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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.
 

Akumulátor
Věnujte pozornost bezpečnostním pokynům vytištěným na štítku akumulátor (DCNM‑WLIION

Nabíječka
nabíječka (DCNM‑WCH05) musí být pevně nainstalována na stěně pomocí dodaného
montážního držáku a tuto instalaci musí provádět kvalifikovaný servisní personál. Také
demontáž smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.

Bezdrátový přístupový bod
Chcete-li připevnit bezdrátový přístupový bod (DCNM‑WAP) na stěnu, musí být nainstalován
správným způsobem, který je popsán v tomto návodu. Viz část Instalace bezdrátového
přístupového bodu, Strana 16.
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Prohlášení ke směrnicím FCC a směrnicím úřadu Industry
Canada
Toto digitální zařízení třídy A vyhovuje kanadské normě ICES-003. Cet appareil numérique de
la classe A est conforme à la norme NMB‑003 du Canada.
Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy A dle směrnic FCC,
část 15. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým
rušením, když je zařízení používáno v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, využívá
a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu
s návodem k obsluze, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto
zařízení v obytných oblastech bude pravděpodobně způsobovat škodlivé rušení a v takovém
případě bude po uživateli požadováno, aby rušení odstranil na vlastní náklady.
 
Bezdrátová zařízení a bezdrátový přístupový bod vyhovují části 15 směrnic FCC a směrnici
RSS-210/RSS-247 úřadu Industry Canada. Použití těchto zařízení je podmíněno splněním
následujících dvou podmínek:
1. Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Zařízení musí odolat jakémukoli přijatému rušení včetně takového, které může způsobit

nežádoucí činnost.

 

Poznámka!

Provedení změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností

Bosch Security Systems B.V., může vést ke zrušení platnosti oprávnění FCC k provozování

zařízení.

Poznámka!

Bezdrátová zařízení a bezdrátový přístupový bod vyhovují limitům pro vyzařování stanoveným

pro neregulované prostředí podle směrnic FCC. Bezdrátová zařízení a bezdrátový přístupový

bod by měly být instalovány a používány ve vzdálenosti minimálně 20 cm od vašeho těla. 

Prohlášení pro Brazílii
"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário."

Schválení použití bezdrátových zařízení orgány místní správy
I když DICENTIS Bezdrátový konferenční systém využívají pásmo, které nevyžaduje udělení
licence, podléhá jejich použití místním certifikačním předpisům. Podrobnější informace
o předpisech platných ve vaší zemi vám poskytne příslušný nejbližší zástupce společnosti
Bosch.

1.4
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Základní informace o tomto návodu
Účelem tohoto návodu je poskytnutí informací potřebných k instalaci DICENTIS Bezdrátový
konferenční systém.
– Před zahájením instalace jakýchkoli zařízení, která jsou součástí DICENTIS Bezdrátový

konferenční systém si pečlivě přečtěte tento návod.
– Uchovejte veškerou dodanou dokumentaci s produkty pro pozdější použití.
– Tento návod k instalaci je k dispozici jako digitální dokument ve formátu Adobe PDF

(Portable Document Format).
– Další informace naleznete na stránkách s informacemi týkajícími se příslušného produktu:

www.boschsecurity.com > Zvolená země > Konferenční systémy > DICENTIS Bezdrátový
konferenční systém

Pro koho je návod určen
Tento návod k instalaci hardwaru je určen pro techniky provádějící instalaci DICENTIS
Bezdrátový konferenční systém.

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.
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Historie dokumentu

Datum vydání Verze dokumentace Důvod

2015.02 Verze 1.0 1. vydání.

2015.03 V1.01 Upravena část 6.
Drobné změny textu v celém
dokumentu.

2016.07 Verze 2.0 Nové části: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6,
4.2, 4.3, 10, 10.1.
Přesunuté části: 1.2 > 1.4, 4.2
> 4.4.
Aktualizované části: 2.4, 3,
3.1, 4.4, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3,
9.2, 9.3.

2.4
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Přehled systému
DICENTIS Bezdrátový konferenční systém je „samostatný“ systém, jehož architektura je
založena na protokolu IP. K bezdrátové distribuci a zpracování zvukových a datových signálů
využívá síť Wi-Fi, respektive standard IEEE 802.11n.

Typický DICENTIS Bezdrátový konferenční systém
Typický DICENTISBezdrátový konferenční systém (viz následující obrázek a číslování na další
stránce) sestává z:
– bezdrátový přístupový bod(1), včetně napájecího adaptéru (2),
– Bezdrátová zařízení (4 + 5), včetně akumulátor a mikrofon,
– tabletové zařízení (7) pro ovládání nebo
– stolní / přenosný počítač (8) pro ovládání a licencování / aktualizaci softwaru systému

(není-li použití počítače k ovládání systému potřebné, může být tento od systému odpojen
po ověření licence / aktualizaci softwaru systému).

– akumulátor nabíječka (6).

8
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Obrázek 3.1: Typický DICENTIS Bezdrátový konferenční systém

Typický rozšířený DICENTIS Bezdrátový konferenční systém
Typický rozšířený DICENTIS Bezdrátový konferenční systém (viz následující obrázek
s číslováním na další stránce) je vybaven přídavným přepínačem pro síť Ethernet / přepínačem
videa (10) a HD konferenční Dome kamerou s vysokým rozlišením (11).
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Obrázek 3.2: Typický rozšířený DICENTIS Bezdrátový konferenční systém

 
1. bezdrátový přístupový bod (DCNM‑WAP) je ústřední součástí DICENTIS Bezdrátový

konferenční systém. Používá se jako / pro:
– hostitelské zařízení pro rozhraní webového prohlížeče pro potřeby licencování,

konfigurování a řízení systému.
– řízení zvuku systému a směrování příchozího a odchozího zvuku pro Bezdrátová

zařízení.
– ověřování okolních bezdrátových kanálů. Umožňuje volit nejlepší dostupný

bezdrátový kanál pro systém.
– Ovládání kamery. Ovládá volitelný připojený přepínač (10) a kamery (11). 

Poznámka: Je-li k systému připojena více než jedna kamera, je potřebný přepínač
videosignálu (13).

2. Napájecí adaptér střídavého/stejnosměrného napájení (dodávaný společně s přístupovým
bodem DCNM‑WAP).

3. (Volitelná připojení) linkové audiovstupy a linkové audiovýstupy.
4. bezdrátové zařízení (DCNM‑WD): používané jako pro použití jednou osobou, pro duální

použití nebo předsedající bezdrátové zařízení, včetně akumulátor a mikrofon (obě zařízení
je nutno objednávat samostatně).
– Účastníci mohou bezdrátové zařízení používat pro účast v rámci diskuze.

