknou tlačítko na svém mikrofonu. Žádosti lze
okamžitě vyhovět, lze ji umístit na seznam čekajících nebo ji ignorovat. Žádost o slovo jednoho
účastníka neodstraní jiného účastníka ze seznamu řečníků; účastník musí počkat, až na něj
přijde řada. Mikrofon předsedajícího a přerušovací mikrofon nejsou zahrnuty do počtu
řečníků / aktivních mikrofonů, takže účastníci používající tyto mikrofony nemusejí na slovo
čekat. Seznam řečníků a seznam čekajících lze zobrazit a spravovat v rozhraní webového
prohlížeče.
 

Přepínání
Účastníci mohou podat žádost o slovo tak, že stisknou tlačítko na svém mikrofonu. Žádosti lze
okamžitě vyhovět nebo ji lze ignorovat. Žádost o slovo jednoho účastníka může odstranit
jiného účastníka ze seznamu řečníků. V případě potřeby vyhovět nastavenému maximálnímu
počtu aktivních mikrofonů bude deaktivován nejdéle aktivní mikrofon. Mikrofon předsedajícího
a přerušovací mikrofon nejsou zahrnuty do počtu řečníků / aktivních mikrofonů, takže je není
možné přepnout ze strany účastníka. Seznam řečníků lze prohlížet a spravovat prostřednictvím
rozhraní webového prohlížeče. Seznam čekajících není v tomto režimu používán.
 

Aktivace hlasem
Účastníci mohou podat žádost o slovo tak, že promluví do mikrofonu. Žádosti bude vyhověno,
pokud účastník promluví dostatečně hlasitě, jinak bude ignorována. V rozhraní webového
prohlížeče nejsou žádní řečníci ani seznamy čekajících.
Poznámka: Mikrofon lze dočasně ztlumit stisknutím a podržením tlačítka mikrofonu.
 

Stiskni a mluv (PTT)
Účastníci mohou podat žádost o slovo tak, že stisknou tlačítko na svém mikrofonu. Žádosti lze
okamžitě vyhovět nebo ji lze ignorovat. Je-li žádosti vyhověno, účastník musí tlačítko držet,
zatímco hovoří. Po uvolnění tlačítka se mikrofon deaktivuje. Žádost o slovo jednoho účastníka
neodstraní jiného účastníka ze seznamu řečníků; účastník musí počkat, až na něj přijde řada.
Mikrofon předsedajícího a přerušovací mikrofon nejsou zahrnuty do počtu řečníků / aktivních
mikrofonů, takže účastníci používající tyto mikrofony nemusejí na slovo čekat. Seznam řečníků
lze prohlížet a spravovat prostřednictvím rozhraní webového prohlížeče. Seznam čekajících
není v tomto režimu používán.
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Kombinace kláves
Použitím kombinací kláves na předním panelu řídicí jednotky lze obnovit nebo inicializovat
nastavení systému (viz následující tabulka).
Stiskněte a podržte kombinace kláves po dobu několika sekund, dokud indikátory LED na
předním panelu nezmění stav.

Možnost Kombinace kláves na řídicí jednotce

Uvolnění konferenčních zařízení
Vymaže adresy všech konferenčních zařízení. Při vymazání
adresy se rozsvítí všechny indikátory LED na konferenčním
zařízení.
Inicializujte každé konferenční zařízení tak, jak je popsáno
v části Inicializace konferenčního zařízení, Strana 37.

 
 

Obnovení přihlašovacích údajů
V rozhraní webového prohlížeče obnoví následující:
– heslo účtu správce,
– nastavení sítě.
Tuto možnost použijte, pokud jste zapomněli název
hostitele nebo heslo.

 
 

Výchozí nastavení
Obnoví výchozí hodnoty všech nastavení systému.

 
 

 

 

Poznámka!

Při obnovení výchozího nastavení systému bude zachována nejnovější verze softwaru, na

kterou byl systém aktualizován.

 

7.1.2
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rozšiřovací jednotka

1

Obrázek 7.2: CCSD‑EXU – pohled zepředu

Rozšiřovací jednotka se zapíná a vypíná automaticky spolu s řídicí jednotkou.
 

Číslo Položka Popis

1 Indikátor LED vypínače Indikátor LED signalizující stav zapnutí/vypnutí
– Červený: vypnuto nebo pohotovostní režim.
– Zelený: zapnuto.

 

7.2
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Diskuzní zařízení
Tato část popisuje, jak nakonfigurovat zařízení.

Konfigurace konferenčního zařízení

63 64

61

62

62

Obrázek 7.3: Výměna tlačítek

 
Konferenční zařízení je dodáváno jako zařízení účastníka. Chcete-li zařízení nakonfigurovat jako
zařízení předsedajícího:
1. Odpojte zařízení od kabeláže systému.
2. Použijte výměnný nástroj (1) k uvolnění jednoho tlačítka mikrofonu (2) ze zařízení, jak je

znázorněno (uložte tlačítko na bezpečné místo).
3. Nasaďte a poté opatrně zatlačte tlačítko priority předsedajícího (3) a tlačítko mikrofonu

(4) na místo. Nepoužívejte nadměrnou sílu.

7.3

7.3.1
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4. Přesuňte posuvný přepínač (2) na základně zařízení z polohy účastníka (0) do polohy
předsedajícího (1). Viz obrázek v části Vymazání adresy, Strana 37.

5. Znovu připojte zařízení k systémové kabeláži. Není nutné restartovat systém.
Jako zařízení předsedajícího / přerušovací mikrofony lze nakonfigurovat celkem
25 konferenčních zařízení.
Například: 22 zařízení předsedajícího + 3 přerušovací mikrofony = 25 zařízení celkem.

Inicializace konferenčního zařízení
Při prvním zapnutí nemá konferenční zařízení žádnou adresu ani žádnou spojitost s řídicí
jednotkou. Signalizace:
– Světelný prstenec v horní části mikrofonu svítí červeně.
– Indikátor LED nad tlačítkem mikrofonu svítí žlutě.
 
Inicializace/adresace konferenčního zařízení:
1. Jednou stiskněte tlačítko mikrofonu.
2. Počkejte, až všechny indikátory LED na zařízení zhasnou. Poté je zařízení správně

inicializováno.
3. Pokud se zařízení správně neinicializuje, vymažte adresu dle postupu v části Vymazání

adresy, Strana 37 a poté stisknutím tlačítka mikrofonu zařízení znovu inicializujte/
adresujte.

Poznámka: Adresu lze také vymazat v rozhraní webového prohlížeče kliknutím na tlačítko
uvolnění na stránce nastavení sedadel. Další informace naleznete v části Nastavení systému,
Strana 46 > Sedadla.

Vymazání adresy
1. Stiskněte a okamžitě uvolněte skryté inicializační tlačítko (1) v základně konferenčního

zařízení:
– Světelný prstenec v horní části mikrofonu svítí červeně.
– Indikátor LED nad tlačítkem mikrofonu svítí žlutě.

2. Inicializujte zařízení, jak je popsáno v části Inicializace konferenčního zařízení, Strana 37.
 

0 1

61

62

Obrázek 7.4: Pohled zespodu

1. Skryté inicializační tlačítko.
2. Posuvný přepínač pro konfiguraci.
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Rozhraní webového prohlížeče
Tato část popisuje, jak nakonfigurovat rozhraní webového prohlížeče.

Konfigurace při prvním použití
Rozhraní webového prohlížeče digitálního konferenčního systému CCS 1000 D umožňuje:
– aktualizovat software systému,
– konfigurovat digitální konferenční systém CCS 1000 D,
– připravovat a spravovat diskuze.

Webový prohlížeč
digitální konferenční systém CCS 1000 D je kompatibilní a byl optimalizován pro nejnovější
verzi těchto webových prohlížečů:
– Internet Explorer,
– Safari,
– Firefox,
– Opera,
– Chrome.

Předběžné podmínky
– Všechny používané součásti systému jsou připojeny, jak je popsáno v části Připojení

součástí systému, Strana 24.
– Řídicí jednotka je prostřednictvím portu sítě Ethernet připojena k vaší síti

(bezdrátové).
– Řídicí jednotka je zapnutá.

– Všechna konferenční zařízení jsou správně nakonfigurována, jak je popsáno v části
Konfigurace konferenčního zařízení, Strana 36.

– Konfigurační tablet či počítač/notebook, včetně kompatibilního webového prohlížeče, je
zapnut.

