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Ασφάλεια
Πριν την εγκατάσταση ή το χειρισμό των προϊόντων, διαβάζεται πάντα τις Σημαντικές οδηγίες
ασφάλειας, οι οποίες είναι διαθέσιμες ως ξεχωριστό πολύγλωσσο έγγραφο: Σημαντικές οδηγίες
ασφάλειας (Safety_ML). Αυτές οι οδηγίες παρέχονται μαζί με κάθε εξοπλισμό που μπορεί να
συνδεθεί στην παροχή ρεύματος.

Παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
Οι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές που δεν επισκευάζονται πλέον πρέπει να συλλέγονται
ξεχωριστά και να αποστέλλονται για περιβαλλοντικά συμβατή ανακύκλωση (σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια οδηγία περί απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού).
Η απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών πρέπει να χρησιμοποιεί τα
συστήματα συλλογής και αποκομιδής που εφαρμόζονται στη σχετική χώρα.
 

Μπαταρία
Προσέξτε τις οδηγίες ασφάλειας, όπως αναφέρονται στην ετικέτα στη Συστοιχία μπαταριών
(DCNM‑WLIION

Φορτιστής
Ο Φορτιστής (DCNM‑WCH05) θα πρέπει να εγκατασταθεί με στερέωση σε τοίχο από
εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο στήριγμα τοποθέτησης.
Η αποσυναρμολόγηση επιτρέπεται μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.

Ασύρματο σημείο πρόσβασης
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε επίτοιχα το Ασύρματο σημείο πρόσβασης (DCNM‑WAP), θα πρέπει
να εγκατασταθεί σωστά, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέξτε στην Εγκατάσταση
του Wireless Access Point, Σελίδα 16.
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Δηλώσεις FCC & Industry Καναδά
Αυτή η ψηφιακή συσκευή κατηγορίας A είναι σύμφωνη με το Καναδικό ICES-003. Cet appareil
numérique de la classe A est conforme à la norme NMB‑003 du Canada.
Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης
Α, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί με στόχο την
παροχή εύλογης προστασίας από επικίνδυνες παρεμβολές, όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε
εμπορικό χώρο. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο
οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία
αυτού του εξοπλισμού σε περιοχή κατοικιών είναι πιθανό να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή,
που στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα επιβαρυνθεί να διορθώσει.
 
Τα Ασύρματες συσκευές και το Wireless Access Point είναι σύμφωνα με το Τμήμα 15 των
Κανονισμών FCC και RSS-210/RSS-247 του Industry Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις
ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
1. Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται κάθε λαμβανόμενη παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης

παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

 

Σημείωση!

Αλλαγές ή τροποποιήσεις του εξοπλισμού, που δεν είναι ρητώς εγκεκριμένες από την Bosch

Security Systems B.V, μπορούν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση FCC για τη χρήση του

εξοπλισμού.

Σημείωση!

Τα Ασύρματες συσκευές και Wireless Access Point είναι συμβατά με τα όρια έκθεσης σε

ακτινοβολία FCC που ορίζονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Τα Ασύρματες συσκευές και

Wireless Access Point πρέπει να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε ελάχιστη απόσταση

20 cm από το σώμα σας. 

Δήλωση για τη Βραζιλία
"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."

Άδεια χρήσης ασύρματου εξοπλισμού από τοπική αρχή
Παρότι το DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας λειτουργεί σε ζώνη συχνοτήτων όπου η
εκπομπή δεν απαιτεί άδεια, υπόκειται στους τοπικούς κανονισμούς πιστοποίησης. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς της χώρας σας, επικοινωνήστε με τον
τοπικό αντιπρόσωπο της Bosch.

1.4
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Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο
Ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την
εγκατάσταση του DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας.
– Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση οποιουδήποτε προϊόντος

DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας.
– Φυλάξτε το σύνολο της τεκμηρίωσης που παρέχεται με τα προϊόντα για μελλοντική χρήση.
– Αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης διατίθεται ως ψηφιακό έγγραφο σε μορφή Adobe

Portable Document Format (PDF).
– Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις πληροφορίες προϊόντος στη διεύθυνση:

www.boschsecurity.com > Χώρα επιλογής σας > Συστήματα τηλεδιάσκεψης > DICENTIS
Σύστημα ασύρματης συνεδρίας

Κοινό στο οποίο απευθύνεται
Το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης υλισμικού προορίζεται για τους εγκαταστάτες του DICENTIS
Σύστημα ασύρματης συνεδρίας.

Προειδοποιήσεις και πινακίδες ειδοποίησης
Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τέσσερις τύποι συμβόλων προειδοποίησης. Ο τύπος
σχετίζεται άμεσα με την επίπτωση που μπορεί να προκύψει αν δεν τηρηθεί η προειδοποίηση.
Αυτά τα σύμβολα προειδοποίησης, από τη λιγότερο σοβαρή έως την πιο σοβαρή επίπτωση, είναι
τα εξής:

Σημείωση!

Περιέχει επιπλέον πληροφορίες. Συνήθως, η μη τήρηση μιας "ειδοποίησης" δεν καταλήγει σε

βλάβη εξοπλισμού ή τραυματισμό.

!

Προσοχή!

Αν η προειδοποίηση δεν τηρηθεί, ενδέχεται να προκύψει φθορά του εξοπλισμού ή περιουσίας ή

ελαφρύς τραυματισμός.

!
Προειδοποίηση!

Αν η προειδοποίηση δεν τηρηθεί, ενδέχεται να προκύψει σοβαρή βλάβη του εξοπλισμού ή

περιουσίας ή σοβαρός τραυματισμός.

Κίνδυνος!

Αν η προειδοποίηση δεν τηρηθεί, ενδέχεται να προκύψει σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

Δικαιώματα αναπαραγωγής και αποποίηση ευθυνών
Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοση
οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή, ηλεκτρονική,
μηχανική, με χρήση φωτοαντιγραφής ή άλλως, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του
εκδότη. Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη άδειας επανεκτύπωσης και χρήσης αποσπασμάτων,
επικοινωνήστε με την Bosch Security Systems B.V..
Το περιεχόμενο και οι εικόνες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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Ιστορικό εγγράφου

Ημερομηνία έκδοσης Έκδοση τεκμηρίωσης Αιτιολογία

2015.02 V1.0 1η έκδοση.

2015.03 V1.01 Η ενότητα 6 έχει
προσαρμοστεί.
Ελάσσονες αλλαγές στο
κείμενο ολόκληρου του
εγγράφου.

2016.07 Έκδοση 2.0 Νέες ενότητες: 1.2, 1.3, 1.5,
1.6, 4.2, 4.3, 10, 10.1.
Μετακίνηση ενοτήτων: 1.2 >
1.4, 4.2 > 4.4.
Ενημέρωση ενοτήτων: 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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Επισκόπηση συστήματος
Το DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας είναι ένα «ανεξάρτητο» σύστημα βασισμένο σε IP.
Χρησιμοποιεί WiFi IEEE 802.11n για την ασύρματη διανομή και επεξεργασία σημάτων ήχου και
δεδομένων.