5. rozšířené bezdrátové zařízení (DCNM‑WDE): používané jako pro použití jednou osobou,
pro duální použití nebo předsedající bezdrátové zařízení, rozšířené o čtečku pro
komunikaci v blízkém poli (NFC), určenou k identifikaci uživatelů, a 4,3”kapacitní
dotyková obrazovka, včetně akumulátor a mikrofon (obě zařízení je nutno objednávat
samostatně).
– Účastníci mohou rozšířené bezdrátové zařízení používat k účasti v rámci diskuze.

6. nabíječka (DCNM‑WCH05): používá se k nabíjení akumulátor pro Bezdrátová zařízení.
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7. Tabletové zařízení:
– Účelem je konfigurovat a ovládání systému pomocí webové stránky přístupového

bodu DCNM‑WAP.
8. Počítač/notebook:

– Používá se ke konfigurovat a ovládání systému, pokud se nepoužívá tablet.
– Používá se k licence a aktualizování firmwaru systému, je-li toto potřebné.

9. Kabel Ethernet / PoE+:
– Používá se k připojování k síti Ethernet.
– PoE + se používá k napájeníDCNM‑WAP.

10. Přepínač pro sítě Ethernet:
– Směruje systém data prostřednictvím sítě Ethernet.

11. Volitelná HD konferenční Dome kamera:
– Pořizuje videozáznam hovořícího účastník.

12. Koaxiální kabel: přenáší signál mezi kamerou a přepínačem videovstupů (13).
13. Přepínače videovstupů:

– Podporovány jsou modely TV-One CORIOmatrix mini a Kramer MV-6.
– Připojen mezi displejem (14) s přepínačem pro síť Ethernet (10).

14. Displej: Zobrazuje hovořícího účastníka.

DICENTISBezdrátový konferenční systém s redundantním bezdrátovým přístupovým bodem
Systém lze nakonfigurovat s redundantním přístupovým bodem DCNM‑WAP, pokud jsou
splněny následující podmínky. Postup přihlašování redundantního přístupového bodu
DCNM‑WAP je popsán v Návodu pro konfiguraci.
– Přednostně jsou oba bezdrátové přístupové body připojeny k přepínači pro síť Ethernet

pomocí systémového síťového kabelu DCN multimedia nebo standardního síťového
kabelu a přepínač pro síť Ethernet je připojen k notebooku nebo počítači.
Poznámka: Použití přepínače pro síť Ethernet a kabeláže se upřednostňuje během
procesu přihlašování, protože usnadňuje přístup k bezdrátovým přístupovým bodům a
jejich přihlašování.
Je-li dokončeno přihlašování sekundárního bezdrátového přístupového bodu, lze přepínač
pro síť Ethernet a kabeláž odebrat, pokud již nejsou potřebné.

– Bezdrátové přístupové body jsou správně umístěny (k dispozici by měla být minimální
vzdálenost jednoho metru, zatímco maximální vzdálenost mezi dvěma bezdrátovými
přístupovými body má činit tři metry).

– Je zapnuto napájení bezdrátových přístupových bodů a Bezdrátový konferenční systém je
v provozu.

– Oba bezdrátové přístupové body byly správně nakonfigurovány v průvodci instalací a mají
jedinečné názvy:
– Název sítě (SSID)
– Klíč WPA2
– Název hostitele

– Oba bezdrátové přístupové body jsou nastaveny jako samostatné (výchozí tovární
nastavení).

– Jsou k dispozici příslušné licence pro primární bezdrátový přístupový bod i sekundární
bezdrátový přístupový bod (redundantní bezdrátový přístupový bod vyžaduje vlastní sadu
licencí pro funkce, jako jsou hlasování a duální použití na sedadle, aby bylo možno
pokračovat v provozu v případě selhání primárního bezdrátového přístupového bodu).

– Jsou-li požadovány záznam / přehrávání a veřejné ozvučení, ujistěte se, že konektory pro
audiosignál jsou připojeny k symetrickým vstupním/výstupním konektorům primárního
i sekundárního bezdrátového přístupového bodu.
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– Je-li požadován přístup k rozhraní API (pro zobrazování výsledků hlasování) a k nastavení
webového prohlížeče, ujistěte se, že jsou kabely sítě Ethernet připojeny k primárnímu
i sekundárnímu bezdrátovému přístupovému bodu.
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Požadavky rozšířeného systému
Pokud se chystáte rozšířit svůj systém o síťový přepínač nebo kamery, prostudujte následující
požadavky:
– Pokyny pro instalaci síťového přepínače a kamery nejsou součástí instalační příručky.

Využijte dokumentace dodavatele souvisejícího produktu.
– Přepínač videosignálu je potřebný tehdy, je-li požadována více než jedna kamera.

Podporovány jsou následující přepínače:
– tvONE CORIOmaster mini C3-510
– Kramer MV-6 3G HD-SDI Multiviewer

– Pro bezdrátový přístupový bod i pro kamery je potřebný server DHCP.

Kamery
Obvykle se používá HD konferenční Dome kamera od společnosti Bosch. Viz webové stránky
s informacemi týkajícími se příslušného produktu: www.boschsecurity.com > Zvolená země >
Konferenční systémy > DICENTIS Bezdrátový konferenční systém > HD kamery a příslušenství.

3.1
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Plánování
K naplánování a instalaci svého DICENTIS Bezdrátový konferenční systému použijte pokyny
uvedené v této části.

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.

Plánování uspořádání systému
– Pokud se DICENTISBezdrátový konferenční systém používá v oblasti, kde jsou v dosahu

(30 m) přístupového bodu DCNM‑WAP další přístupové body sítě WiFi, je třeba použít
funkci naplánování frekvencí. Zařaďte ostatní přístupové body do oblasti ručního výběru
frekvence, aby se zabránilo sítím WiFi pokoušet se použít stejnou frekvenci.

– Navazování komunikace mezi dalšími zařízeními připojenými k síti WiFi (například chytrými
telefony nebo tablety) a DICENTIS Bezdrátový konferenční systém může způsobit funkční
nestabilitu. Z tohoto důvodu se důrazně doporučuje, aby se tato Wi-Fi zařízení připojovala
k vyhrazeným přístupovým bodům sítě Wi-Fi. Tyto přístupové body sítě Wi-Fi musí mít
dostatečnou kapacitu pro připojení všech blízkých zařízení Wi-Fi k síti Wi-Fi.

– Maximální vzdálenost mezi přístupovým bodem DCNM‑WAP a Bezdrátová zařízení může
být zmenšená následkem pohlcování VF záření, které přenáší signál některými materiály
používanými ke stavbě budov, např. betonem nebo kovem.

– Při použití inteligentního zařízení s bezdrátovým připojením k systému je nutno snížit
maximální počet připojených Bezdrátová zařízení. Při použití 1 inteligentního zařízení lze
ovládat 119 Bezdrátová zařízení a při použití až 3 inteligentních zařízení lze ovládat 117
Bezdrátová zařízení. V opačném případě použijte kabelové připojení k přístupovému bodu
DCNM‑WAP pro zachování maximálního počtu 120 Bezdrátová zařízení.