– V počítači/notebooku se systémem Windows se ujistěte, že:
– Je nainstalována služba Bosch DNS‑SD. Software Bosch DNS‑SD najdete na disku

DVD dodaném s řídicí jednotkou a lze ho stáhnout ze stránky příslušného produktu
na webu: www.boschsecurity.cz

– Notebooku/počítači byla přidělena dynamická adresa IP. Pokud má notebook/počítač
statickou adresu IP, rozhraní webového prohlížeče nebude pracovat správně.

– V jakémkoli jiném zařízení:
– Zkontrolujte, zda je nainstalována služba Apple Bonjour. Software Apple Bonjour lze

stáhnout z webu společnosti Apple. Služba Apple Bonjour je nezbytná, aby bylo
možné zadat (v rámci propojení) výchozí webovou adresu řídicí jednotky.
Poznámka: Služby Apple Bonjour ani Bosch DNS‑SD nejsou dostupné pro platformu
Android.

Vytvoření připojení k rozhraní webového prohlížeče
1. Spusťte webový prohlížeč.
2. Zadejte (v rámci propojení) výchozí webovou adresu řídicí jednotky: https://

CCS1000D.local
– Výchozí název hostitele je: CCS1000D.local
– V případě doménových serverů odstraňte příponu .local.

Poznámka: Adresa CCS1000D.local není podporována v systému Android, protože
platforma Android nepodporuje služby Bonjour a DNS‑SD.

3. Zobrazí se přihlašovací stránka.

Přihlášení a aktualizace softwaru systému
1. Přihlaste se k rozhraní webového prohlížeče. Viz část Přihlášení, Strana 40.

7.4

7.4.1
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2. Aktualizujte software systému. Viz oddíl Aktualizace v části Nastavení systému, Strana 46.
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Přihlášení
Do systému CCS1000D se může přihlásit více uživatelů současně, pokud se přihlásí ze
samostatných webových prohlížečů v různých zařízeních (tablet, notebook nebo počítač).
1. Zadejte uživatelské jméno a heslo.

– Výchozí uživatelské jméno pro nejnovější verzi softwaru je „admin“.
– Heslo není třeba vyplňovat.

Poznámka: Pokud aktualizujete software z předchozí verze, jejíž výchozí uživatelské
jméno bylo „Technician“, po aktualizaci bude uživatelské jméno nastaveno na
„admin“.

2. Vyberte požadovaný jazyk z rozevíracího seznamu a klikněte na možnost přihlášení.
– Výchozí je jazyk operačního systému, v němž je spuštěn prohlížeč.
– Pokud výchozí jazyk není k dispozici, automaticky se vybere angličtina.

3. Pokud přihlášení proběhne úspěšně, zobrazí se domovská stránka:
 

Obrázek 7.5: Domovská stránka (CCSD‑CURD)

Poznámka!

Některé z možností rozhraní webového prohlížeče nemusí být pro jednotku CCSD‑CU

k dispozici, protože tato verze řídicí jednotky nemá funkce DAFS a nahrávání.
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Tlačítka domovské stránky:

Tlačítko Popis Přístupové právo

Manage
discussion

Umožňuje spravovat diskuzi. Viz část Správa
diskuze, Strana 43.

Manage meeting

Prepare
discussion

Umožňuje připravit diskuzi. Viz část Příprava
diskuze, Strana 44.

Prepare meeting

Manage
recorder
(pouze
CCSD‑CURD)

Slouží ke správě rekordéru. Viz část Správa
rekordéru, Strana 45.

Manage meeting

System settings

Slouží ke konfiguraci systému. Viz část Nastavení
systému, Strana 46.

Configure nebo
Modify users
 

Power

Zapnuto: Aktivuje řídicí jednotku. Po několika
sekundách je systém připraven k použití.
Pohotovostní režim: Slouží k nastavení řídicí
jednotky do pohotovostního režimu a vypnutí
zařízení:
– Všechny indikátory LED na konferenčních

zařízeních zhasnou.
– Pro signalizaci, že je řídicí jednotka

v pohotovostním režimu, svítí zelený indikátor
LED napájení na předním panelu a pomalu
blikají indikátory LED regulace hlasitosti
konferenčních zařízení. Všechny ostatní
indikátory LED jsou vypnuté.

– „Seznam čekajících“ a „seznam řečníků“ jsou
vymazány.

– Nahrávání je zastaveno, pokud bylo aktivní.
Zrušit: Zavře rozbalovací okno napájení.

Prepare system

Logging

Poskytuje informace o systémových událostech
a umožňuje jejich ukládání. Viz část Protokolování,
Strana 52.

Configure

System info

Přehled adres MAC a IP a verzí softwaru řídicí
jednotky a aplikace rozhraní webového prohlížeče.
Viz část Informace o systému, Strana 52.

Configure
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Tlačítko Popis Přístupové právo

Logout

Ukončí aplikaci diskuze a vrátí vás na přihlašovací
stránku. Viz část Odhlášení, Strana 52.

Žádná

Home

Vrátí vás na domovskou stránku rozhraní
webového prohlížeče.

Žádná

Back

Zobrazí předchozí stránku. Žádná

Zapnutí
nahrávání
(pouze
CCSD‑CURD)

Spusťte záznam kliknutím na tlačítko pro spuštění
nahrávání. Po spuštění nahrávání se zobrazí
tlačítka pro pozastavení a zastavení nahrávání.
 
Poznámka: Když je paměť pro nahrávání plná,
tlačítko pro spuštění nahrávání je skryté.
 
Poznámka: Pokud je ze stránky Manage recorder
rozhraní webového prohlížeče přehráván zvukový
soubor, nahrávání lze spustit pouze z předního
panelu řídicí jednotky. Tlačítko pro spuštění
nahrávání je neaktivní.

Manage meeting

Pozastavit
nahrávání
(pouze
CCSD‑CURD)

Chcete-li pozastavit nahrávání, klikněte na tlačítko
pozastavení.

Manage meeting

Zastavit
nahrávání
(pouze
CCSD‑CURD)

Chcete-li zastavit nahrávání, klikněte na tlačítko
zastavení.

Manage meeting

Hlavní hlasitost
systému (Master
volume)

Zobrazí posuvný hlavní regulátor hlasitosti. Ovládá
hlasitost reproduktorů konferenčních zařízení
a úroveň audiovýstupu řídicí jednotky.

Configure nebo
Manage meeting
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Správa diskuze
Předběžné podmínky:
– Přihlášený uživatel musí mít přístupové právo: Manage meeting.
 

Co řízení diskuze znamená:
– zobrazení a řízení seznamu čekajících a seznamu řečníků,
– ovládání nahrávání (pouze CCSD‑CURD),
– ovládání hlavní hlasitosti.
 
Kliknutím na tlačítko Manage discussion na domovské stránce otevřete stránku řízení diskuze.
Tato stránka zobrazí seznam diskuze, který zahrnuje samostatné seznamy čekajících účastníků
(levá strana stránky) a seznam řečníků (pravá strana stránky).
Poznámka: Seznam čekajících účastníků je k dispozici pouze v režimu otevřené diskuze.
V režimu aktivace hlasem není seznam řečníků ani seznam čekajících účastníků k dispozici.
– Kliknutím na tlačítko + lze vybrat a přidat účastníky do seznamu čekajících nebo do

seznamu řečníků.
– Kliknutím na koš můžete odebrat sedadlo ze seznamu čekajících nebo seznamu řečníků.
– Pomocí tlačítka přesunutí můžete přesunovat účastníky ze seznamu čekajících nebo

seznamu řečníků. Pokud je seznam řečníků zaplněn, odstraní se z něj nejdéle hovořící
účastník.

– Kliknutím na tlačítko Stop and remove all odeberete všechny čekající účastníky a řečníky
z obou seznamů.

Maximální počet sedadel, která lze přidat do seznamu řečníků, je možné nastavit:
– na stránce Prepare discussion. Viz část Příprava diskuze, Strana 44 nebo
– v rámci řídicí jednotky. Viz část Řídicí jednotka, Strana 30.
Poznámka: Maximální počet sedadel nezahrnuje předsedajícího ani konferenční zařízení
nakonfigurované jako přerušovací mikrofon, protože mikrofon předsedajícího a přerušovací
mikrofon je možné aktivovat vždy.
 