Τυπικό DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας
Ένα τυπικό DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας (δείτε την παρακάτω εικόνα και αρίθμηση
στην επόμενη σελίδα) αποτελείται από:
– ένα Ασύρματο σημείο πρόσβασης (1), συμπεριλαμβανομένου του προσαρμογέα ισχύος (2),
– Ασύρματες συσκευές (4 + 5), συμπεριλαμβανομένης Συστοιχία μπαταριών και μικρόφωνο,
– μια συσκευή tablet (7) για επιχειρησιακή χρήση ή
– έναν Η/Υ ή φορητό υπολογιστή (8) για επιχειρησιακή χρήση και αδειοδότηση/ενημέρωση

του λογισμικού συστήματος (εάν ο Η/Υ δεν απαιτείται για επιχειρησιακή χρήση, μπορεί να
αποσυνδεθεί από το σύστημα μετά την αδειοδότηση/ενημέρωση του λογισμικού
συστήματος).

– μια Συστοιχία μπαταριών Φορτιστής (6).

8
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Σχήμα 3.1: Τυπικό DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας

Τυπικό εκτεταμένο DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας
Ένα τυπικό εκτεταμένο DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας (δείτε την παρακάτω εικόνα
και αρίθμηση στην επόμενη σελίδα) διαθέτει επιπλέον διακόπτη δικτύου Ethernet/διακόπτη
βίντεο (10) και HD Conference Dome (11).

3
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Σχήμα 3.2: Τυπικό εκτεταμένο DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας

 
1. Η Ασύρματο σημείο πρόσβασης (DCNM‑WAP) είναι η κεντρική μονάδα του DICENTIS

Σύστημα ασύρματης συνεδρίας. Χρησιμοποιείται για:
– φιλοξενία ενός Περιβάλλον εργασίας προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο για την

αδειοδότηση, διαμόρφωση, και έλεγχο του συστήματος.
– έλεγχο του ήχου του συστήματος και δρομολόγηση του ήχου από και προς τις

Ασύρματες συσκευές.
– σάρωση ασύρματου καναλιού περιβάλλοντος. Θα επιλεχθεί το καλύτερο διαθέσιμο

ασύρματο κανάλι για το σύστημα.
– Έλεγχος κάμερας. Ελέγχει τον προαιρετικό συνδεδεμένο διακόπτη (10) και τις κάμερες

(11).
Σημείωση: Εάν στο σύστημα συνδέονται περισσότερες από μια κάμερες, απαιτείται
μεταγωγέας βίντεο (13).

2. Προσαρμογέας τροφοδοσίας AC/DC (παρέχεται με το DCNM‑WAP).
3. (Προαιρετικές συνδέσεις) Γραμμή εισόδου και γραμμή εξόδου ήχου.
4. Ασύρματη συσκευή (DCNM‑WD): χρησιμοποιείται ως μονής χρήσης, διπλή χρήση ή

προεδρεύων/ουσα Ασύρματη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων Συστοιχία μπαταριών και
μικρόφωνο (και τα δύο παραγγέλνονται ξεχωριστά).
– Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν το Ασύρματη συσκευή για να

συμμετάσχουν σε συζήτηση.
5. Εκτεταμένη ασύρματη συσκευή (DCNM‑WDE): χρησιμοποιείται ως μονής χρήσης, διπλή

χρήση ή προεδρεύων/ουσα Ασύρματη συσκευή, εκτεταμένη με συσκευή ανάγνωσης Near
Field Communication (NFC) για την ταυτοποίηση του χρήστη και 4.3” επαγωγική οθόνη
αφής, συμπεριλαμβανομένων Συστοιχία μπαταριών και μικρόφωνο (και τα δύο
παραγγέλνονται ξεχωριστά).
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– Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν το Εκτεταμένη ασύρματη συσκευή για να
συμμετάσχουν σε συζήτηση.

6. Φορτιστής (DCNM‑WCH05): χρησιμοποιείται για τη φόρτιση Συστοιχία μπαταριών των
Ασύρματες συσκευές.

7. Συσκευή Tablet :
– Χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση και τον έλεγχος του σύστημα μέσω της ιστοσελίδας

που φιλοξενείται στο DCNM‑WAP.
8. Υπολογιστής/Laptop:

– Χρησιμοποιείται για διαμόρφωση και έλεγχος του σύστημα εάν δεν χρησιμοποιείται
tablet.

– Χρησιμοποιείται για άδεια και ενημέρωση του λογισμικού συσκευής των συστημάτων,
ανάλογα με τις απαιτήσεις.

9. Καλώδιο Ethernet/PoE+:
– Χρησιμοποιείται για σύνδεση με το Ethernet.
– Το PoE+ χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία ρεύματος του DCNM‑WAP.

10. Διακόπτης δικτύου Ethernet:
– Δρομολογεί τα σύστημα δεδομένα μέσω Ethernet.

11. Προαιρετικό HD Conference Dome:
– Αποτυπώνει το βίντεο ενός ομιλούντος συμμετέχων.

12. Ομοαξονικό καλώδιο: μεταδίδει το σήμα μεταξύ της κάμερας και του μεταγωγέα βίντεο
(13).

13. Μεταγωγέας βίντεο:
– Υποστηρίζονται τα TV-One CORIOmatrix mini και Kramer MV-6.
– Συνδέεται μεταξύ της οθόνης (14) και του μεταγωγέα βίντεο Ethernet (10).

14. Οθόνη: Εμφανίζει τον συμμετέχοντα που έχει το λόγο.

DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας σύστημα με εφεδρική WAP
Το σύστημα μπορεί να διαμορφωθεί με εφεδρικό DCNM‑WAP με την προϋπόθεση ισχύουν οι
παρακάτω συνθήκες. Η διαδικασία για την εγγραφή ενός πλεονάζοντος DCNM‑WAP
περιγράφεται στο Εγχειρίδιο διαμόρφωσης.
– Κατά προτίμηση, και τα δύο WAP συνδέονται σε μεταγωγέα δικτύου Ethernet με Καλώδιο

δικτύου συστήματος DCN multimedia ή με τυπικό καλώδιο δικτύου και ο μεταγωγέας
δικτύου Ethernet συνδέεται με φορητό υπολογιστή ή Η/Υ.
Σημείωση: Η χρήση μεταγωγέα δικτύου και καλωδίωσης Ethernet προτιμώνται κατά τη
διαδικασία της εγγραφής, επειδή έτσι διευκολύνεται η πρόσβαση και η εγγραφή των WAP.
Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του δευτερεύοντος WAP, ο μεταγωγέας δικτύου και η
καλωδίωση Ethernet μπορούν να αφαιρεθούν, εάν δεν χρειάζονται πλέον.

– Τα WAP έχουν τοποθετηθεί σωστά (θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη απόσταση ενός
μέτρου και μια μέγιστη απόσταση τριών μέτρων μεταξύ των δύο WAP).

– Τα WAP τροφοδοτούνται με ρεύμα και το Σύστημα ασύρματης συνεδρίας τίθεται σε
λειτουργία.

– Και τα δύο WAP έχουν διαμορφωθεί σωστά στον Οδηγό εγκατάστασης και έχουν μοναδικά
ονόματα όσον αφορά:
– Όνομα δικτύου (SSID)
– Κλειδί WPA2
– Όνομα κεντρικού Η/Υ

– Και τα δύο WAP έχουν ρυθμιστεί σε Αυτόνομο (εργοστασιακή προεπιλογή).
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– Οι σχετικές άδειες είναι διαθέσιμες για το πρωτεύον WAP και το δευτερεύον WAP (το
εφεδρικό WAP απαιτείται τη δική του σειρά αδειών για δυνατότητες όπως ψηφοφορία και
διπλή χρήση στη θέση, για να συνεχίσει να λειτουργεί σε περίπτωση αστοχίας του
πρωτεύοντος WAP).