Plánování instalace
1. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny komponenty potřebné k instalaci a připojení

DICENTIS Bezdrátový konferenční systém (viz Přehled systému, Strana 8).
– Obeznamte se s funkcemi a vlastnostmi zařízení, které jsou součástí systému

DICENTIS Bezdrátový konferenční systém (viz Přehled systému, Strana 8 a odstavce
Kapacita pro řízení a Oblast pokrytí v této části).

– Používejte pouze instalační materiál a nástroje od společnosti Bosch (viz Dodatečné
součásti, Strana 15).

2. Zjistěte požadavky koncového uživatele; typické otázky jsou:
– Jaký je počet sedadel?
– Kolik předsedajících je požadováno?
– Měla by Bezdrátová zařízení být nastavena v režimu duálního použití?
– Je požadováno hlasování?
– Je požadována identifikace?
– Je požadováno ovládání kamer?

3. Vypočítejte počet míst k sezení. Tento počet závisí na počtu účastníků, na počtu
předsedajících a na tom, zda Bezdrátová zařízení budou v režimu jednotlivého, nebo
duálního použití.

4

4.1

4.2

4.3
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– Příklad: Systém vyžaduje 25 účastníků a jednoho předsedajícího. Dva účastníci
budou používat jedno z Bezdrátová zařízení. K výpočtu potřebného počtu zařízení
použijte následující vzorec: počet zaokrouhlený nahoru (účastníci/2) + předsedající. 
V tomto příkladu 25/2 = 12,5 > po zaokrouhlení nahoru (12,5) = 13 + 1 = 14
Bezdrátová zařízení.

4. Pokud je požadováno ovládání kamer, je k systému nutno přidat licenci DCNM-LCC.
Nezapomeňte přidat kamery do systému. Podporována je HD konferenční Dome kamera
dodávaná společností Bosch.

5. Rozhodněte, zda a jakou kabeláž je třeba použít. Viz Přehled systému, Strana 8.
6. Určete, jak si bezdrátový přístupový bod přejete napájet (přístupový bod DCNM‑WAP). Viz

Přehled systému, Strana 8:
– Pomocí napájecího adaptéru střídavého/stejnosměrného napájení (dodávaný

společně s přístupovým bodem DCNM‑WAP). Nebo:
– Pomocí napájení přes síť Ethernet (PoE). Nebo:
– Pomocí přepínače sítě Ethernet. Nebo:
– DICENTIS Přepínač napájení (pro audiozařízení)

7. Ujistěte se, že v blízkosti vybavení vyžadujícího napájení je k dispozici přívod napájení
z elektrické sítě.

8. Rozhodněte, jak si přejete napájet ostatní zařízení v systému (přepínač sítě Ethernet,
kamery apod.). Viz Přehled systému, Strana 8:
– Pomocí příslušných napájení z elektrické sítě. Nebo:
– Pomocí napájení přes síť Ethernet (PoE, je-li k dispozici).

9. Rozhodněte, jak a kde si přejete bezdrátový přístupový bod (DCNM‑WAP) nainstalovat. Viz
Instalace bezdrátového přístupového bodu, Strana 16:
– Stěna, strop. Nebo:
– Podlahový stativ.

10. Rozhodněte, kde a jak si přejete umístit Bezdrátová zařízení (DCNM‑WD a/nebo
DCNM‑WDE Viz Instalace bezdrátových zařízení a příslušenství, Strana 22.

11. Rozhodněte, jak a kde má být připevněna nabíječka na stěně. Viz Nabíječka, Strana 29.

Kapacita pro řízení
– bezdrátový přístupový bod(DCNM‑WAP) může řídit maximálně 120 bezdrátových

připojení. Bezdrátovým připojením může být:
– bezdrátové zařízení (DCNM‑WD nebo DCNM‑WDE) nebo
– bezdrátové zařízení s funkcí prohlížení webu, jako například tablet nebo notebook.

– K řízení systému může být použit maximálně jeden přístupový bod DCNM‑WAP.

Oblast pokrytí
– Všechna Bezdrátová zařízení se musí nacházet v oblasti pokrytí sítí Wi-Fi přístupového

bodu DCNM‑WAP.
– K zajištění co nejlepšího pokrytí sítě Wi-Fi je vhodné přístupový bod DCNM‑WAP

umístit uprostřed místnosti.
– Typická maximální oblast pokrytí sítí Wi-Fi přístupového bodu DCNM‑WAP je

30 × 30 m.

Specifikace 802.11n
DICENTIS Bezdrátový konferenční systém používá síť založenou na specifikaci 802.11n pro
technologii Wi-Fi. Zařízení, která vyhovují specifikaci 802.11n, pracují v kmitočtových pásmech
mezi 2,4000 – 2,4835 GHz a 5,180 – 5,700 GHz.

14 cs | Plánování DICENTIS

2016.07 | V2.0 | Návod k instalaci hardwaru Bosch Security Systems B.V.



Poznámka!

Přestože systém pracuje na kmitočtech, pro které je licence poskytována po celém světě

bezplatně, musíte si být vědomi omezení specifických pro konkrétní zemi a dodržovat je.

 

Dodatečné součásti
Společně se DICENTIS Bezdrátový konferenční systém lze podle potřeby používat následující
přídavné komponenty:
Kabely se zástrčkami o velikosti 6,3 mm – tyto kabely jsou potřebné tehdy, jestliže chcete
připojit volitelné audiozařízení, například mikrofony nebo systémy pro zesílení zvuku,
k linkovému audiovstupu a/nebo linkovému audiovýstupu, které poskytuje bezdrátový
přístupový bod (DCNM‑WAP).
Kabely CAT5e – tyto kabely jsou potřebné tehdy, jestliže chcete propojit počítač/notebook
a bezdrátový přístupový bod (DCNM‑WAP), a využívat tak rozhraní webového prohlížeče, nebo
pokud chcete propojit přepínač s HD konferenční Dome kamerou.

 

4.4
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Instalace bezdrátového přístupového bodu
Podle následujícího postupu můžete nainstalovat bezdrátový přístupový bod (DCNM‑WAP).
1. Ujistěte se, že máte k dispozici veškeré vybavení popsané v části Součásti dodávané

s produktem.
2. Podle potřeby upravte logo značky tak, aby bylo ve správné orientaci.
3. Připojte kabely a bezdrátový přístupový bod připevněte na stěnu/strop nebo do stativu.
4. Zapněte bezdrátový přístupový bod.

Součásti dodávané s produktem
bezdrátový přístupový bod (DCNM‑WAP) je dodáván s následujícími částmi:

Množství Součásti

1 DCNM‑WAP bezdrátový přístupový bod

1 Napájecí adaptér střídavého/stejnosměrného napájení. Obsahuje: síťovou
zástrčku AU, síťovou zástrčku UK, síťovou zástrčku EU, síťovou zástrčku
USA, GE24I48‑R7B

1 Montážní držák

1 Disk DVD s příručkami a softwarem

1 Bezpečnostní pokyny

Logo značky
Orientaci loga lze změnit.