Nahrávání (pouze CCSD‑CURD)
Tato část popisuje tlačítka rekordéru na panelu nabídek, který se zobrazuje v dolní části každé
stránky. Nahrávky se ukládají do vnitřní paměti nebo do připojeného paměťového zařízení USB.
Další informace o správě možností nahrávání naleznete v části Správa rekordéru, Strana 45.
Spusťte záznam kliknutím na tlačítko pro spuštění nahrávání. Po spuštění nahrávání se zobrazí
tlačítka pro pozastavení a zastavení nahrávání:
– Chcete-li pozastavit nahrávání, klikněte na tlačítko pozastavení.
– Chcete-li zastavit nahrávání, klikněte na tlačítko zastavení.
Poznámka: Když je paměť pro nahrávání plná, tlačítko pro spuštění nahrávání je skryté.
Poznámka: Pokud je ze stránky správy rekordéru v rozhraní webového prohlížeče přehráván
zvukový soubor, nahrávání lze spustit pouze z předního panelu řídicí jednotky. Tlačítko pro
spuštění nahrávání je neaktivní.
Nahrávání lze spravovat také pomocí tlačítek na předním panelu jednotky CCSD‑CURD.
Podrobné informace najdete
– v tabulce v části Řídicí jednotka, Strana 30.
– Nahrávání a přehrávání diskuzí, Strana 54.
 

Hlavní regulátor hlasitosti
Kliknutím na tlačítko hlavního regulátoru hlasitosti upravíte výstupní úroveň zvuku
konferenčních zařízení a řídicí jednotky.

7.4.3
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Příprava diskuze
Předběžné podmínky:
– Přihlášený uživatel musí mít přístupové právo: Prepare meeting.
 

Pojem Prepare discussion znamená:
– definování nastavení diskuze.
 
Kliknutím na tlačítko Prepare discussion na domovské stránce otevřete stránku přípravy
diskuze.
– Discussion mode:

– Vyberte požadovaný režim konference (Open, Override, Voice nebo Push To Talk).
Podrobný popis režimů konference naleznete v části Diskuzní režimy, Strana 33.

– Auto shift (pouze otevřený režim): Po zvolení této možnosti jsou účastníci v seznamu
čekajících automaticky přesunuti do seznamu řečníků, pokud již není plný.

– Speakers options:
– Maximum number of speakers: Určuje maximální povolený počet řečníků v seznamu

řečníků.
Poznámka: Maximální počet řečníků nezahrnuje mikrofon předsedajícího ani
přerušovací mikrofon.

– Switch microphone off when not used for 30 seconds: Tuto funkci lze použít, když
účastníci zapomínají vypínat své mikrofony. Nefunguje, když: jsou zvoleny režimy
aktivace hlasem nebo „Stiskni a mluv“ (PTT); konferenční zařízení je nakonfigurováno
jako zařízení předsedajícího; mikrofon byl zapnutý před povolením této funkce
(takováto konferenční zařízení jsou vyloučena, dokud nebudou vypnuta a znovu
zapnuta); k dispozici jsou méně než tři konferenční zařízení s neaktivním mikrofonem;
funkce „Automaticky přesunout“ a „Povolit účastníkům vypnout mikrofon“ jsou
deaktivovány v otevřeném režimu.

– Allow participants to switch off their microphone: Po výběru této možnosti mají
účastníci povoleno vypnout svůj mikrofon.

– Show Possible To Speak: Po výběru této možnosti je aktivní funkce povolení
k hovoru: Nad tlačítkem mikrofonu konferenčního zařízení se rozsvítí bílý indikátor,
když je možné okamžitě aktivovat mikrofon.

– Waiting options:
– Maximum number of waiting: Určuje maximální povolený počet žádostí v seznamu

čekajících.
– Allow participants to remove themselves from the waiting list: Pokud je tato

možnost zvolena, účastníci se mohou odstranit ze seznamu čekajících.
– Show the first in the waiting list on the seat: Pokud je tato možnost zvolena,

indikátor LED nad tlačítkem mikrofonu a v horní části mikrofonu konferenčního
zařízení, které je první v seznamu čekajících, bude blikat zeleně, ne svítit zeleně.

– Priority options:
– Priority chime audible: Po zvolení této možnosti zazní signál při použití tlačítka

priority konferenčního zařízení.
– Mute all speakers: Pokud je tato možnost zvolena, všichni řečníci budou při použití

tlačítka priority konferenčního zařízení dočasně ztlumeni.
– Stop all speakers and remove all waiting participants: Pokud je tato možnost

zvolena, všichni řečníci a žádosti budou při použití tlačítka priority konferenčního
zařízení zrušeny.
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Správa rekordéru
Předběžné podmínky:
– Přihlášený uživatel musí mít přístupové právo: Manage meeting.
 
Kliknutím na tlačítko Manage recorder (pouze CCSD‑CURD) otevřete stránku správy
rekordéru.
Rekordér slouží ke správě nahrávání a přehrávání záznamů diskuzí. Je možné také nahrávat
a přehrávat externí zvukové soubory/nahrávky. Nahrávky lze ukládat do připojeného
paměťového zařízení USB nebo do vnitřní paměti. Viz také část Nahrávání a přehrávání diskuzí,
Strana 54.
K dispozici jsou následující funkce:
– Playback:

– Pre-listen on Control Unit: Pokud je tato možnost vybrána, vybraný zvukový soubor
lze přehrát pouze v jednotce CCSD‑CURD.

– Playback to floor: Pokud je tato možnost vybrána, vybraný zvukový soubor lze
přehrát ve zvukovém kanálu základního systému.

– Recordings – přehled zahrnující délky jednotlivých souborů:
– Pokud je připojeno paměťové zařízení USB, jsou uvedeny pouze soubory (nahrávky)

v něm.
– Pokud není připojeno žádné paměťové zařízení USB, jsou uvedeny pouze nahrané

soubory ve vnitřní paměti.
– Recording time left: Uvádí zbývající čas záznamu do vnitřní paměti nebo paměťového

zařízení USB.
– Indikátor průběhu: Informuje o délce nahrávky.
– Tlačítka přetáčení dozadu a přetáčení dopředu (při přehrávání zvukového souboru):

Posunují přehrávání zpět nebo vpřed o 10 sekund.
– Tlačítko Zastavit: Zastaví přehrávání nebo nahrávání.
– Tlačítko Nahrát/Pozastavit: Spustí/pozastaví nahrávání.
– Tlačítko Přehrát/Pozastavit: Přehraje/pozastaví zvukový soubor.
– Tlačítko Koš (viditelné pouze, když je vybrán soubor): Vymaže vybraný soubor z používané

paměti a přehledu.
Poznámka: Další informace o nahrávání a přehrávání zvukových souborů naleznete v části
Nahrávání a přehrávání diskuzí, Strana 54.
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Nastavení systému
Předběžné podmínky:
– Chcete-li přístup k System settings a změně parametrů, přihlášený uživatel musí mít

přístupové právo: Configure a/nebo Modify users.
 
Kliknutím na tlačítko System settings na domovské stránce otevřete stránku nastavení
systému.

Obrázek 7.6: Nastavení systému jednotky CCSD‑CURD

 

Users
Kliknutím na tlačítko Users na stránce nastavení systému otevřete stránku nastavení uživatelů:
Tato stránka slouží k zadávání a úpravě uživatelských údajů a práv.
– Chcete-li přidat uživatele, kliknutím na tlačítko + otevřete obrazovku pro přidání nového

uživatele.
– Chcete-li změnit jméno uživatele, vyberte uživatele (tmavě šedá barva označuje vybranou

položku) a potom použijte panel na opačné straně stránky k provedení změn.
– Chcete-li změnit heslo uživatele, vyberte uživatele a poté klikněte na tlačítko pro změnu

hesla.
– Chcete-li změnit práva uživatele, vyberte uživatele a poté klikněte na odpovídající tlačítko

uživatelského práva.
– Chcete-li odebrat uživatele, vyberte ho a klikněte na tlačítko koše.
 
Pro každého (nového) uživatele lze zadat nebo vybrat následující položky:
– Obecné: Zadejte First name, Last name, Username, Password (může být prázdné).
– User rights: Vyberte požadované uživatelské právo (šedá barva označuje vybranou

položku):
– Manage meeting: Toto právo umožňuje přístup ke stránkám řízení diskuze a správy

rekordéru a také k regulaci hlasitosti. Viz část Správa diskuze, Strana 43 nebo Správa
rekordéru, Strana 45.

7.4.6
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– Prepare meeting: Toto právo umožňuje přístup na stránky přípravy diskuzí. Viz část
Příprava diskuze, Strana 44.

– Modify users: Toto právo umožňuje přístup na stránku uživatelů.
– Configure: Toto právo umožňuje přístup na stránku nastavení systému (s výjimkou

stránky uživatelů, pokud uživatel nemá právo upravovat uživatele), stránky
systémových informací a protokolů a k regulaci hlasitosti.