– Εάν απαιτούνται εγγραφή/αναπαραγωγή και PA, φροντίστε οι υποδοχές σύνδεσης ήχου να
συνδέονται στους ισοσταθισμένους συνδέσμους εισόδου/εξόδου τόσο του πρωτεύοντος όσο
και του δευτερεύοντος WAP.

– Εάν απαιτούνται πρόσβαση στο API (για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων ψηφοφοριών)
και ρυθμίσεις για πρόγραμμα περιήγησης στο web, φροντίστε τα καλώδια Ethernet να
συνδέονται στο πρωτεύον και στο δευτερεύον WAP.
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Απαιτήσεις εκτεταμένου συστήματος
Οι παρακάτω απαιτήσεις ισχύουν εάν θέλετε να επεκτείνετε το σύστημά σας με διακόπτη δικτύου
ή κάμερες:
– Οι οδηγίες εγκατάστασης του διακόπτη δικτύου και της κάμερας δεν αποτελούν μέρος του

παρόντος εγχειριδίου εγκατάστασης. Συμβουλευτείτε τη σχετική βιβλιογραφία του
προμηθευτή.

– Απαιτείται μεταγωγέας βίντεο όταν απαιτούνται περισσότερες από μία κάμερες. Οι
παρακάτω μεταγωγείς υποστηρίζονται:
– tvONE CORIOmaster mini C3-510
– Kramer MV-6 3G HD-SDI Multiviewer

– Απαιτείται διακομιστής DHCP και για το Ασύρματο σημείο πρόσβασης και για τις κάμερες.

Κάμερες
Συνήθως, χρησιμοποιείται το Bosch HD Conference Dome. Ανατρέξτε στις πληροφορίες
προϊόντος στη διεύθυνση:: www.boschsecurity.com > Χώρα επιλογής σας > Συστήματα
τηλεδιάσκεψης > DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας > Κάμερες HD και παρελκόμενα.

3.1
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Προγραμματισμός
Χρησιμοποιήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες αυτής της ενότητας για να προγραμματίσετε το
σχεδιασμό και την εγκατάσταση του DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας σας.

Αποσυσκευασία
Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να αποσυσκευαστεί και να χρησιμοποιείται με προσοχή. Εάν ένα
αντικείμενο φαίνεται κατεστραμμένο, ειδοποιήστε άμεσα τον αποστολέα. Εάν οποιοδήποτε
αντικείμενο λείπει, ειδοποιήστε τον αντιπρόσωπο της Bosch.
Η αρχική συσκευασία είναι η πλέον ασφαλής για τη μεταφορά προϊόντων και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την επιστροφή προϊόντων για επισκευή, εάν είναι απαραίτητο.

Προγραμματισμός σχεδιασμού συστήματος
– Εάν το DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας χρησιμοποιείται σε μια περιοχή όπου

υπάρχουν άλλα σημεία πρόσβασης WiFi μέσα σε ακτίνα (30 m) από το DCNM‑WAP, θα
πρέπει να εφαρμόσετε προγραμματισμό συχνοτήτων. Τοποθετήστε τα άλλα σημεία
πρόσβασης σε χειροκίνητη επιλογή συχνότητας για να εμποδίσετε τα άλλα δίκτυα WiFi να
επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν την ίδια συχνότητα.

– Η προσπάθεια σύνδεσης άλλων συσκευών WiFi (όπως συσκευές smartphone ή tablet) στο
DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στη λειτουργία
του. Κατά συνέπεια, συνιστάται ιδιαίτερα αυτές οι συσκευές WiFi να συνδέονται σε
αποκλειστικής χρήσης σημεία πρόσβασης WiFi. Αυτά τα σημεία πρόσβασης WiFi θα πρέπει
να διαθέτουν επαρκή ικανότητα για να επιτρέπουν τη σύνδεση μέσω WiFi όλων των
παρακείμενων συσκευών WiFi.

– Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του DCNM‑WAP και των Ασύρματες συσκευές μπορεί να
μειωθεί λόγω του βαθμού απορρόφησης του ραδιοσυχνοτικού σήματος από κάποια δομικά
υλικά όπως το σκυρόδεμα ή και το μέταλλο.

– Κατά τη χρήση ευφυούς συσκευής με ασύρματη σύνδεση στο σύστημα, θα πρέπει να
μειωθεί ο μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων Ασύρματες συσκευές. Με 1 ευφυή συσκευή,
μπορούν να ελέγχονται 119 Ασύρματες συσκευές και μέχρι 3 ευφυείς συσκευές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο 117 Ασύρματες συσκευές. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε
ενσύρματη σύνδεση με το DCNM‑WAP για να διατηρηθεί ο μέγιστος αριθμός των 120
Ασύρματες συσκευές.

Σχεδιασμός εγκατάστασης
1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα εξαρτήματα για την εγκατάσταση και σύνδεση του

DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας (βλ. Επισκόπηση συστήματος, Σελίδα 8).
– Εξοικειωθείτε με τις ικανότητες προϊόντος του DICENTIS Σύστημα ασύρματης

συνεδρίας (βλ. Επισκόπηση συστήματος, Σελίδα 8 και τις παραγράφους Ικανότητα
ελέγχου και Περιοχή κάλυψης σε αυτή την ενότητα).

– Χρησιμοποιείτε μόνο τα υλικά και εργαλεία εγκατάστασης που προσδιορίζονται από την
Bosch (δείτε Πρόσθετα εξαρτήματα, Σελίδα 15).

2. Προσδιορίστε τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών. Αυτό μπορεί να γίνει με ερωτήσεις όπως:
– Ποιος είναι ο αριθμός των θέσεων;
– Πόσοι προεδρεύοντες απαιτούνται;
– Πρέπει οι Ασύρματες συσκευές να είναι σε λειτουργία διπλής χρήσης;
– Απαιτείται ψηφοφορία;
– Απαιτείται αναγνώριση;
– Απαιτείται έλεγχος κάμερας;

4

4.1

4.2

4.3

DICENTIS Προγραμματισμός | el 13

Bosch Security Systems B.V. Εγχειρίδιο εγκατάστασης υλισμικού 2016.07 | V2.0 |



3. Υπολογίστε τον αριθμό των σημείων των θέσεων. Αυτός εξαρτάται από τον αριθμό των
συμμετεχόντων, τον αριθμό των προεδρευόντων και το εάν οι Ασύρματες συσκευές θα είναι
μονής χρήσης ή διπλής χρήσης.
– Παράδειγμα: Το σύστημα απαιτεί 25 συμμετέχοντες και έναν προεδρεύοντα. Δύο

συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούν μία Ασύρματες συσκευές. Χρησιμοποιήστε τον
παρακάτω τύπο για να υπολογίσετε τον αριθμό των απαιτούμενων συσκευών:
Στρογγυλοποίηση προς τα επάνω (συμμετέχοντες/2) + προεδρεύων. 
Σε αυτό το παράδειγμα 25/2 = 12,5 > Στρογγυλοποίηση προς τα επάνω (12,5) = 13 + 1
= 14 Ασύρματες συσκευές.