02

01

TORX 10

Obrázek 5.1: Úprava orientace loga

5
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Kabely a montáž na stěnu/strop nebo do stativu
bezdrátový přístupový bod umožňuje instalaci na stěnu, na strop nebo do stativu. Při výběru
místa instalace mějte na paměti oblast pokrytí bezdrátovým signálem mezi bezdrátový
přístupový bod a Bezdrátová zařízení. Viz Plánování, Strana 13.

!

Výstraha!

bezdrátový přístupový bod neotvírejte. Jakákoli změna hardwaru zneplatní osvědčení

produktu. bezdrátový přístupový bod mohou otevřít pouze kvalifikovaní pracovníci.

 

Zapojení kabelu:

1

2 3 4 5 6

Obrázek 5.2: Pohledy zepředu a zespodu na přístupový bod DCNM‑WAP

1. Podle potřeby připojte externí symetrický linkový audiovstup (4).
2. Podle potřeby připojte symetrický linkový audiovýstup (6) k externímu audiosystému.
3. Připojte napájení přes síť Ethernet (PoE) (2) nebo napájecí adaptér střídavého/

stejnosměrného napájení (3).
Podrobný popis připojení naleznete v odstavci „Napájení, připojení a indikátor“ na konci této
části.

Instalace na stěnu nebo strop
bezdrátový přístupový bod lze na stěnu nebo na strop připevnit pomocí montážního držáku.
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01

TORX 10

Obrázek 5.3: Montáž na strop nebo na stěnu

Instalace do stativu
bezdrátový přístupový bod můžete do univerzálního podlahového stojanu LBC1259/01 od
společnosti Bosch namontovat pomocí montážního držáku.
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Obrázek 5.4: Montáž do stativu

4) Napájení, připojení a indikátor
Přístupový bod DCNM‑WAP ke svému napájení může využívat jeden ze tří zdrojů napájení,
které jsou v následující tabulce označeny symbolem *. bezdrátový přístupový bod se ihned po
dodání napájení aktivuje a rozsvítí se všech šest indikátorů LED (1) na jeho přední straně.
– Chcete-li provést konfiguraci přístupového bodu DCNM‑WAP, postupujte podle návodu ke

konfiguraci DICENTIS Bezdrátový konferenční systém.
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1

2 3 4 5 6

Obrázek 5.5: Pohledy zepředu a zespodu na přístupový bod DCNM‑WAP

Položka Popis

1 2x indikátor LED se třemi stavy – poskytuje podrobné informace o tom, v jakém
stavu je bezdrátový přístupový bod a bezdrátová síť. Viz návod ke konfiguraci
softwaru DICENTIS Bezdrátový konferenční systém.

2 Zásuvka pro síť / DCN multimedia / PoE . Metoda napájení:
– * systémový síťový kabel DCN multimedia (48 V ss.) prostřednictvím

přepínače DCNM‑(A)PS, nebo
– * standardní kabel pro napájení přes síť Ethernet (podle normy POE

802.3at, typ 1).
– Použít můžete také standardní kabel sítě Ethernet (např. pro kamery

nebo kabelové propojení s počítačem/notebookem).
Umožňuje připojit bezdrátový přístupový bod ke kabelové síti Ethernet.
Informace o systémovém síťovém kabelu systému DCN multimedia naleznete
v části Dodatečné součásti, Strana 15.

3 – * Zásuvka napájecího adaptéru střídavého/stejnosměrného napájení
(48 V ss.) (napájecí adaptér je dodáván společně s přístupovým bodem
DCNM‑WAP).
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Položka Popis

4 Zásuvka pro symetrický linkový audiovýstup: Připojení umožňující veřejné
ozvučení míst a připojení k mixážnímu zařízení nebo hlasovému protokolovacímu
systému pro záznam zvuku hovorů z celého průběhu konference. Používejte
standardní kabely pro linkový výstup. 6,3mm konektory s následující konfigurací
kolíků:
Zakončení: fáze (+)
Kroužek: nulový vodič (-)
Krček: zemnění

6 Zásuvka pro symetrický linkový audiovstup: Připojení pro zvukový zdroj.
Používejte standardní kabely pro linkový výstup. 6,3mm konektory s následující
konfigurací kolíků:
Zakončení: fáze (+)
Kroužek: nulový vodič (-)
Krček: zemnění

5 Tlačítko pro obnovení výchozího nastavení: Obnovení výchozího nastavení
přístupového bodu DCNM‑WAP. Pokud budete chtít obnovit veškerá výchozí
nastavení, stiskněte a přidržte tlačítko po dobu alespoň 8 sekund.

 

Viz také
– Plánování, Strana 13
– Dodatečné součásti, Strana 15
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Instalace bezdrátových zařízení a příslušenství
Bezdrátová zařízení umožňují přidávání účastníků diskuse. Podle potřeby si prohlédněte
Přehled systému, Strana 8.

Součásti dodávané s produktem
– Zařízení DCNM‑WD a DCNM‑WDE jsou dodávána bez dalších dílů tvořících příslušenství.

Montáž
Bezdrátová zařízení jsou volně umístitelná zařízení (ke stolnímu použití). Mimo níže popsaná
příslušenství není nutná žádná mechanická instalace.

!

Výstraha!

Jestliže rozšířené bezdrátové zařízení přenesete z prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí do

chladnější oblasti, může dojít ke kondenzaci na displeji. Této situaci můžete předejít tím, že

rozšířenému bezdrátovému zařízení poskytnete dostatek času pro aklimatizaci.

 

1 2 3

11

4

16 1817

5 6 7 8 910

9

10

12 13 14

15

Pohledy shora, zezadu a zespodu na zařízení DCNM‑WDE a DCNM‑WD

!

Výstraha!

bezdrátové zařízení neotvírejte. Jakákoli změna hardwaru zneplatní osvědčení produktu.

Bezdrátová zařízení mohou otevřít pouze kvalifikovaní pracovníci.

Instalace příslušenství
V následující části naleznete postup instalace a umístění potřebného příslušenství pro
Bezdrátová zařízení. Jedná se o souhrnné informace:
1. Ujistěte se, že máte k dispozici veškeré potřebné vybavení.
2. Další podrobnosti viz obrázek a tabulka bezdrátové zařízení v této části.
3. Pro každé použité bezdrátové zařízení nainstalujte akumulátor (15). Viz část Akumulátor ,

Strana 26.

6
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4. Připojte mikrofony k Bezdrátová zařízení (11). Viz část Mikrofony, Strana 24.
5. Umístěte Bezdrátová zařízení do oblasti pokrytí bezdrátový přístupový bod (DCNM‑WAP).