– Prepare system: Toto právo umožňuje přístup na stránku pro napájení.

Audio
Kliknutím na tlačítko Audio otevřete stránku nastavení zvuku:
– System:

– Master: Hlavní hlasitost pro ovládání reproduktorů konferenčních zařízení
a veřejného ozvučení (audiovýstup 1).

– LSP: Individuální ovládání hlasitosti reproduktorů konferenčních zařízení.
– Veřejné ozvučení: Individuální ovládání hlasitosti veřejného ozvučení (audiovýstup

1).
– Line input/output: Slouží k nastavení citlivosti úrovní analogového audiovstupu

a audiovýstupu 1 a 2 v řídicí jednotce.
– XLR Microphone: Definuje režim audiovstupu 1 v řídicí jednotce:

– Vyberete-li tuto možnost, bude povolen vstup 1 (XLR) pro úroveň signálu mikrofonu.
– Pokud nebude vybrána, bude povolen vstup 1 (zásuvka RCA) pro úroveň linkového

audiovstupu.
– Routing options I/O 2: Definuje režim směrování zvuku prostřednictvím vstupu 2

a výstupu 2 v řídicí jednotce:
– Recorder: Použijte režim rekordéru k připojení externího rekordéru prostřednictvím

audiovstupu 2 a audiovýstupu 2.
– Floor: V režimu základu je používán audiovstup 2 a audiovýstup 2 a úroveň je řízena

nezávisle.
– Mix-minus: V režimu Mix-minus mohou být prostřednictvím audiovstupu 2

a audiovýstupu 2 připojeny dva systémy:
– Insertion: V režimu Vřazení jsou audiovýstup 2 i audiovstup 2 používány k přidávání

signálů z externích audiozařízení. Například lze mezi audiovýstup 2 a audiovstup 2
připojit externí směšovač zvuku.

– Line output: Slouží k nastavení citlivosti analogových audiovstupů a audiovýstupů úrovně
3, 4, 5 nebo 6 v řídicí jednotce.

– Individual microphone output (pouze CCSD‑CURD): Vyberte směrování analogových
audiovýstupů 3, 4, 5 nebo 6 v řídicí jednotce:
– Výběrem možností 3, 4, 5 nebo 6 povolte výběr mikrofonů pro jednotlivé nahrávání.

– Digital Acoustic Feedback Suppression (DAFS): Nastavení funkce DAFS:
– Vypnuto: Vypne funkci DAFS.
– Přirozená: Zapne funkci DAFS.
– Maximální: Nastaví hlasitost systému na maximální hodnotu s minimálním rizikem

akustické zpětné vazby (pískání). 
Poznámka:: Při vyšších úrovních hlasitosti mohou vznikat zvukové artefakty.

– Feedback prevention:
– Reproduktor je aktivní při zapnutí mikrofonu: Reproduktor účastníka je aktivní, když

je aktivní jeho mikrofon.
– Attenuate headphone when speaking: Pokud je tato možnost zvolena a mikrofon je

aktivní, ztlumí hlasitost sluchátek konferenčního zařízení o 18 dB.
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Cameras
Kliknutím na tlačítko Cameras otevřete stránku nastavení kamer.
– Overview camera: Slouží k určení, která z kamer bude použita jako kamera pro celkový

pohled.
SDI Switcher: Zadejte adresu IP použitého přepínače videa HD‑SDI. Nepoužívejte úvodní
nuly. Pokud zadáte úvodní nuly, digitální konferenční systém CCS 1000 D nebude moci
přepínač ovládat.
Příklad:
– Správná adresa IP: 192.168.10.111
– Nesprávná adresa IP: 192.168.010.111

– Koš: Kliknutím na ikonu koše odeberete vybranou kameru. Poznámka: Odebírat lze pouze
odpojené kamery.

– Nastavení kamer – přehled: Zde je uveden přehled všech připojených kamer obsahující
následující údaje:
– Název kamery: Pojmenování kamery.
– Sériové číslo: Kliknutím na modrý odkaz zobrazíte webovou stránku konfigurace

kamery. To je možné, pouze pokud je k připojení konfiguračního počítače k řídicí
jednotce použit kabel.

– Verze: Verze softwaru kamery.
– Typ: Typ kamery.
– Vstup: Vstup přepínače videosignálu, ke kterému je kamera připojena. K digitálnímu

konferenčnímu systému CCS 1000 D lze připojit celkem 6 kamer.

Poznámka!

Ujistěte se, že kamera Bosch Onvif má nainstalovaný firmware 5.80 nebo novější.

 

Network and general settings
Kliknutím na tlačítko Network and general settings otevřete stránku síťových a obecných
nastavení. Zde je možné zobrazovat a měnit síťová a obecná nastavení:
Po kliknutí na tlačítko Change network settings můžete zadávat a měnit nastavení sítě:
– Network settings:

– Hostname: Výchozí název hostitele je CCS1000D
Poznámka: Při změně názvu hostitele nebo (de)aktivaci pevné adresy IP v rozhraní
webového prohlížeče (viz níže) může notebook/počítač ztratit spojení s řídicí
jednotkou. V takovém případě rozhraní webového prohlížeče zavřete a znovu
otevřete.

– Kabelové:
– Pevná adresa IP: Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete použít pevnou adresu IP.

Následující pole při aktivaci změní barvu ze šedé na bílou.
– Adresa IP: Zadejte platnou adresu IP.
– Maska podsítě: Zadejte platnou masku podsítě.
– Výchozí brána: Zadejte platnou výchozí bránu.

– General settings:
– Automatically shutdown the system when not used (úsporný režim): Pokud je tato

možnost vybrána, řídicí jednotka se automaticky vypne, pokud není používána po
dobu dvou hodin. Seznam čekajících a seznam řečníků se automaticky uloží a bude
po zapnutí systému opět k dispozici.
Poznámka: Tato funkce se nevztahuje na režim aktivace hlasem.
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– Factory default: Kliknutím na tlačítko výchozího nastavení obnovíte všechna
nastavení systému na výchozí tovární hodnoty.

Poznámka!

Při obnovení výchozího nastavení systému bude zachována nejnovější verze softwaru, na

kterou byl systém aktualizován.

 

Recorder (pouze CCSD‑CURD)
Kliknutím na tlačítko Recorder otevřete stránku nastavení rekordéru.
K dispozici jsou následující nastavení rekordéru:
– Source: Vyberte zdroj zvuku, který má být nahráván:

– Floor only: Bude nahráván zvuk diskuze v základním jazyce.
– Floor and output 3, 4, 5, 6: Bude směšován a nahráván zvuk diskuze v základním

jazyce s vybraným výstupním zvukovým signálem (3–6).
– Bit rate: Vyberte zvukovou kvalitu nahrávky (od 64 kb/s (nejnižší) až do 256 kb/s

(nejvyšší)).
– Automatically pause recording when all microphones are switched off: Pokud není

aktivní žádný mikrofon, nahrávání je pozastaveno.
 

Seats
Kliknutím na tlačítko Seats otevřete stránku nastavení sedadel.
Zde lze nakonfigurovat nastavení sedadel pro konferenční zařízení:
– Přehled sedadel:

– (x-y) : x = počet konferenčních zařízení aktuálně připojených k systému
a inicializovaných. y = historický počet konferenčních zařízení připojených k systému.
Kliknutím na jednu z čtvercových ikon v levé části této stránky můžete vyhledat
konferenční zařízení v zasedací místnosti. Když zaškrtnete políčko, světelný prstenec
odpovídajícího mikrofonu se rozsvítí červeně a indikátor LED nad tlačítkem mikrofonu
začne blikat.
Poznámka: To je možné pouze při zaškrtnutí políčka Selection mode v levé dolní
části stránky.

– Seat name: Klikněte na dialogové okno Název sedadla a zadejte/změňte název
sedadla dle potřeby.