4. Εάν απαιτείται έλεγχος κάμερας, θα πρέπει να προστεθεί στο σύστημα η άδεια DCNM-LCC.
Μην παραλείψετε να προσθέσετε τις κάμερες στο σύστημα. Υποστηρίζεται το Bosch HD
Conference Dome.

5. Αποφασίστε εάν και ποιος τύπος καλωδίωσης είναι απαραίτητος. Βλ. Επισκόπηση
συστήματος, Σελίδα 8.

6. Αποφασίστε τον τρόπο τροφοδοσίας του Ασύρματο σημείο πρόσβασης (DCNM‑WAP). Βλ.
Επισκόπηση συστήματος, Σελίδα 8:
– Μέσω του προσαρμογέα τροφοδοσίας AC/DC (παρέχεται με το DCNM‑WAP). Ή:
– Μέσω της τροφοδοσίας ρεύματος μέσω τοπικού δικτύου (Power over Ethernet, PoE)

Ή:
– Μέσω διακόπτη Ethernet. Ή:
– DICENTIS Διακόπτης τροφοδοσίας (του συστήματος ήχου).

7. Διασφαλίστε σύνδεση παροχής ρεύματος κοντά στον εξοπλισμό που απαιτεί παροχή
ρεύματος δικτύου.

8. Αποφασίστε τον τρόπο τροφοδοσίας των άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται στο
σύστημα (π.χ. διακόπτης Ethernet, κάμερες, κ.λπ.). Βλ. Επισκόπηση συστήματος, Σελίδα 8:
– Μέσω της δικής τους διάταξης παροχής ρεύματος (δικτύου). Ή:
– Μέσω της τροφοδοσίας ρεύματος μέσω τοπικού δικτύου (Power over Ethernet, PoE),

εάν είναι δυνατό.
9. Αποφασίστε τον τρόπο και τη θέση εγκατάστασης του Ασύρματο σημείο πρόσβασης

(DCNM‑WAP). Βλ. Εγκατάσταση του Wireless Access Point, Σελίδα 16:
– Τοίχος, οροφή. Ή:
– Τρίποδο στήριγμα δαπέδου.

10. Αποφασίστε τη θέση και τον τρόπο τοποθέτησης των Ασύρματες συσκευές (DCNM‑WD ή/και
DCNM‑WDE). Βλ. Εγκατάσταση ασύρματων συσκευών και παρελκομένων, Σελίδα 22.

11. Αποφασίστε τον τρόπο και τη θέση τοποθέτησης του φορτιστή σε τοίχο. Βλ. Φορτιστής,
Σελίδα 29.

Ικανότητα ελέγχου
– Το Ασύρματο σημείο πρόσβασης (DCNM‑WAP) μπορεί να ελέγχει 120 ασύρματες συνδέσεις

το μέγιστο. Μια ασύρματη σύνδεση μπορεί να είναι:
– μια Ασύρματη συσκευή (DCNM‑WD ή DCNM‑WDE), ή
– μια Ασύρματη συσκευή με δυνατότητα περιήγησης στο web, όπως tablet ή φορητός

υπολογιστής.
– Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα DCNM‑WAP το μέγιστο για τον έλεγχο του συστήματος.

Περιοχή κάλυψης
– Όλα τα Ασύρματες συσκευές πρέπει να βρίσκονται στην περιοχή κάλυψης WiFi του

DCNM‑WAP.
– Για μέγιστη περιοχή κάλυψης WiFi, το DCNM‑WAP μπορεί να τοποθετηθεί σε κεντρική

θέση στο δωμάτιο.
– Το DCNM‑WAP έχει τυπική περιοχή κάλυψης WiFi 30 m επί 30 m.
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Προδιαγραφή 802.11n
Το δίκτυο DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας βασίζεται στην προδιαγραφή 802.11n για
την τεχνολογία WiFi. Οι συσκευές που είναι σύμφωνες με την προδιαγραφή 802.11n λειτουργούν
σε ζώνες συχνότητας μεταξύ 2.4000 και 2.4835 GHz και 5.180 και 5.700 GHz.

Σημείωση!

Παρόλο που το σύστημα λειτουργεί σε συχνότητες που δεν απαιτούν άδεια σε παγκόσμια βάση,

πρέπει να γνωρίζεται τους περιορισμούς που ισχύουν ειδικά για τη χώρα σας και να τους

τηρείτε.

 

Πρόσθετα εξαρτήματα
Τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το DICENTIS Σύστημα
ασύρματης συνεδρίας, ανάλογα με τις απαιτήσεις:
Καλώδια βύσματος 6,3 mm – Αυτά τα καλώδια RCA απαιτούνται εάν θέλετε να συνδέσετε
προαιρετικό εξοπλισμό ήχου με την είσοδο γραμμής ήχου ή/και την έξοδο γραμμής ήχου του
Ασύρματο σημείο πρόσβασης (DCNM‑WAP), όπως μικρόφωνα και σύστημα ενισχυτή ήχου.
Καλώδια CAT5e - Αυτά τα καλώδια απαιτούνται εάν θέλετε να συνδέσετε Η/Υ ή φορητό
υπολογιστή στο Ασύρματο σημείο πρόσβασης (DCNM‑WAP) για την εκτέλεση του Περιβάλλον
εργασίας προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο και για τη σύνδεση μεταγωγέα και HD
Conference Domes.

 

4.4
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Εγκατάσταση του Wireless Access Point
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το Ασύρματο σημείο πρόσβασης
(DCNM‑WAP).
1. Βεβαιωθείτε ότι το σύνολο του εξοπλισμού είναι διαθέσιμο, όπως περιγράφεται στο

Παρέχεται με το προϊόν.
2. Προαιρετικά, τοποθετήστε το «Λογότυπο μάρκας» με το σωστό προσανατολισμό.
3. Συνδέστε την καλωδίωση και εγκαταστήστε το Ασύρματο σημείο πρόσβασης στον τοίχο/την

οροφή ή το τρίποδο στήριξης δαπέδου.
4. Ενεργοποιήστε το Ασύρματο σημείο πρόσβασης.

Παρέχονται με το προϊόν
Το Ασύρματο σημείο πρόσβασης (DCNM‑WAP) αποστέλλεται με τα ακόλουθα μέρη:

Ποσότητα Στοιχεία

1 DCNM‑WAP Ασύρματο σημείο πρόσβασης

1 Προσαρμογέας τροφοδοσίας AC/DC. Συμπεριλαμβάνει: βύσμα
AC‑Αυστραλίας, βύσμα AC‑ΗΒ, βύσμα AC‑ΕΕ, βύσμα AC‑ΗΠΑ, GE24I48‑R7B

1 Βραχίονας τοποθέτησης

1 DVD με τα εγχειρίδια χρήσης και το λογισμικό

1 Οδηγίες ασφαλείας

Λογότυπο μάρκας
Ο προσανατολισμός του λογοτύπου μπορεί να αλλάξει.