Podle potřeby si prohlédněte Plánování, Strana 13.

Připojení, indikátory a ovládací prvky
V následující tabulce naleznete přehled funkcí a položek pro bezdrátové zařízení (k orientaci
použijte čísla uvedená v předchozím obrázku).
Bezdrátová zařízení je možné připojit a nakonfigurovat v rámci systému prostřednictvím
přístupového bodu DCNM‑WAP. Viz návod ke konfiguraci softwaru DICENTIS Bezdrátový
konferenční systém.

Položka Popis

1 Určení totožnosti uživatelů pomocí funkce NFC (Near Field Communication)
(pouze zařízení DCNM‑WDE). Používá se k identifikaci (přihlašování) účastníků
pomocí štítků NFC.

2 4,3palcová kapacitní dotyková obrazovka (pouze zařízení DCNM‑WDE).

3 Reproduktor.

4 + 5 Kombinované tlačítko podle konfigurace softwaru:
– Tlačítko priority předsedajícího (4). Nebo
– Tlačítko ztlumení zařízení v režimu pro použití jednou osobou (4). Nebo
– tlačítko mikrofonu a žádosti o slovo v zařízení (pro duální použití) (5).

6 Indikátor LED (světlovod) pro tlačítko mikrofonu a žádosti o slovo (5).

7 Tlačítko mikrofonu a žádosti o slovo (režim pro použití jednou osobou,
předsedající nebo pro duální použití).

8 Indikátor LED (světlovod) pro tlačítko mikrofonu a žádosti o slovo (7).

9 Regulátor hlasitosti sluchátek.

10 Stereofonní 3,5mm konektor pro sluchátka.

11 Vstupní konektor pro připojení mikrofonu.

12 Červený indikátor LED nízkého stavu baterie. Indikátor LED začne blikat
v případě, že se akumulátor pro bezdrátové zařízení vybije během následující
1 hodiny. Doporučujeme akumulátor nabít. Viz Akumulátor , Strana 26
a Nabíječka, Strana 29.

13 Žlutý indikátor LED umístění mimo dosah. Indikátor LED začne svítit v případě,
že bezdrátové zařízení a bezdrátový přístupový bod (DCNM‑WAP) zatím nebyly
propojeny. Přesuňte bezdrátové zařízení do oblasti pokrytí přístupového bodu
DCNM‑WAP. Indikátor LED začne blikat v případě, že se bezdrátové zařízení
a bezdrátový přístupový bod (DCNM‑WAP) pokusí spojit. Viz Plánování, Strana 13.

14 (DCNM‑WLIION) Pojistná svorka akumulátoru. Viz Akumulátor , Strana 26.

15 (DCNM‑WLIION) akumulátor. Viz Akumulátor , Strana 26.

16 Tlačítko pro zablokování spuštění. Pokud tlačítko stisknete na dobu kratší než
2 sekundy, přihlašování pro bezdrátové zařízení a bezdrátový přístupový bod se
zruší.
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Položka Popis

17 (DCNM‑WLIION) Tlačítko pro test kapacity akumulátoru. Viz Akumulátor , Strana
26.

18 (DCNM‑WLIION) Indikátory LED kapacity akumulátoru (5x). Viz Akumulátor ,
Strana 26.

 

Viz také
– Akumulátor , Strana 26
– Mikrofony, Strana 24
– Plánování, Strana 13
– Nabíječka, Strana 29

Mikrofony

9

Obrázek 6.1: Jak propojit mikrofon DCNM‑HDMIC nebo DCNM‑MICx a bezdrátové zařízení

Se zařízeními DICENTIS se zpravidla používají jak mikrofon s vysokou směrovostí
DCNM‑HDMIC, tak i mikrofon s ramenem DCNM-MICL/S.

6.1
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Obrázek 6.2: Mikrofony DCNM‑HDMIC a DCNM‑MICS / DCNM‑MICL zobrazené v pohledech zepředu a zdola

Číslo Popis

1 Indikátor LED

2 Mřížka mikrofonu.

3 Nastavitelné rameno (DCNM‑MICS / DCNM‑MICL).

4 Vodítko pro připojení.

5 Zásuvné vodítko.

6 Zástrčka konektoru.

7 Posuvný prvek pro uvolnění pojistky (stiskněte a přesunutím uvolněte).

8 Pojistka.

9 Zásuvkový konektor zařízení (viz následující obrázek).

 

Připojení nebo demontáž mikrofonu
Mikrofon lze snadno připojovat k zařízením DICENTIS:
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Obrázek 6.3: Připojení mikrofonu DCNM‑HDMIC nebo DCNM-MICS / DCNM-MICL

 
Postup:
1. Zlehka zaveďte vodítko pro připojení (4) do konektoru (9) pro mikrofon na zařízení

DICENTIS.
2. Jemně zasouvejte zástrčku (6) do konektoru pro mikrofon (9) v zařízení, dokud pojistka

připojení (5) nezaskočí na místo.
3. Postup demontáže mikrofonu ze zařízení: Přesuňte posuvný prvek (7) směrem do zařízení,

udržujte uvolňovací pojistku (8) na místě a vytáhněte mikrofon.

Akumulátor 
akumulátor (DCNM‑WLIION) poskytuje zdroj napájení pro Bezdrátová zařízení (DCNM‑WD a
DCNM‑WDE).
Podle potřeby si prohlédněte část Instalace bezdrátových zařízení a příslušenství, Strana 22.

 

Nabíjení baterie a zacházení s baterií
– akumulátor (DCNM‑WLIION) ihned po obdržení nabijte.
– Používejte pouze schválenou nabíječka (DCNM‑WCH05) k nabíjení akumulátor

(DCNM‑WLIION).
– Jestliže zbývající kapacita akumulátor (DCNM‑WLIION) poklesne pod 5 %, ihned ho

dobijte. Viz část Nabíječka, Strana 29.
– Vybité baterie je nutno nabít do 30 dnů.
– Nenechávejte vybitý akumulátor v bezdrátové zařízení.
 

 

Součásti dodávané s produktem
– Akumulátor DCNM‑WLIION je dodáván bez dalších dílů tvořících příslušenství.

!

Výstraha!

Životnost akumulátoru může být velmi nepříznivě ovlivněna, pokud dojde k jeho úplnému

vybití. Je-li bezdrátové zařízení uskladněno nebo se dočasně nepoužívá, vyjměte z něho

akumulátor a umístěte jej do schválené nabíječka.

 

6.2
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Postup vložení akumulátoru

54

1

Obrázek 6.4: Pohled zespodu na bezdrátové zařízení a akumulátor

1

7654

2 3

Obrázek 6.5: Pohledy shora (1) a zezadu (3) na akumulátor DCNM‑WLIION

 
1. bezdrátové zařízení otočte vzhůru nohama.
2. akumulátor otočte podle pohledu shora (1) a zacvakněte pojistné výstupky (6) v prostoru

na baterie pro bezdrátové zařízení.
3. Na akumulátor opatrně zatlačte, dokud nezapadne na své místo (2) v prostoru na

akumulátor pro bezdrátové zařízení.