– Režim: Nastavení ve sloupci Režim lze použít ke změně funkce jednotlivých sedadel /
konferenčních zařízení. Konferenční zařízení lze nakonfigurovat jako „přerušovací
mikrofon“, který vždy dostane slovo bez ohledu na počet aktivních mikrofonů.
„Přerušovací mikrofon“ má stejná práva jako předsedající, s výjimkou priority.
Účastník používající „přerušovací mikrofon“ není přidáván do seznamu žádostí.
Přerušovací mikrofon je obvykle umístěn na pódiu a je určen pro přizvaným řečníkům.
Jako zařízení předsedajícího nebo přerušovací mikrofon lze nakonfigurovat celkem 25
konferenční zařízení. Například 22 zařízení předsedajícího + 3 přerušovací mikrofony
= 25 zařízení celkem.
Normální: Konferenční zařízení funguje jako zařízení účastníka.
Tlačítko: Konferenční zařízení funguje jako přerušovací mikrofon. Řečník musí
stisknutím a uvolněním tlačítka aktivovat mikrofon a stisknutím a uvolněním tlačítka
ho deaktivovat.
PTT (Stiskni a mluv): Konferenční zařízení funguje jako přerušovací mikrofon.
Mikrofon je aktivní tak dlouho, dokud řečník drží stisknuté tlačítko žádosti na
mikrofonu.
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Poznámka: Chcete-li použít nastavení přerušovacího mikrofonu, posuvný přepínač na
základně konferenčního zařízení musí být nastaven na účastníka. Viz část Konfigurace
konferenčního zařízení, Strana 36.

– Camera: Název kamery připojené k sedadlu.
– Pre-position: Číslo přednastavené polohy kamery přiřazené k sedadlu.

– Selection mode (výběr na konferenčních zařízeních): Pokud je tato možnost vybrána,
konferenční zařízení lze vyhledat výběrem sedadla v seznamu nebo stisknutím tlačítka
mikrofonu a žádosti o slovo na konferenčním zařízení. Indikátory LED konferenčního
zařízení svítí.
– Pokud je režim výběru aktivní, konferenční zařízení nelze používat k diskuzi. Lze je

však stále vybírat/vyhledávat.
– Tlačítko De-init: Když na něj kliknete, vymaže se adresa/přihlašování vybraného

konferenčního zařízení:
– Světelný prstenec v horní části mikrofonu svítí červeně.
– Indikátor LED nad tlačítkem mikrofonu svítí žlutě.

Inicializujte konferenční zařízení, jak je popsáno v části Inicializace konferenčního
zařízení, Strana 37.

– Remove disconnected seats tlačítko: Odebere přihlášená sedadla z přehledu sedadel.
 

Date and time (pouze CCSD‑CURD)
Kliknutím na tlačítko Date and time otevřete stránku nastavení data a času.
Klikněte na tlačítko Change date and time settings a vyberte:
– Time: Vyberte místní čas.
– Date: Vyberte aktuální datum.

Upgrade

Poznámka!

V tabletech není funkce Upgrade dostupná.

– Vybrat: Slouží k výběru a zrušení výběru produktů (řádků) na stránce Upgrade.
– Název zařízení: Název produktu, který má být aktualizován.
– Typ: Typ produktu, který má být aktualizován.
– Version: Verze softwaru, na kterou bude produkt aktualizován.
– State: Stav aktualizace softwaru (Idle, Programming, Rebooting, Done nebo Failed po

restartování). Pokud je aktualizovaný soubor poškozený nebo není rozpoznaný, zobrazí se
chybová zpráva.

– Progress: Ukazatele průběhu informují o stavu aktualizace softwaru.
– Tlačítko Start: Spustí aktualizaci softwaru.
 
Kliknutím na tlačítko Upgrade otevřete stránku pro aktualizaci softwaru.
Stránka Upgrade slouží k aktualizaci/údržbě softwaru řídicí jednotky:
1. Stáhněte si soubor aktualizace softwaru ze související stránky produktu na adrese:

https://licensing.boschsecurity.com/software
2. Na stránce pro aktualizaci kliknutím na políčko vyberte uložený soubor softwaru.
3. Pokud jste vybrali správný soubor firmwaru, řídicí jednotka bude vybrána automaticky.
4. Kliknutím na tlačítko pro spuštění zahajte nahrávání:

– Zobrazí se ukazatele průběhu.
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– Stav nahrávání se zobrazuje ve sloupci stavu. Pokud je aktualizovaný soubor
poškozený nebo není rozpoznaný, zobrazí se chybová zpráva.

– Verze (čísla) softwaru se zobrazují ve sloupci verze. Číslo nahrané verze softwaru se
zobrazí až po úspěšném dokončení aktualizace.

5. Po dokončení nahrávání (stav hotovo) zavřete stránku aktualizace.
6. Vymažte mezipaměť (historii) prohlížeče, aby se ve webovém prohlížeči zobrazily nové

funkce.
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Napájení
Předběžné podmínky:
– Přihlášený uživatel musí mít přístupové právo: Prepare system.
 
Kliknutím na tlačítko Power na domovské stránce zobrazíte rozbalovací okno napájení.
– On: Aktivuje řídicí jednotku: Během několika sekund je systém připraven k použití.
– Pohotovostní režim: Slouží k nastavení řídicí jednotky do pohotovostního režimu

a vypnutí konferenčních zařízení:
– Všechny indikátory LED na konferenčních zařízeních zhasnou.
– Pro signalizaci, že je řídicí jednotka v pohotovostním režimu, svítí zelený indikátor

LED napájení na předním panelu a pomalu blikají indikátory LED regulace hlasitosti
konferenčních zařízení. Všechny ostatní indikátory LED jsou vypnuté.

– „Seznam čekajících“ a „seznam řečníků“ jsou vymazány.
– Nahrávání je zastaveno, pokud bylo aktivní.

– Zrušit: Zavře rozbalovací okno napájení.

Protokolování
Předběžné podmínky:
– Přihlášený uživatel musí mít přístupové právo: Configure.
 
Kliknutím na tlačítko Logging na domovské stránce otevřete stránku protokolů.
Protokolování slouží k automatickému ukládání událostí systému, například data, času a typu
vzniklé chyby:
– Kliknutím na tlačítko Smazat zobrazení vymažete zobrazení protokolů. Zaznamenané

události nebudou odstraněny a znovu se zobrazí při opětovném otevření stránky
protokolů. I když je zobrazení protokolů vymazáno, zaznamenané události lze stále
exportovat.

– Kliknutím na tlačítko Export vyexportujete a uložíte aktuální soubor protokolu událostí
(formát *.txt) do paměti tabletu či počítače.

Informace o systému
Předběžné podmínky:
– Přihlášený uživatel musí mít přístupové právo: Configure.
 
Kliknutím na tlačítko System info na domovské stránce otevřete stránku s informacemi
o systému. Zobrazí se tyto informace:
– typ zařízení,
– název hostitele,
– adresa MAC sítě Ethernet,
– adresa IP sítě Ethernet,
– maska podsítě pro síť Ethernet,
– výchozí brána sítě Ethernet,
– verze softwaru (sestavení).
Stránka System info je určena technikům.

Odhlášení
Kliknutím na tlačítko Logout na domovské stránce se odhlásíte z konferenční aplikace.
Zobrazí se přihlašovací stránka.
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Aplikační programové rozhraní (API) RESTful
Digitální konferenční systém CCS 1000 D zahrnuje rozhraní RESTful API s následujícími
funkcemi:
Poznámka: Rozhraní RESTful API je aplikační programové rozhraní, které používá požadavky
HTTP pro datové funkce GET, PUT, POST a DELETE.

Řečníci
Tato funkce umožňuje ovládání mikrofonů řečníků. Lze získat seznam všech aktivních řečníků.
Řečníky lze přidávat na seznam řečníků a odebírat je. Mezi aplikace, které tuto funkci mohou
použít, patří:
– kamerové systémy třetích stran s funkcemi natáčení/naklánění/zoomu,
– řešení pro webové vysílání a záznam vyžadující informace z mikrofonu,
– synoptická schémata pro správu mikrofonů.

Seznam čekajících řečníků
Tato funkce umožňuje řídit seznam čekajících. Umožňuje získat seznam čekajících řečníků.
Řečníky lze na seznam čekajících přidávat a odebírat je.
Mezi aplikace, které tuto funkci mohou použít, patří:
– kamerové systémy třetích stran s funkcemi natáčení/naklánění/zoomu,
– řešení pro webové vysílání a záznam vyžadující informace z mikrofonu,
– synoptická schémata umožňující a znemožňující funkci mikrofonů.

Systém
Tato funkce nabízí možnost:
– nastavit systém do pohotovostního režimu,
– obnovit systém z pohotovostního režimu.

Sedadla
Tato funkce umožňuje zjišťovat a nastavovat citlivost mikrofonů jednotlivých zařízení. Rozsah
citlivosti je od −6 dB do +9 dB.
 
Další informace o rozhraní API naleznete v příručce rozhraní API, kterou lze stáhnout na
adrese: https://licensing.boschsecurity.com/software

7.5
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Použití
Tato část popisuje obsluhu digitálního konferenčního systému CCS 1000 D.