02

01

TORX 10

Σχήμα 5.1: Αλλαγή προσανατολισμού λογοτύπου

5
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Εγκατάσταση καλωδίωσης στηρίγματος τοίχου/ οροφής ή δαπέδου
Το Ασύρματο σημείο πρόσβασης παρέχεται για εγκατάσταση σε τοίχο, οροφή ή σε τρίποδο
στήριξης δαπέδου. Προσέξτε την τοποθεσία εγκατάστασης αναφορικά με την περιοχή κάλυψης
του ασύρματου σήματος μεταξύ του Ασύρματο σημείο πρόσβασης και των Ασύρματες συσκευές.
Βλ. Προγραμματισμός, Σελίδα 13.

!

Προσοχή!

Μην ανοίγετε το Ασύρματο σημείο πρόσβασης. Οποιαδήποτε αλλαγή του υλικού καθιστά τα

πιστοποιητικά προϊόντος άκυρα. Μόνο πιστοποιημένο προσωπικό μπορεί να ανοίξει το Ασύρματο

σημείο πρόσβασης.

 

Συνδέσεις καλωδίου:

1

2 3 4 5 6

Σχήμα 5.2: Μπροστινή και κάτω όψη DCNM‑WAP

1. Συνδέστε μια εξωτερική ισοσταθμισμένη είσοδο γραμμής ήχου (4), εάν είναι απαραίτητο.
2. Συνδέστε την εξωτερική ισοσταθμισμένη έξοδο γραμμής ήχου (6) στο εξωτερικό σύστημα

ήχου, εάν είναι απαραίτητο.
3. Συνδέστε το Ethernet (PoE) (2) ή τον προσαρμογέα τροφοδοσίας ρεύματος AC/DC (3).
Για λεπτομερή περιγραφή της σύνδεσης, ανατρέξτε στην παράγραφο “Ενεργοποίηση / σύνδεση
και ένδειξη” στο τέλος αυτής της ενότητας.

Εγκατάσταση σε τοίχο ή στην οροφή
Χρησιμοποιήστε το στήριγμα για να τοποθετήσετε το Ασύρματο σημείο πρόσβασης σε τοίχο ή
οροφή.
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Σχήμα 5.3: Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή

Εγκατάσταση σε τρίποδο στήριγμα δαπέδου
Χρησιμοποιήστε το στήριγμα τοποθέτησης για να εγκαταστήσετε το Ασύρματο σημείο πρόσβασης
σε ένα γενικό τρίποδο δαπέδου Bosch LBC1259/01.
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Σχήμα 5.4: Τοποθέτηση σε τρίποδο στήριγμα δαπέδου

4) Ενεργοποίηση / συνδέσεις και ενδείξεις
Το DCNM‑WAP τροφοδοτείται με μια από τις τρεις πηγές παροχής που επισημαίνονται με * στον
παρακάτω πίνακα. Μόλις παρασχεθεί τροφοδοσία, το Ασύρματο σημείο πρόσβασης
ενεργοποιείται και οι έξι ενδεικτικές λυχνίες LED (1) στην μπροστινή πλευρά ανάβουν στο
σύνολό τους.
– Για τη διαμόρφωση του DCNM‑WAP, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο διαμόρφωσης του DICENTIS

Σύστημα ασύρματης συνεδρίας.
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Σχήμα 5.5: Μπροστινή και κάτω όψη DCNM‑WAP

Στοιχείο Περιγραφή

1 2x 3 ενδεικτικές λυχνίες LED κατάστασης: Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για
την κατάσταση του Ασύρματο σημείο πρόσβασης και του ασύρματου δικτύου.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο διαμόρφωσης των παραμέτρων λογισμικού του DICENTIS
Σύστημα ασύρματης συνεδρίας.

2 Υποδοχή Δικτύου / DCN multimedia / PoE. Τροφοδοσία με:
– * Καλώδιο δικτύου συστήματος DCN multimedia (48VDC) από το

DCNM‑(A)PS ή:
– * Τυπικό καλώδιο Power over Ethernet (POE 802.3at Τύπου1)”.

– Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τυπικό καλώδιο Ethernet (π.χ. για
κάμερα ή ασύρματη σύνδεση με υπολογιστή/Laptop).

Συνδέει το σημείο του Ασύρματο σημείο πρόσβασης με το ενσύρματο δίκτυο
Ethernet. Για το καλώδιο δικτύου του συστήματος DCN multimedia, δείτε
Πρόσθετα εξαρτήματα, Σελίδα 15.

3 – * Υποδοχή τροφοδοσίας AC/DC 48VDC (Παρέχεται προσαρμογέας
τροφοδοτικού με το DCNM‑WAP).

4 Υποδοχή ισοσταθμισμένης εξόδου γραμμής ήχου: Σύνδεση με δημόσιο σύστημα
διευθύνσεων, μίκτες ήχου ή σύστημα καταγραφής φωνής για την ηχητική
καταγραφή όλων των διαδικασιών διασκέψεων ομιλίας. Χρήση τυπικής
καλωδίωσης γραμμής εξόδου. Βύσματα 6.3mm (1/4") με την ακόλουθη διάταξη
ακίδων:
Άκρο: Ζωντανό (+)
Δακτύλιος: Επιστροφή (-)
Χιτώνιο: Θωράκιση
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Στοιχείο Περιγραφή

6 Υποδοχή εξισορροπημένης εισόδου γραμμής ήχου: Σύνδεση από πηγή ήχου.
Χρήση τυπικής καλωδίωσης γραμμής εξόδου. Βύσματα 6.3 mm (1/4") με την
ακόλουθη διάταξη ακίδων:
Άκρο: Ζωντανό (+)
Δακτύλιος: Επιστροφή (-)
Χιτώνιο: Θωράκιση

5 Κουμπί επαναφοράς προεπιλεγμένων ρυθμίσεων: Ρυθμίζει το DCNM‑WAP στις
προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές. Πατήστε και κρατήστε για 8 δευτερόλεπτα
τουλάχιστον για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τιμές.

 

Δείτε επίσης
– Προγραμματισμός, Σελίδα 13
– Πρόσθετα εξαρτήματα, Σελίδα 15
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Εγκατάσταση ασύρματων συσκευών και παρελκομένων
Τα Ασύρματες συσκευές χρησιμοποιούνται για την προσθήκη συμμετεχόντων σε μια διάσκεψη.
Δείτε το Επισκόπηση συστήματος, Σελίδα 8, εάν απαιτείται.

Παρέχονται με το προϊόν
– Τα DCNM‑WD και DCNM‑WDE αποστέλλονται χωρίς (παρελκόμενα) μέρη.

Εγκατάσταση
Τα Ασύρματες συσκευές είναι ανεξάρτητα (χρήση γραφείου). Δεν απαιτείται μηχανική
εγκατάσταση, πέραν των παρελκομένων, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

!

Προσοχή!

Εάν ένα Wireless Device Extended μετακινηθεί από θερμό και υγρό περιβάλλον σε ψυχρό

περιβάλλον, υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού συμπυκνώματος στην οθόνη. Για να το

αποτρέψετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι κάθε Wireless Device Extended διαθέτει αρκετό χρόνο να

εγκλιματιστεί.

 

1 2 3
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Επάνω, οπίσθια και όψη βάσης των DCNM‑WDE και DCNM‑WD

!

Προσοχή!

Μην ανοίγετε το Ασύρματη συσκευή. Οποιαδήποτε αλλαγή του υλικού καθιστά τα πιστοποιητικά

προϊόντος άκυρα. Μόνο πιστοποιημένο προσωπικό μπορεί να ανοίξει το Ασύρματες συσκευές.