Postup vyjmutí akumulátoru
1. bezdrátové zařízení otočte vzhůru nohama.
2. akumulátor vyjměte v opačném pořadí zatlačením a přidržením pojistných svorek (2)

a opatrným zatlačením na akumulátor.
3. Vyjměte akumulátor.
 

Připojení a indikátory
V následující tabulce naleznete přehled připojení a indikátorů akumulátoru (k orientaci použijte
čísla uvedená v předchozím obrázku v této části).

Položka Popis

1 Pohled shora.

2 Mechanismus pojistné svorky: Zajištění akumulátoru v prostoru pro bezdrátové
zařízení.

3 Pohled zezadu.

DICENTIS Instalace bezdrátových zařízení a příslušenství | cs 27

Bosch Security Systems B.V. Návod k instalaci hardwaru 2016.07 | V2.0 |



Položka Popis

4 Tlačítko pro testování kapacity/stavu akumulátoru: Po stisknutí tlačítka se
v závislosti na zbývající kapacitě rozsvítí 0 až 5 indikátorů LED kapacity (5).

5 Zelené indikátory LED kapacity akumulátoru (5x): Informace o kapacitě
akumulátoru. Tradičně při pohledu zleva doprava (5 – 1) značí každý indikátor
LED zbývající kapacitu v hodinách:
– Indikátor LED 5: 18 – 20
– Indikátor LED 4: 13 – 18
– Indikátor LED 3: 8 – 13
– Indikátor LED 2: 3 – 8
– Indikátor LED 1: méně než 3
POZNÁMKA: Přesnost zbývající kapacity akumulátoru se pohybuje v rozsahu +/-
20 %.

6 Pojistný výstupek (3x). Zajištění akumulátoru v prostoru pro bezdrátové
zařízení.

7 Konektor pro napájení a nabíjení.
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Nabíječka
nabíječka (DCNM‑WCH05) se používá (a je ji možné využít pro připojení k IT systému pro
rozvod energie) následovně:
– Nabíjení akumulátoru (DCNM‑WLIION).

– Jedna nabíječka dokáže současně nabíjet celkem až 5 baterií.

Součásti dodávané s produktem
– Nabíječka DCNM‑WCH05 je dodávána s následujícími částmi:

– napájecí kabel (1x),
– kabel pro průchozí připojení napájení (1x),
– montážní držák (1x),
– bezpečnostní pokyny (1x).

4

1 2 3 5 6

Obrázek 6.6: nabíječka DCNM‑WCH05

Položka Popis

1 Ventilační mřížky: Nezakrývejte ventilační mřížky. nabíječka musí vždy pracovat
v uvedeném teplotním rozsahu. Viz Nabíječka (DCNM-WCH05), Strana 42.

2 Prostor pro akumulátor (5x): Do každého prostoru je možné vložit akumulátor
(DCNM‑WLIION).

6.3
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Položka Popis

3 Indikátory LED úrovně nabití: Udávají úroveň nabití akumulátoru: Tradičně při
pohledu zleva doprava (5 – 1) značí každý indikátor LED zbývající kapacitu
v hodinách:
– Indikátor LED 5: 18 – 20
– Indikátor LED 4: 13 – 18
– Indikátor LED 3: 8 – 13
– Indikátor LED 2: 3 – 8
– Indikátor LED 1: méně než 3
POZNÁMKA: Přesnost zbývající kapacity akumulátoru se pohybuje v rozsahu +/-
20 %.
POZNÁMKA: Rozsvícení prvního indikátoru LED může trvat až 1 minutu.

4 Indikátor LED zapnutí/vypnutí napájení: Svítí, pokud je pomocí napájecího
kabelu připojena nabíječka k napájení z elektrické sítě.

5 Zásuvka napájení z elektrické sítě. Maximální proud zásuvky je 10 A. Z tohoto
důvodu existuje omezení nabíječek s průchozím zapojením, které je možné
připojit. Podrobnosti naleznete v odstavci Připojení napájení z elektrické sítě /
průchozí zapojení v této části.

6 Zásuvka pro průchozí připojení napájení z elektrické sítě: Zásuvka pro průchozí
připojení umožňuje sériově propojit pouze určitý počet nabíječek sdílejících
stejnou síťovou zásuvku. Podrobnosti naleznete v odstavci Připojení napájení
z elektrické sítě / průchozí zapojení v této části.

Montáž

Nebezpečí!

nabíječka neotvírejte. Elektrické výboje z nabíječka mohou být smrtelně nebezpečné.

 

!

Výstraha!

Toto je produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rušení

rádiového signálu. V takovém případě může být po uživateli požadováno, aby provedl

odpovídající opatření.

 

!

Výstraha!

Nezakrývejte ventilační mřížky. Blokování ventilačních mřížek může vést k nebezpečí vzniku

požáru a nabíječka či akumulátor se mohou poškodit nebo může dojít k jejich poruše.

nabíječka (DCNM‑WCH05) musí být pevně nainstalována na stěně pomocí dodaného
montážního držáku a tuto instalaci musí provádět kvalifikovaný servisní personál. Také
demontáž smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
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02

03

01

TORX 10

TORX 10

Obrázek 6.7: Instalace na stěnu

Postup pro případ, že nabíječka nebude pouze jedna, ale chystáte se jich zapojit více vedle
sebe:
– Vzdálenost ve svislém směru mezi dvěma držáky je nejméně 340 mm (viz vzdálenost d1 na

dalším obrázku).
– Vzdálenost ve vodorovném směru mezi dvěma držáky je nejméně 195 mm (viz vzdálenost

d2 na dalším obrázku).
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d2

d1

Připojení k napájení z elektrické sítě / průchozí zapojení
1. nabíječka a její zásuvka pro napájení z elektrické sítě musí být připojena k síťovému

napájecímu kabelu vyhovujícímu místním předpisům (5).
2. Pomocí zásuvky pro průchozí připojení napájení z elektrické sítě (6) můžete připojit

nabíječky s průchozím zapojením:
– Při napájení z elektrické sítě 100 až 127 V stř., 50 až 60 Hz můžete připojit

maximálně 2 nabíječky s průchozím zapojením.
– Při napájení z elektrické sítě 220 až 240 V stř., 50 až 60 Hz můžete připojit

maximálně 5 nabíječek s průchozím zapojením.