Nahrávání a přehrávání diskuzí

4
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Obrázek 8.1: CCSD‑CURD

 
Vestavěný rekordér slouží k nahrávání diskuzí ve formátu MP3. Nahrávky se ukládají do vnitřní
paměti nebo do vyhovujícího paměťového zařízení USB, pokud je připojeno. Přečtěte si
informace o paměťových zařízeních USB v části Další součásti, Strana 14.
Během nahrávání nelze využít celou kapacitu paměťového zařízení USB, protože:
– Jsou podporována paměťová zařízení USB s více jednotkami, ale použít lze jen jednu

jednotku v paměťovém zařízení USB.
– Zařízení USB s více oddíly jsou podporována, ale používá se pouze první oddíl.
Kapacita paměťového zařízení USB a nastavení nahrávání určují celkovou možnou délku
nahrávání. Interní paměť umožňuje uložit až 8 hodin diskuse při nejnižší přenosové rychlosti.
Přehled možných délek nahrávání při různých přenosových rychlostech najdete v části
Technické údaje, Strana 64.
Vhodná paměť (interní/USB) a indikátor LED se automaticky aktivují a deaktivují při připojení
nebo odpojení paměťového zařízení USB pomocí konektoru USB na přední straně řídicí
jednotky.

Možnosti nahrávání
Po spuštění nahrávání rekordér MP3 automaticky vytvoří soubor MP3 s aktuálním údajem data
a času a názvem souboru.
Nahrávky uložené na paměťové zařízení USB mají název souboru: „USB:rrrrmmdd-hhmmss-
Floor.mp3“.
– Pokud je zdroj záznamu nastaven na základ a výstup x (x = 3, 4, 5 nebo 6), bude uložen

i druhý soubor záznamu se stejným datem a časovým razítkem, „USB:rrrrmmdd-hhmmss-
Outputx.mp3“.

– Pokud je nahrávka uložena do vnitřní paměti, název souboru začíná na „IM“
namísto„USB“.

Standardně mají soubory maximální dobu trvání 60 minut. Po 60 minutách se soubor
automaticky uzavře a je vytvořen nový soubor. Tento postup se opakuje tak dlouho, dokud
nezastavíte nahrávání nebo se vnitřní paměť či paměťové zařízení USB nezaplní.
Pokud chcete diskuzi nahrát do jednoho kompletního souboru, ve vnitřní paměti řídicí
jednotky je třeba zakázat rozdělování souborů pomocí souboru „no-file-split“. Chcete-li tak
učinit:
1. Připojte notebook nebo počítač k řídicí jednotce pomocí konektoru micro USB na zadní

straně řídicí jednotky.
2. Ve zjištěné jednotce řídicí jednotky vytvořte soubor txt s názvem „no-file-split“.

8
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3. Smažte příponu souboru „.txt“.
Chcete-li znovu nastavit maximální délky nahraných souborů na 60 minut, odstraňte soubor
„no-file-split“.

Vytvoření záznamu

Poznámka!

K externímu nahrávání se doporučuje používat paměťové zařízení USB. V případě potřeby je

možné připojit externí rekordér k výstupu RCA „Audio Out (2)“ řídicí jednotky.

 

Poznámka!

Před připojením paměťového zařízení USB k řídicí jednotce si zálohujte soubory, které v něm

máte uložené.

1. Připojte paměťové zařízení USB ke konektoru USB (13) na přední straně řídicí jednotky.
Indikátor LED nahrávání USB (10) se rozsvítí zeleně, aby potvrdil, že bylo paměťové
zařízení zjištěno a nahrávání může začít.

2. Stisknutím tlačítka spuštění/pozastavení nahrávání (11) zahajte relaci nahrávání. Indikátor
LED se rozsvítí červeně aby oznámil, že nahrávání probíhá.
– Chcete-li pozastavit nahrávání, stiskněte tlačítko spuštění/pozastavení nahrávání

znovu. Indikátor LED blikáním červeně oznámí, že je nahrávání dočasně zastaveno.
– Chcete-li v nahrávání pokračovat, stiskněte tlačítko spuštění/pozastavení nahrávání

znovu. Indikátor LED se rozsvítí červeně aby oznámil, že nahrávání probíhá.
– Pro zastavení nahrávání klepněte na tlačítko zastavení nahrávání (12). Indikátor LED

se rozsvítí zeleně a informuje, že relace nahrávání byla ukončena.
Nahrávání se automaticky zastaví, pokud:
– Probíhá nahrávání do vnitřní paměti a ke konektoru USB (13) na přední straně řídicí

jednotky připojíte paměťové zařízení USB.
– Probíhá externí nahrávání a paměťové zařízení USB odpojíte od řídicí jednotky. Paměťové

zařízení USB odpojujte pouze tehdy, když indikátor LED svítí zeleně.
– Při nahrávání do vnitřní paměti dojde k zaplnění paměti.
– Při nahrávání na paměťové zařízení USB dojde k zaplnění jeho paměti.

Přehrávání nahrávky
Chcete-li přehrávat záznam:
– Připojte tablet, notebook nebo počítač k řídicí jednotce prostřednictvím kabelu Ethernet

a použijte rozhraní webového prohlížeče k výběru nahrávky k přehrávání. Viz část Rozhraní
webového prohlížeče, Strana 38.

– Vyjměte paměťové zařízení USB a přeneste soubory MP3 do počítače.
– Stáhněte soubory MP3 z vnitřní paměti řídicí jednotky do počítače pomocí konektoru

micro USB na zadní straně řídicí jednotky.

Poznámka!

Když je řídicí jednotka připojena k počítači pomocí konektoru micro USB, nahrávání není

možné.
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Použití tlačítka mikrofonu
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Obrázek 8.2: Zařízení s instalovaným tlačítkem účastníka

 
Použijte tlačítko mikrofonu (3) na zařízení k aktivaci a deaktivaci mikrofonu (1) dle potřeby.
Indikátor LED (4) nad tlačítkem mikrofonu a světelný prstenec (2) v horní části mikrofonu
budou signalizovat stav vašeho zařízení. Používány jsou následující barevné kódy:

Bílá (indikace povolení k hovoru)
Tento indikátor se nachází pouze nad tlačítkem mikrofonu, nikoli na světelném prstenci.
– Mikrofon můžete aktivovat okamžitě stisknutím tlačítka mikrofonu.
– Vaše žádost o slovo nebude přidána do seznamu čekajících.

Zelená
– Vaše žádost o slovo byla přidána do seznamu čekajících.
– Seznam čekajících lze prohlížet a spravovat prostřednictvím rozhraní webového

prohlížeče.

Blikání zeleně
– Vaše žádost o slovo je první na seznamu čekajících.
– Jakmile aktivní řečník tlačítkem deaktivuje svůj mikrofon, budete moci hovořit.

Červená
– Váš mikrofon je aktivní, můžete hovořit.

Žádný indikátor LED nesvítí
– Zařízení je vypnuté.
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Použití tlačítka priority 
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Obrázek 8.3: Zařízení s instalovaným tlačítkem předsedajícího

 
Když je zařízení nakonfigurováno jako zařízení předsedajícího, tlačítko priority (1) lze stisknout
a podržet za účelem převzetí slova od všech účastnických mikrofonů. Současně zazní zvukový
signál (pokud je nastaven v rozhraní webového prohlížeče, viz část Rozhraní webového
prohlížeče, Strana 38). Tlačítko mikrofonu předsedajícího (2) slouží k aktivaci a deaktivaci
mikrofonu dle potřeby.

Nastavení hlasitosti sluchátek
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62
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Obrázek 8.4: Zařízení s instalovaným tlačítkem předsedajícího

 
Použijte otočné kolečko (3) na boku zařízení k nastavení hlasitosti sluchátek, pokud jsou
připojena.

8.3

8.4
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Odstraňování problémů
K řešení potíží s digitálním konferenčním systémem CCS 1000 D použijte následující tabulku
Odstraňování potíží.

Tabulka pro odstraňování problémů

Problém Možná příčina Možné řešení

Reproduktory konferenčních
zařízení nevydávají žádný
zvuk.

Hlasitost reproduktorů je
příliš nízká.

Použijte tlačítko regulátoru
hlasitosti na řídicí jednotce
nebo v rozhraní webového
prohlížeče k centrálnímu
zvýšení hlasitosti všech
konferenčních zařízení.

Reproduktor konferenčního
zařízení nevydává žádný zvuk.