Εγκατάσταση παρελκομένων
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε τα απαιτούμενα παρελκόμενα σε και να
τοποθετήσετε τις Ασύρματες συσκευές. Αυτά τα βήματα είναι συνοπτικά:
1. Ελέγξτε ότι όλος ο εξοπλισμός είναι διαθέσιμος.
2. Για δική σας αναφορά, δείτε την εικόνα Ασύρματη συσκευή και τον πίνακα σε αυτή την

ενότητα.

6
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3. Εγκαταστήστε το Συστοιχία μπαταριών (15) σε κάθε Ασύρματη συσκευή που θα
χρησιμοποιηθεί. Ανατρέξτε στην Μπαταρία , Σελίδα 26.

4. Συνδέστε τα μικρόφωνα στις Ασύρματες συσκευές (11). Ανατρέξτε στην Μικρόφωνα, Σελίδα
24.

5. Τοποθετήστε τις Ασύρματες συσκευές στην περιοχή κάλυψης του Ασύρματο σημείο
πρόσβασης (DCNM‑WAP). Δείτε το Προγραμματισμός, Σελίδα 13, εάν απαιτείται.

Σύνδεση, ενδεικτικές λυχνίες και στοιχεία ελέγχου
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει επισκόπηση των στοιχείων και της λειτουργικότητας της Ασύρματη
συσκευή (Ανατρέξτε στους αριθμούς της προηγούμενης εικόνας).
Η σύνδεση και η διαμόρφωση των Ασύρματες συσκευές στα πλαίσια του συστήματος εκτελείται
μέσω του DCNM‑WAP. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο διαμόρφωσης των παραμέτρων λογισμικού του
DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας.

Στοιχείο Περιγραφή

1 Ταυτοποίηση χρήστη Near Field Communication (NFC) (DCNM‑WDE μόνο).
Χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση (σύνδεση) του συμμετέχοντος με μια ετικέτα
NFC.

2 4.3” χωρητική οθόνη αφής (DCNM‑WDE μόνο).

3 Ηχείο.

4 + 5 Συνδυαστικό κουμπί που εξαρτάται από τη διαμόρφωση λογισμικού:
– προεδρεύων/ουσα κουμπί προτεραιότητας (4). Ή,
– μονής χρήσης κουμπί σίγασης συσκευής (4). Ή,
– Συσκευή διπλή χρήση κουμπί αιτήματος μικροφώνου (5).

6 Ενδεικτική λυχνία LED (φωτεινή ένδειξη) κουμπί αιτήματος μικροφώνου (5).

7 Κουμπί αιτήματος μικροφώνου (λειτουργία μονής χρήσης, προεδρεύων/ουσα ή
διπλή χρήση ).

8 Ενδεικτική λυχνία LED (φωτεινή ένδειξη) κουμπί αιτήματος μικροφώνου (7).

9 Έλεγχος έντασης ακουστικού.

10 Στερεοφωνική υποδοχή 3.5 mm για ακουστικό.

11 Σύνδεσμος (εισόδου) μικροφώνου.

12 Κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Η ενδεικτική λυχνία
LED αναβοσβήνει, όταν το Συστοιχία μπαταριών του Ασύρματη συσκευή αδειάσει
εντός 1 ώρας. Συστήνεται η φόρτιση του Συστοιχία μπαταριών. Δείτε Μπαταρία ,
Σελίδα 26.και Φορτιστής, Σελίδα 29.

13 Κίτρινη ενδεικτική λυχνία LED, εκτός εύρους. Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει όταν
το Ασύρματη συσκευή δεν έχει (ακόμη) συνδεθεί με το Ασύρματο σημείο
πρόσβασης (DCNM‑WAP). Μετακινήστε το Ασύρματη συσκευή εντός της περιοχής
κάλυψης του DCNM‑WAP. Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει όταν το
Ασύρματη συσκευή προσπαθεί να συνδεθεί με το Ασύρματο σημείο πρόσβασης
(DCNM‑WAP. Βλ. Προγραμματισμός, Σελίδα 13.

14 (DCNM‑WLIION) κλιπ ασφάλισης του Συστοιχία μπαταριών. Βλ. Μπαταρία , Σελίδα
26.

15 (DCNM‑WLIION) Συστοιχία μπαταριών. Βλ. Μπαταρία , Σελίδα 26.
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Στοιχείο Περιγραφή

16 Κουμπί αναίρεσης αρχικοποίησης. Όταν πατηθεί (>2 δευτερόλεπτα), η εγγραφή
μεταξύ των Ασύρματη συσκευή και Ασύρματο σημείο πρόσβασης καταργείται.

17 (DCNM‑WLIION) κουμπί δοκιμής χωρητικότητας Συστοιχία μπαταριών. Βλ.
Μπαταρία , Σελίδα 26.

18 (DCNM‑WLIION) ενδεικτικές λυχνίες LED χωρητικότητας (5x) του Συστοιχία
μπαταριών. Βλ. Μπαταρία , Σελίδα 26.

 

Δείτε επίσης
– Μπαταρία , Σελίδα 26
– Μικρόφωνα, Σελίδα 24
– Προγραμματισμός, Σελίδα 13
– Φορτιστής, Σελίδα 29

Μικρόφωνα

9

Σχήμα 6.1: Σύνδεση DCNM‑HDMIC ή DCNM‑MICx με το Ασύρματη συσκευή

Στις συσκευές DCN multimedia χρησιμοποιείται τόσο το μικρόφωνο υψηλής κατευθυντικότητας
DCNM-HDMIC όσο και το μικρόφωνο με στέλεχος DICENTIS.

6.1
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Σχήμα 6.2: Μπροστινή και κάτω όψη των DCNM‑HDMIC και DCNM‑MICS / DCNM‑MICL

Αριθμός Περιγραφή

1 Ενδεικτική λυχνία LED.

2 Πλέγμα μικροφώνου.

3 Ρυθμιζόμενο στέλεχος (DCNM‑MICS / DCNM‑MICL).

4 Οδηγός σύνδεσης.

5 Ροοστάτης καθοδήγησης.

6 Βύσμα συνδέσμου.

7 Ροοστάτης ασφάλισης για απελευθέρωση ασφάλειας (Πατήστε και σύρετε για να
απελευθερώσετε).

8 Κλείδωμα.

9 Θηλυκή υποδοχή συσκευής (δείτε την παρακάτω εικόνα).

 

Τρόπος σύνδεσης ή αφαίρεσης του μικροφώνου
Το μικρόφωνο μπορεί να συνδεθεί εύκολα στις DICENTIS συσκευές:
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Σχήμα 6.3: Σύνδεση DCNM‑HDMIC ή DCNM-MICS / DCNM-MICL

 
Για να το κάνετε αυτό:
1. Τοποθετήστε προσεκτικά τον οδηγό σύνδεσης (4) μέσα στο σύνδεσμο μικροφώνου της

συσκευής DICENTIS (9).
2. Πιέστε προσεκτικά το βύσμα συνδέσμου (6) στο σύνδεσμο μικροφώνου της συσκευής (9)

μέχρι το κλείδωμα σύνδεσης (5) να προσαρμοστεί/ασφαλίσει στη θέση του.
3. Για να αφαιρέσετε το μικρόφωνο από τη συσκευή: Μετακινήστε το ροοστάτη κλειδώματος

(7) προς τη συσκευή και κρατήστε την απελευθέρωση κλειδώματος στη θέση της (8),
ακολούθως τραβήξτε το μικρόφωνο.