Postup vložení a vyjmutí akumulátoru
1. Vložte akumulátor a zasouvejte ho do nabíječka, dokud nezapadne na své místo (viz

obrázek).
– Při demontáži akumulátor vyjměte v opačném pořadí tím, že akumulátor opatrně

vytáhnete.
2. Připojte napájení z elektrické sítě k zařízení (nabíječka). nabíječka se ihned spustí a zahájí

nabíjení.
– Indikátor LED napájení (4) začne svítit po připojení napájení z elektrické sítě.
– Prohlédněte si indikátory LED úrovně nabití (3) udávající úroveň nabití akumulátoru.
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Obrázek 6.8: Vložení akumulátoru

Doba nabíjení
– Doba nabíjení jednoho akumulátoru je obvykle 3 hodiny.

– Indikátory LED (3) udávají úroveň nabití akumulátoru.
– akumulátor vyjměte ihned po jeho úplném nabití (všechny indikátory LED (3) svítí).

Viz také
– Nabíječka (DCNM-WCH05), Strana 42

DICENTIS Instalace bezdrátových zařízení a příslušenství | cs 33

Bosch Security Systems B.V. Návod k instalaci hardwaru 2016.07 | V2.0 |



Zapnutí systému a konfigurace
Použijte návod ke konfiguraci DICENTIS Bezdrátový konferenční systém k vyhledání
podrobných informací o zapínání a konfiguraci bezdrátový přístupový bod a Bezdrátová
zařízení.
– Dokumentaci naleznete na stránkách s informacemi týkajícími se produktu DICENTIS

Bezdrátový konferenční systém: 
www.boschsecurity.com > Zvolená země > Konferenční systémy > DICENTIS Bezdrátový
konferenční systém

7
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Údržba
DICENTIS Bezdrátový konferenční systém vyžaduje minimální údržbu. K zajištění
bezproblémového provozu je nutné pravidelné čištění a kontrola součástí systému:

Čištění

!

Výstraha!

K čištění součástí systému nepoužívejte alkohol, čpavek, rozpouštědla vyrobená z ropy ani

brusné čisticí přípravky.

1. Bezdrátová zařízení čistěte pomocí měkké tkaniny, velmi mírně zvlhčené slabým roztokem
mýdla a vody.

2. Dotykovou obrazovku Bezdrátová zařízení čistěte pomocí suché měkké tkaniny.
3. Před opětovným připojením systémové kabeláže vyčkejte, dokud Bezdrátová zařízení zcela

neuschnou.
4. bezdrátový přístupový bod a nabíječka musí být v případě potřeby očištěny pomocí suché

jemné tkaniny.

Kontrola součástí
1. Zkontrolujte všechny komponenty DICENTIS Bezdrátový konferenční systém se

zaměřením na známky opotřebení. Náhradní produkty můžete v případě potřeby objednat
u zástupce společnosti Bosch.

2. Ujistěte se, že tlačítka mikrofonu Bezdrátová zařízení správně fungují. Neměly by být
uvolněná ani ztuhlá.

3. Zkontrolujte, zda konektory pro bezdrátový přístupový bod a systémová kabeláž nejsou
poškozeny.

4. Pravidelně kontrolujte a nabíjejte Bezdrátová zařízení pro akumulátor.
5. Pravidelně kontrolujte, zda nabíječka funguje správně.

Servis
Pokud nelze závadu vyřešit, kontaktujte dodavatele nebo systémového integrátora, případně
se obraťte přímo na zástupce společnosti Bosch.

8
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8.3
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Technické údaje

Bezdrátový přístupový bod (DCNM-WAP)
Technické údaje

Rádio

Norma pro Wi-Fi IEEE 802.11n

Rozsah kmitočtů 2,4 GHz a 5 GHz (ISM bez nutnosti licence)

 

Elektrické hodnoty

Napájecí napětí (napájecí zdroj) Vstup 100–240 V stř. 50‑60 Hz
Výstup 48 V ss.

PoE 802.3af, 802.3at – typ 1 režim A (endspan), režim B
(midspan)

Napájení systému DCNM 48 V ss.

Spotřeba energie 10 W

Kmitočtová charakteristika 80 Hz – 20 kHz

Celkové harmonické zkreslení při
jmenovité úrovni

< 0,1 %

Dynamický rozsah > 98 dBA

Poměr signál/šum > 96 dBA

Ethernet 1000Base‑T IEEE 802.3ab

Audiovstupy

Jmenovitá hodnota na konektoru -18 dBV

Maximální hodnota na konektoru +18 dBV

Audiovýstupy

Jmenovitá hodnota na konektoru -18 dBV

Maximální hodnota na konektoru +20 dBV

Mechanické hodnoty

Montáž Na strop, stěnu nebo podlahový stojan (pomocí
dodaného držáku)

Rozměry (v × š × h)
 s držákem

285 x 202 x 65 mm

Hmotnost:
 s držákem
 bez držáku

958 g
725 g

Barva Světle šedá (odstín RAL 000 7500)

9
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Prostředí

Provozní teplota 5 °C až +45 °C

Skladovací a přepravní teplota -20 °C až +70 °C

Relativní vlhkost < 95 %, > 5 %

Osvědčení a certifikáty

EU CE, WEEE

US UL, FCC

CA CSA, ICES‑003, EPS

KR KC

AU/NZ RCM, MEPS

RU/KZ/BY EAC

JP PSE, MIC

CN China RoHS, CCC, CMIIT

SA SASO

BR ANATEL
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Bezdrátová zařízení (DCNM-WD a DCNM-WDE)
Technické údaje bezdrátových zařízení DCNM-WD

Elektrické hodnoty

Napájecí napětí (akumulátor) 7,5 V ss.

Spotřeba energie 4,5 W

Doba provozu zařízení DCNM‑WD > 24 hodiny (20 % hovor, 80 % poslech)

Kmitočtová charakteristika 100 Hz – 20 kHz
(-3 dB při jmenovité úrovni)

Celkové harmonické zkreslení při
jmenovité úrovni

< 0,1 %

Dynamický rozsah > 90 dB

Poměr signál/šum > 90 dB

Zatěžovací impedance sluchátek > 32 ohm < 1 kohm

Výstupní výkon sluchátek 15 mW

Rádio

Norma pro Wi-Fi IEEE 802.11n

Rozsah kmitočtů 2,4 GHz a 5 GHz (ISM bez nutnosti licence)

Audiovstupy

Jmenovitý vstup mikrofonu SPL 80 dB v souladu s normou IEC60914

Maximální vstup mikrofonu SPL 110 dB v souladu s normou IEC60914

 

Audiovýstupy

Jmenovitý výstup reproduktoru SPL 72 dB ve vzdálenosti 0,5 m

Maximální výstup reproduktoru SPL 80 dB

Jmenovitý výstup sluchátek 0 dBV

Maximální výstup sluchátek 3 dBV

Mechanické hodnoty

Montáž Na stole

Rozměry (v × š × h) bez mikrofonu 72 × 259 x139 mm
(2,8 × 10,2 × 5,5 palce)

Hmotnost:
DCNM‑WD 
   DCNM‑WD + akumulátor

 
590 g (1,30 lb)
1 051 g (2,32 lb)

Barva (horní část a základna) Dopravní černá (odstín RAL 9017)

9.2
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Prostředí

Provozní teplota 5 °C až +45 °C

Skladovací a přepravní teplota -20 °C až +70 °C

Relativní vlhkost < 95 %, > 5 %

 

Technické údaje bezdrátových zařízení DCNM-WDE

Elektrické hodnoty

Napájecí napětí (akumulátor) 7,5 V ss.