Ke konferenčnímu zařízení
jsou připojena sluchátka.

Odpojte sluchátka.

Konferenční zařízení vydává
slabý nebo zkreslený zvuk.

Jedno nebo více dálkových
vedení je přetíženo.

Snižte zátěž dálkových
vedení:
– snižte počet

konferenčních zařízení,
nebo

– zmenšete délku
prodlužovacích kabelů.

Zvuk je krátce přerušen
během jednání/diskuze.

– Během jednání/diskuze
došlo ke změně
nastavení rekordéru.

– Během jednání/diskuze
došlo ke změně výstupů
jednotlivých mikrofonů.

Neprovádějte změny
nastavení během jednání/
diskuze.

Mikrofon nereaguje. Jedno nebo více dálkových
vedení je přetíženo.

Snižte zátěž dálkových
vedení:
– snižte počet

konferenčních zařízení,
nebo

– zmenšete délku
prodlužovacích kabelů.

9
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Problém Možná příčina Možné řešení

Konferenční zařízení vydávají
akustickou zpětnou vazbu.

Zvuk z reproduktoru je
zachycován mikrofonem.

– Použijte regulátor
hlasitosti na řídicí
jednotce k centrálnímu
snížení hlasitosti všech
konferenčních zařízení.

– Snižte hlasitost
reproduktoru řídicí
jednotky.

– Zvyšte vzdálenost mezi
konferenčními zařízeními
anebo řídicí jednotkou.

– Zvyšte vzdálenost mezi
sluchátky a mikrofonem
konferenčního zařízení.
Odpojte sluchátka, když
nejsou používána.

– Na stránce nastavení
zvuku zkontrolujte, zda
jsou zaškrtnuty možnosti
„Digitální potlačení
akustické zpětné vazby“
(Přirozená nebo
Maximální) a „Ztlumit
hlasitost sluchátek při
hovoru“. Možnost
„Reproduktor je aktivní
při zapnutí mikrofonu“ by
měla být zrušena.

– Během hovoru se
nepřibližujte příliš blízko
k mikrofonu.

– Nedržte mikrofon ani jej
nezakrývejte rukou.

Indikátor LED nad tlačítkem
mikrofonu nereaguje správně.

Je zvolen nesprávný režim
mikrofonu.

Zkontrolujte režim mikrofonu
a dle potřeby ho změňte.

Přepínač konfigurace
v základně konferenčního
zařízení je nesprávně
nastaven.

Nastavte přepínač
konfigurace na zařízení
účastníka nebo zařízení
předsedajícího. Viz část
Diskuzní zařízení, Strana 36.
Režim konfigurace lze nastavit
na stránce Sedadla v rozhraní
webového prohlížeče.
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Problém Možná příčina Možné řešení

Reproduktor jednotky
CCSD‑CURD nevydává žádný
zvuk.

Hlasitost reproduktorů je
příliš nízká.

Použijte tlačítko regulátoru
hlasitosti na řídicí jednotce
nebo v rozhraní webového
prohlížeče ke zvýšení
hlasitosti reproduktoru.

K řídicí jednotce jsou
připojena sluchátka.

Odpojte sluchátka.

Nelze nahrávat do vnitřní
paměti.

Vnitřní paměť je plná nebo je
připojeno zařízení USB.

– Zkontrolujte indikátor
LED vnitřního nahrávání:
Blikání červeně/zeleně
signalizuje plnou vnitřní
paměť.

– V případě potřeby
připojte kabel USB
k portu micro USB na
zadní straně řídicí
jednotky a přeneste
soubory do počítače.

– Odstraňte nahrávky.

Nelze nahrávat do
paměťového zařízení USB.

Paměťové zařízení USB není
správně připojeno k řídicí
jednotce.

– Zajistěte správné
připojení paměťového
zařízení USB.

– Zkontrolujte, zda
indikátor LED nahrávání
USB svítí zeleně:
Signalizuje, že paměťové
zařízení USB je vybráno
a řídicí jednotka je
připravena na nahrávání.

Paměťové zařízení USB nemá
správný typ nebo
formátování.

Zkontrolujte, zda má
paměťové zařízení USB
správný typ a je správně
naformátováno.
Viz položka Paměťové zařízení
USB v části Další součásti,
Strana 14.

Paměťové zařízení USB má
příliš vysokou kapacitu.

Nepoužívejte paměťová
zařízení USB větší než
128 GB.
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Problém Možná příčina Možné řešení

Paměťové zařízení USB je
zaplněno.

– Zkontrolujte indikátor
LED vnitřního nahrávání:
Blikání červeně/zeleně
signalizuje plnou vnitřní
paměť.

– V případě potřeby
připojte paměťové
zařízení USB k počítači
a přeneste soubory na
pevný disk.

Paměťové zařízení USB je
poškozené.

– Zkontrolujte možnosti
čtení a zápisu zařízení
USB.

– Poznámka: Pokud řídicí
jednotka nezjistí
paměťové zařízení USB,
automaticky bude
nahrávat soubory do
vnitřní paměti.

– Vyměňte (vadné)
paměťové zařízení USB.

Webový prohlížeč je pomalý. Ke stejnému webovému
prohlížeči je přihlášeno více
uživatelů.

K webovému prohlížeči musí
být přihlášen pouze jeden
uživatel. Pokud se musí
přihlásit více uživatelů
současně:
– každý uživatel musí

použít jiný typ
prohlížeče, nebo

– se přihlásit z jiného
zařízení (tabletu,
notebooku, počítače).

Tablet, notebook nebo
počítač ztratil spojení s řídicí
jednotkou.

– Aktivujte nebo
deaktivujte pevnou
adresu IP v rozhraní
webového prohlížeče.

– Změňte název hostitele.

Zavřete a znovu otevřete
rozhraní webového
prohlížeče.
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Problém Možná příčina Možné řešení

Část systému nefunguje
správně.

Kabeláž systému je
přerušená.

– Zkontrolujte všechna
spojení dálkového vedení
mezi konferenčními
zařízeními a řídicí
jednotkou.

– Zkontrolujte připojení
pomocných zařízení.

Externí přepínač videa SDI
nepřepíná mezi vstupy.

Přepínač má nesprávné
nastavení.

Obnovte výchozí nastavení
přepínače. Poté nastavte číslo
portu připojení TCP.
– V případě přepínače

Kramer MV‑6 nastavte
číslo portu připojení TCP
na hodnotu 5000.

– V případě přepínače
tvOne CORIOmatrix
nastavte číslo portu
připojení TCP na
hodnotu 10001.
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Údržba
Digitální konferenční systém CCS 1000 D vyžaduje minimální údržbu. Abyste zajistili
bezproblémový provoz, pravidelně součásti systému čistěte a kontrolujte:

Čištění

!

Výstraha!

K čištění součástí systému nepoužívejte alkohol, čpavek, rozpouštědla na bázi ropy ani

abrazivní čističe.

1. Odpojte konferenční zařízení od kabeláže systému.
2. Očistěte konferenční zařízení měkkým hadříkem lehce navlhčeným slabým roztokem

mýdla a vody.
3. Před připojením ke kabeláži systému počkejte, dokud nebude konferenční zařízení zcela

suché.
4. Dle potřeby očistěte měkkým hadříkem řídicí jednotku a volitelnou rozšiřovací jednotku.

Prohlídka součástí
1. Zkontrolujte případné opotřebení součástí digitálního konferenčního systému

CCS 1000 D. 
Náhradní konferenční zařízení lze v případě potřeby objednat od obchodního zástupce
společnosti Bosch.

2. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny kabely a konektory.
3. Zkontrolujte správnou funkci tlačítek mikrofonu na konferenčních zařízeních. Tlačítka by

neměla být volná ani by neměla po stisknutí zůstat zaseknutá.

Skladování
Pokud nebudete digitální konferenční systém CCS 1000 D delší dobu používat:
1. Odpojte 24Vss zdroj napájení od elektrické sítě a od zadní strany řídicí jednotky.
2. Odpojte konferenční zařízení od kabeláže systému.
3. Uložte součásti systému a kabeláž systému na čistém, suchém místě s dostatečným

větráním.
Informace o maximální a minimální skladovací teplotě najdete v části Technické údaje,
Strana 64.
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Technické údaje
Tato část obsahuje technické specifikace digitálního konferenčního systému CCS 1000 D.
 

řídicí jednotka
Elektrické hodnoty

Vstupní napětí – adaptér 100 až 240 V stř., 50/60 Hz

Spotřeba proudu – adaptér 1,9 A (100 V stř.) až 1 A (240 V stř.)