Μπαταρία 
Η Συστοιχία μπαταριών (DCNM‑WLIION) παρέχει την τροφοδοσία ρεύματος των Ασύρματες
συσκευές (DCNM‑WD και DCNM‑WDE).
Ανατρέξτε στο Εγκατάσταση ασύρματων συσκευών και παρελκομένων, Σελίδα 22, εάν είναι
απαραίτητο.

 

Φόρτιση και χειρισμός μπαταριών
– Φορτίστε την Συστοιχία μπαταριών (DCNM‑WLIION) αμέσως με την παραλαβή της.
– Χρησιμοποιήστε μόνο τον εγκεκριμένο Φορτιστής (DCNM‑WCH05) για να φορτίσετε την

Συστοιχία μπαταριών (DCNM‑WLIION).
– Συστήνεται η άμεση επαναφόρτιση του Συστοιχία μπαταριών (DCNM‑WLIION) όταν η

υπολειπόμενη χωρητικότητα είναι κάτω από 5%. Ανατρέξτε στην Φορτιστής, Σελίδα 29.
– Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται μέσα σε 30 ημέρες.
– Μην αφήνετε άδεια Συστοιχία μπαταριών μέσα σε Ασύρματη συσκευή.
 

 

Παρέχονται με το προϊόν
– Το DCNM‑WLIION αποστέλλεται χωρίς (παρελκόμενα) μέρη.

!

Προσοχή!

Η διάρκεια ζωής μιας Συστοιχία μπαταριών μπορεί να μειωθεί σοβαρά εάν αδειάσει τελείως. Εάν

μια Ασύρματη συσκευή μείνει σε αποθήκευση ή δεν χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό

διάστημα, αφαιρέστε την Συστοιχία μπαταριών και τοποθετήστε την στον εγκεκριμένο

Φορτιστής.

 

6.2
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Τρόπος εγκατάστασης του Συστοιχία μπαταριών

54

1

Σχήμα 6.4: Κάτω όψη Ασύρματη συσκευή συμπεριλαμβανομένου του Συστοιχία μπαταριών

1

7654

2 3

Σχήμα 6.5: DCNM‑WLIION Συστοιχία μπαταριών, επάνω (1) και πίσω (3) όψη.

 
1. Γυρίστε το Ασύρματη συσκευή ανάποδα.
2. Γυρίστε το Συστοιχία μπαταριών στην επάνω όψη (1) και αγκιστρώστε τις προεξοχές

ασφάλισης (6) στο θάλαμο μπαταριών του Ασύρματη συσκευή.
3. Σπρώξτε προσεκτικά προς τα κάτω το Συστοιχία μπαταριών μέχρι να ασφαλίσει (2) στο

θάλαμο του Ασύρματη συσκευή Συστοιχία μπαταριών.

Τρόπος αφαίρεσης του Συστοιχία μπαταριών
1. Γυρίστε το Ασύρματη συσκευή ανάποδα.
2. Αφαιρέστε το Συστοιχία μπαταριών με την αντίστροφη σειρά ωθώντας και κρατώντας το κλιπ

ασφάλισης (2) και ωθώντας προσεκτικά προς τα επάνω το Συστοιχία μπαταριών.
3. Αφαιρέστε το Συστοιχία μπαταριών.
 

Συνδέσεις και ενδείξεις
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει επισκόπηση των συνδέσεων και ενδείξεων του Συστοιχία
μπαταριών (ανατρέξτε στους αριθμούς της προηγούμενης εικόνας σε αυτή την ενότητα).

Στοιχείο Περιγραφή

1 Άποψη.

2 Μηχανισμός κλιπ κλειδώματος: Κλειδώνει το Συστοιχία μπαταριών στο Ασύρματη
συσκευή.

3 Οπίσθια όψη.
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Στοιχείο Περιγραφή

4 Κουμπί δοκιμής χωρητικότητας/κατάστασης Συστοιχία μπαταριών: Με το πάτημα
του κουμπιού ανάβουν 0 έως 5 ενδεικτικές λυχνίες LED χωρητικότητας, ανάλογα
με το χρόνο που απομένει (5).

5 Πράσινες Συστοιχία μπαταριών ενδεικτικές λυχνίες LED χωρητικότητας (5x):
Υποδεικνύουν τη χωρητικότητα/κατάσταση του Συστοιχία μπαταριών. Από αριστερά
προς τα δεξιά (5‑1), συνήθως κάθε ενδεικτική λυχνία LED υποδεικνύει χρόνο
χωρητικότητας σε ώρες που απομένουν:
– Ενδεικτική λυχνία LED 5: 18‑20
– Ενδεικτική λυχνία LED 4: 13‑18
– Ενδεικτική λυχνία LED 3: 8‑13
– Ενδεικτική λυχνία LED 2: 3‑8
– Ενδεικτική λυχνία LED 1: <3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακρίβεια της υπολειπόμενης χωρητικότητας του Συστοιχία
μπαταριών είναι +/- 20%.

6 Προεξοχή ασφάλισης (3x). Ασφαλίζει το Συστοιχία μπαταριών στο Ασύρματη
συσκευή.

7 Σύνδεσμος τροφοδοσίας και φόρτισης.
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Φορτιστής
Το Φορτιστής (DCNM‑WCH05) χρησιμοποιείται για (και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύνδεση σε συστήματα διανομής τροφοδοσίας IT):
– Φόρτιση του Συστοιχία μπαταριών (DCNM‑WLIION).

– Ένας Φορτιστής μπορεί να φορτίσει ένα μέγιστο αριθμό 5 μπαταριών ταυτόχρονα.

Παρέχονται με το προϊόν
– Το DCNM‑WCH05 αποστέλλεται με τα ακόλουθα μέρη:

– 1x καλώδιο τροφοδοσίας.
– 1x καλώδιο τροφοδοσίας δικτύου βρόγχου διέλευσης.
– 1x στήριγμα τοποθέτησης.
– 1x Οδηγίες ασφάλειας.

4

1 2 3 5 6

Σχήμα 6.6: Φορτιστής DCNM‑WCH05

Στοιχείο Περιγραφή

1 Πλέγμα εξαερισμού: Μην φράσετε το πλέγμα εξαερισμού. Το Φορτιστής πρέπει
να παραμείνει εντός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασιών. Βλ. Φορτιστής
(DCNM-WCH05), Σελίδα 42.

2 Δοχείο Συστοιχία μπαταριών (5x): Κάθε δοχείο μπορεί να συγκρατήσει ένα
Συστοιχία μπαταριών (DCNM‑WLIION).