Spotřeba energie 4,5 W

Doba provozu zařízení DCNM‑WDE > 20 hodin (20 % hovor, 80 % poslech)

Kmitočtová charakteristika 100 Hz – 20 kHz
(−3 dB při jmenovité úrovni)

Celkové harmonické zkreslení při
jmenovité úrovni

< 0,1 %

Dynamický rozsah > 90 dB

Poměr signál/šum > 90 dB

Zatěžovací impedance sluchátek > 32 ohm < 1 kohm

Výstupní výkon sluchátek 15 mW

Rádio

Norma pro Wi-Fi IEEE 802.11n

Rozsah kmitočtů 2,4 GHz a 5 GHz (ISM bez nutnosti licence)

Audiovstupy

Jmenovitý vstup mikrofonu SPL 80 dB v souladu s normou IEC60914

Maximální vstup mikrofonu SPL 110 dB v souladu s normou IEC60914

 

Audiovýstupy

Jmenovitý výstup reproduktoru SPL 72 dB ve vzdálenosti 0,5 m

Maximální výstup reproduktoru SPL 80 dB

Jmenovitý výstup sluchátek 0 dBV

Maximální výstup sluchátek 3 dBV
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Obecné

Velikost obrazovky
(pouze zařízení DCNM‑WDE)

4,3 palce

Typ obrazovky
(pouze zařízení DCNM‑WDE)

Kapacitní vícedotyková

Podpora bezkontaktních štítků NFC
(pouze zařízení DCNM‑WDE)

Podle normy: ISO/IEC 14443 typ A (od 106 kb/s do
848 kb/s, MIFARE 106 kb/s)

Mechanické hodnoty

Montáž Na stole

Rozměry (v × š × h) bez mikrofonu 72 × 259 x139 mm
(2,8 × 10,2 × 5,5 palce)

Hmotnost:
   DCNM‑WDE 
   DCNM‑WDE + akumulátor

 
670 g (1,47 lb)
1 131 g (2,49 lb)

Barva (horní část a základna) Dopravní černá (odstín RAL 9017)

Prostředí

Provozní teplota 5 °C až +45 °C

Skladovací a přepravní teplota -20 °C až +70 °C

Relativní vlhkost < 95 %, > 5 %

 

Osvědčení a certifikáty

EU CE

US FCC

CA ICES‑003

KR KC

AU/NZ RCM

RU/KZ/BY EAC

JP MIC

CN China RoHS, CMIIT

SA SASO

BR ANATEL
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Akumulátor (DCNM-WLIION)
Technické údaje

Elektrické hodnoty

Jmenovité výstupní napětí 7,5 V ss.

Kapacita 12 800 mAh

Mechanické hodnoty

Rozměry (v × š × h) 99,9 x 136,5 x 22 mm

Hmotnost 460 g (1,0 lb)

Barva Uhelná čerň

Prostředí

Provozní teplota 5 °C až +45 °C

Doporučená skladovací a přepravní
teplota

−5 °C až +35 °C

Relativní vlhkost < 75 %, > 5 %

Osvědčení a certifikáty

EU CE

US UL, FCC

CA CSA, ICES‑003

KR KC

AU/NZ RCM

RU/KZ/BY EAC

JP PSE

Čína China RoHS

SA SASO

BR ANATEL

TH TISI

Jiné UN 38.3
 

9.3
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Nabíječka (DCNM-WCH05)
Technické údaje

Elektrické hodnoty

Napájecí napětí 100–240 V stř. +/- 10 %
50/60 Hz

Maximální příkon 300 W

Mechanické hodnoty

Rozměry (V × Š × H) 340 x 195 x 82 mm
 

Hmotnost (bez baterií) 1,8 kg

Barva Dopravní černá (odstín RAL 9017)

Prostředí

Provozní teplota 5 °C až +45 °C

Skladovací teplota –20 °C až +70 °C

Relativní vlhkost < 95 %, > 5 %

Osvědčení a certifikáty

EU CE, WEEE

US UL, FCC

CA CSA, ICES‑003

KR KC

AU/NZ RCM

RU/KZ/BY EAC

JP PSE

CN China RoHS

SA SASO
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Mikrofon s vysokou směrovostí (DCNM-HDMIC)
Technické údaje

Elektrické hodnoty

Napájení 5 V=

Spotřeba energie 0,1 W

Šířka pásma 100 Hz až 15 kHz v souladu s normou
IEC 60914

Dynamický rozsah > 96 dB

Jmenovitý vstup 80 dB SPL

Maximální vstup 110 dB SPL

Ekvivalentní úroveň šumu 12 dB SPL

 

Mechanické parametry

Montáž Připojení a upevnění k zařízení
DICENTIS a bezdrátovým zařízením
DICENTIS.

Rozměry (v × š × h) 108 × 21,5 × 60 mm

Hmotnost 0,035 kg

Barva Dopravní černá RAL 9017
perleťová světle šedá RAL 9022

 

Prostředí

Provozní teplota 0 °C až +45 °C

Skladovací a přepravní teplota −20 °C až +70 °C

Relativní vlhkost < 95 %, > 5 %
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Mikrofony (DCNM-MICx)
Technické údaje

Elektrické hodnoty

Napájení 5 V=

Spotřeba energie 0,1 W

Šířka pásma 125 Hz až 15 kHz v souladu s normou
IEC 60914

Dynamický rozsah > 100 dB

Jmenovitý vstup 85 dB SPL

Maximální vstup 115 dB SPL

Ekvivalentní úroveň šumu 15 dB SPL

 

Mechanické parametry

Montáž Připojení a upevnění k zařízení
DICENTIS a bezdrátovým zařízením
DICENTIS.

Délka:
 DCNM‑MICS (bez konektoru)
 DCNM‑MICL (bez konektoru)

 
310 mm
480 mm

Konektor 77,15 × 60,47 mm

Hmotnost:
 DCNM‑MICS
 DCNM‑MICL

 
91 g
108 g

Barva:
 DCNM‑MICS / DCNM‑MICL

 
Dopravní černá RAL 9017
Perleťová světle šedá RAL 9022

 

Prostředí

Provozní teplota 0 °C až +45 °C

Skladovací a přepravní teplota −20 °C až +70 °C

Relativní vlhkost < 95 %, > 5 %
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Dodatky

Štítky produktů pro Jižní Koreu a Filipíny
Štítek DCNM WAP

 

Štítek DCNM WD

 

Štítek DCNM WDE

10
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