Stejnosměrné napětí – řídicí jednotka 24 V / 6,0 A

Maximální počet konferenčních zařízení
připojitelných k řídicí jednotce (bez
rozšiřovací jednotky)

40 konferenčních zařízení na dálkové vedení
80 konferenčních zařízení celkem
24 V, max. 5,2 A (chráněno proti zkratu)

Regulace hlasitosti reproduktorů
konferenčního zařízení

15 kroků po 1,5 dB (začíná od −10,5 dB)

Omezení prahové úrovně pro jednotku 12 dB nad jmenovitou úrovní

Snížení zisku z důvodu počtu aktivních
mikrofonů

1/SQRT (NOM)

Vzorkovací kmitočet 44,1 kHz

Frekvenční odezva 30 Hz až 20 kHz

Rychlost sítě Ethernet 1 Gb/s

 

Celkové harmonické zkreslení (THD)

Jmenovitý vstup (85 dB SPL) < 0,5 %

Maximální vstup (110 dB SPL) < 0,5 %

 

Audiovstupy

Jmenovitý XLR vstup mikrofonu -56 dBV

Maximální XLR vstup mikrofonu -26 dBV

Jmenovitý vstup na konektoru RCA –24 dBV (±6 dB)

Maximální vstup na konektoru RCA +6 dBV

Poměr signál/šum > 93 dBA

Frekvenční odezva 30 Hz až 20 kHz

Celkové harmonické zkreslení < 0,1 %

 

Audiovýstupy

Jmenovitý výstup na RCA konektoru −24 dBV (+6/−24 dB)

Maximální výstup na RCA konektoru +6 dBV
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Poměr signál/šum > 93 dBA

Frekvenční odezva 30 Hz až 20 kHz

Celkové harmonické zkreslení < 0,1 %

 

Rekordér (CCSD‑CURD)

Nahrávání/přehrávání (přenosová rychlost) 64, 96, 128, 256 Kbit/s

Nahrávání/přehrávání (vzorkovací frekvence) 44,1 kHz

 

Reproduktor pro příposlech (CCSD‑CURD)

Jmenovitý výstup 72 dB SPL

Frekvenční odezva 200 Hz až 16 kHz (akustický)

Rozsah zisku Ztlumení −10,5 až +12 dB

 

Kompatibilita s paměťovým zařízením USB (CCSD‑CURD)

Paměťové zařízení USB SanDisk naformátované souborovým systémem FAT32
maximální kapacita: 128 GB,

 

Záznamová kapacita v hodinách (CCSD‑CURD)

Přenosová
rychlost

Kapacita vnitřní
paměti (hodiny)

Kapacita paměťového zařízení USB (hodiny)

225 MB 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB

64 8 hodin 500 hodin 1 000 hodin 2 000 hodin 4 000 hodin

96 5 hodin 350 hodin 700 hodin 1 400 hodin 2 800 hodin

128 4 hodin 250 hodin 500 hodin 1 000 hodin 2 000 hodin

256 * 2 hodin 125 hodin 250 hodin 500 hodin 1 000 hodin

* Podporováno pouze při nahrávání základu.
Poznámka: Když je zvolen základ a výstup x, všechny časy ve výše uvedené tabulce se zkrátí
o 50 %.
 

Mechanické parametry

Rozměry včetně nožek (V × Š × H) 45 × 440 × 200 mm
šířka 19”, výška 1 RU

Výška nožek 5,5 mm

Montáž Stůl nebo 19“ skříň

Hmotnost (CCSD‑CU) přib. 3,2 kg

Hmotnost (CCSD‑CURD) přib. 3,4 kg

Materiál (horní část a základna) lakovaný kov
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Barva (horní část a základna) dopravní černá (RAL 9017) mat-lesk

Rámeček předního panelu perleťová světle šedá (RAL 9022) mat-lesk

Prostředí

Provozní teplota 5 ºC až +45 ºC 

Skladovací a přepravní teplota –40 °C až +70 °C

Relativní vlhkost 5 % až 98 % nekondenzující

 

Diskuzní zařízení
Elektrické hodnoty

Spotřeba energie 1,3 W

Frekvenční odezva 30 Hz až 20 kHz (elektrický systém)

Celkové harmonické zkreslení < 0,5 %

Poměr signál/šum > 93 dBA

Vzorkovací kmitočet 44,1 kHz

Zatěžovací impedance sluchátek > 32 ohmů < 1 kiloohm

Max. špičkový výstupní výkon reproduktoru 4 W

 

Akustický

Jmenovitý výstup reproduktoru 72 dB SPL

Kmitočtová charakteristika reproduktoru
účastníka

200 Hz až 16 kHz (akustický)

Polární diagram mikrofonu Kardoidní

Kmitočtová charakteristika mikrofonu
účastníka

125 Hz až 15 kHz

Jmenovitý vstup mikrofonu 85 dB SPL

 

Mechanické parametry

Rozměry zařízení bez mikrofonu
(V × Š × H)

64 × 203 × 146 mm

Výška s mikrofonem v horizontální poloze 130 mm

Délka mikrofonu od montážního povrchu CCSD‑DS: 310 mm
CCSD‑DL: 480 mm

Hmotnost Přibližně 1 kg

Montáž na stole (s možností přenášení nebo
napevno)

Materiál (horní část) plast, ABS+PC
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Materiál (základna) kov, ZnAl4

Barva (horní část) dopravní černá (RAL 9017) mat-lesk

Barva (základna) perleťová světle šedá (RAL 9022) mat-lesk

 

Prostředí

Provozní teplota 0 °C až +35 °C 

Skladovací a přepravní teplota −40 °C až +70 °C

Relativní vlhkost 5 % až 98 % nekondenzující

Tlak vzduchu 600 až 1 100 hPa
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rozšiřovací jednotka
Elektrické hodnoty

Vstupní napětí – adaptér 100 až 240 V stř., 50/60 Hz

Spotřeba proudu – adaptér 1,9 A (100 V stř.) až 1 A (240 V stř.)

Stejnosměrné napětí – řídicí jednotka 24 V / 6,0 A

Maximální počet konferenčních zařízení na
každou rozšiřovací jednotku

40 konferenčních zařízení na dálkové vedení /
odbočku
85 konferenčních zařízení celkem
24 V, max. 5,2 A (chráněno proti zkratu)

 

Mechanické parametry

Rozměry včetně nožek
(V × Š × H)

45 × 440 × 200 mm
šířka 19”, výška 1 RU

Výška nožek 5,5 mm

Montáž Stůl nebo 19“ skříň

Hmotnost Přib. 4,12 kg

Materiál (horní část a základna) lakovaný kov

Barva (horní část a základna) dopravní černá (RAL 9017) mat-lesk

Rámeček předního panelu perleťová světle šedá (RAL 9022) mat-lesk

 

Prostředí

Provozní teplota 5 ºC až +45 ºC 

Skladovací a přepravní teplota –40 °C až +70 °C

Relativní vlhkost 5 % až 98 % nekondenzující
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Soulad s bezpečnostními normami
Tato část obsahuje informace o shodě s bezpečnostními předpisy pro produkty:
– CCSD‑CU řídicí jednotka
– CCSD‑CURD řídicí jednotka
– CCSD‑DS konferenční zařízení
– CCSD‑DL konferenční zařízení
– CCSD‑EXU rozšiřovací jednotka

Řídicí jednotky

EU CE, WEEE1

USA UL, FCC

CA CSA, ICES-003, EPS1

KR KCC, KC1, K-MEPS1

AU/NZ RCM, MEPS1

RU/KZ/BY EAC

JP PSE1

Čína China RoHS, CCC1

TW BSMI1

SA SASO

Poznámka: 1 Platí pouze pro napájecí adaptér.
 

Diskuzní zařízení

EU CE, WEEE

USA FCC

CA ICES-003

KR KCC

AU/NZ RCM

RU/KZ/BY EAC

Čína China RoHS

SA SASO

 

rozšiřovací jednotka

EU CE, WEEE1

USA UL, FCC

CA CSA, ICES-003, EPS1

KR KCC, KC1, K-MEPS1

11.4

11.4.1

11.4.2

11.4.3

Digitální diskuzní systém Technické údaje | cs 69

Bosch Security Systems B.V. Návod k obsluze 2016.05 | V2.0 |



AU/NZ RCM, MEPS1

RU/KZ/BY EAC

JP PSE1

Čína China RoHS, CCC1

TW BSMI1

SA SASO

Poznámka: 1 Platí pouze pro napájecí adaptér.
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