6.3
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Στοιχείο Περιγραφή

3 Ενδεικτικές λυχνίες LED στάθμης φόρτισης: Εμφανίζει τη στάθμη φόρτισης του
Συστοιχία μπαταριών: Από αριστερά προς τα δεξιά (5‑1), τυπικά κάθε ενδεικτική
λυχνία LED υποδεικνύει χρόνο χωρητικότητας σε ώρες (αριστερά):
– Ενδεικτική λυχνία LED 5: 18‑20
– Ενδεικτική λυχνία LED 4: 13‑18
– Ενδεικτική λυχνία LED 3: 8‑13
– Ενδεικτική λυχνία LED 2: 3‑8
– Ενδεικτική λυχνία LED 1: <3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακρίβεια της υπολειπόμενης χωρητικότητας του Συστοιχία
μπαταριών είναι +/- 20%.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστεί μέχρι και 1 λεπτό μέχρι να ανάψει η πρώτη
ενδεικτική λυχνία LED.

4 Ενδεικτική λυχνία LED ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: Είναι ενεργοποιημένη
όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στο Φορτιστής και το άλλο άκρο
είναι συνδεδεμένο στην παροχή δικτύου.

5 Υποδοχή/είσοδος τροφοδοσίας δικτύου. Η μέγιστη ένταση ρεύματος που μπορεί
να διαχειριστεί η είσοδος είναι 10A. Συνεπώς υπάρχει περιορισμός στον αριθμό
των φορτιστών βρόγχου διέλευσης. Για λεπτομέρειες δείτε την παράγραφο
Σύνδεση παροχής δικτύου/βρόγχου διέλευσης σε αυτή την ενότητα.

6 Υποδοχή βρόγχου διέλευσης παροχής δικτύου: Η υποδοχή βρόγχου διέλευσης
παροχής δικτύου επιτρέπει τη σύνδεση ενός μέγιστου αριθμού φορτιστών σε σειρά
για την κοινή χρήση της ίδιας εξόδου παροχής ρεύματος δικτύου. Για λεπτομέρειες
δείτε την παράγραφο Σύνδεση παροχής δικτύου/βρόγχου διέλευσης σε αυτή την
ενότητα.

Εγκατάσταση

Κίνδυνος!

Μην ανοίγετε το Φορτιστής. Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις από το Φορτιστής μπορούν να

προκαλέσουν θάνατο.

 

!

Προειδοποίηση!

Αυτό το προϊόν είναι κλάσης Α. Σε οικιακό περιβάλλον αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει

παρεμβολές ραδιοκυμάτων, περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να λάβει

κατάλληλα μέτρα.

 

!

Προσοχή!

Μην φράσετε το πλέγμα εξαερισμού. Η φραγή του πλέγματος εξαερισμού μπορεί να προκαλέσει

κίνδυνο πυρκαγιάς και δυσλειτουργία/βλάβη του Φορτιστής και του Συστοιχία μπαταριών.

Ο Φορτιστής (DCNM‑WCH05) θα πρέπει να εγκατασταθεί με στερέωση σε τοίχο από
εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο στήριγμα τοποθέτησης.
Η αποσυναρμολόγηση επιτρέπεται μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.
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03
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TORX 10

TORX 10

Σχήμα 6.7: Εγκατάσταση σε τοίχο

Κατά την εγκατάσταση περισσότερων από ένα Φορτιστής τον ένα δίπλα στον άλλο, βεβαιωθείτε
ότι:
– Η κάθετη απόσταση μεταξύ των δύο στηριγμάτων είναι τουλάχιστον 340 mm (ανατρέξτε στο

d1 στην επόμενη εικόνα).
– Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των δύο στηριγμάτων είναι τουλάχιστον 195 mm (ανατρέξτε

στο d2 στην επόμενη εικόνα).
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d2

d1

Σύνδεση τροφοδοσίας δικτύου/ βρόγχος διέλευσης
1. Συνδέστε ένα τοπικά εγκεκριμένο καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος στην υποδοχή/είσοδο

τροφοδοσίας ρεύματος δικτύου του Φορτιστής (5).
2. Με την υποδοχή τροφοδοσίας βρόγχου διέλευσης (6), μπορείτε να συνδέσετε σε βρόγχο

Φορτιστές:
– Εάν η παροχή δικτύου είναι 100‑127 V(AC), 50/60 Hz, μπορεί να συνδεθεί σε βρόγχο

ένα μέγιστο 2 Φορτιστών.
– Εάν η παροχή δικτύου είναι 220‑240 V(AC), 50/60 Hz, μπορεί να συνδεθεί σε βρόγχο

ένα μέγιστο 5 Φορτιστών.

Εγκατάσταση/αφαίρεση του Συστοιχία μπαταριών
1. Τοποθετήστε το Συστοιχία μπαταριών μέχρι να ασφαλίσει στο Φορτιστής, όπως

απεικονίζεται στην επόμενη εικόνα.
– Αφαιρέστε το Συστοιχία μπαταριών με την αντίστροφη σειρά, απομακρύνοντας

προσεκτικά το Συστοιχία μπαταριών.
2. Συνδέστε την παροχή ρεύματος δικτύου στο Φορτιστής για να ενεργοποιήσετε το Φορτιστής

και να ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης.
– Η ενδεικτική λυχνία LED ισχύος (4) είναι ενεργοποιημένη όταν λαμβάνεται τροφοδοσία

από το δίκτυο ρεύματος.
– Δείτε τις ενδεικτικές λυχνίες LED της στάθμης φόρτισης (3) που υποδεικνύουν τη

στάθμη φόρτισης του Συστοιχία μπαταριών.
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Σχήμα 6.8: Τοποθέτηση του Συστοιχία μπαταριών

Χρόνος φόρτισης
– Ο τυπικός χρόνος φόρτισης ενός Συστοιχία μπαταριών είναι 3 ώρες.

– Οι ενδεικτικές λυχνίες LED (3) που δείχνουν τη στάθμη φόρτισης του Συστοιχία
μπαταριών.

– Αφαιρέστε το Συστοιχία μπαταριών μόλις φορτιστεί πλήρως (Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες
LED (3) είναι αναμμένες).

Δείτε επίσης
– Φορτιστής (DCNM-WCH05), Σελίδα 42
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Ενεργοποίηση και διαμόρφωσης συστήματος
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο διαμόρφωσης λογισμικού του DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας
για τις λεπτομέρειες ενεργοποίησης και διαμόρφωσης του Ασύρματο σημείο πρόσβασης και των
Ασύρματες συσκευές.
– Για την τεκμηρίωση, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν DICENTIS Σύστημα

ασύρματης συνεδρίας στη διεύθυνση: 
www.boschsecurity.com > Χώρα επιλογής σας > Συνεδριακά συστήματα > DICENTIS
Σύστημα ασύρματης συνεδρίας

7
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Συντήρηση
Το DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. Για να διασφαλίσετε
απρόσκοπτη λειτουργία, καθαρίζετε και επιθεωρείτε τις συνιστώσες του συστήματος σε τακτική
βάση:

Καθαρισμός

!

Προσοχή!

Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλη, αμμωνία, διαλύματα πετρελαίου ή διαβρωτικά καθαριστικά για

τον καθαρισμό των εξαρτημάτων του συστήματος.

1. Καθαρίστε τις Ασύρματες συσκευές με ένα μαλακό πανί ποτισμένο ελαφρά με ασθενές
διάλυμα σαπουνόνερου.

2. Καθαρίστε την οθόνη αφής στις Ασύρματες συσκευές με μαλακό, στεγνό πανί.
3. Περιμένετε μέχρι οι Ασύρματες συσκευές να στεγνώσουν πλήρως προτού τα

επανασυνδέσετε στην καλωδίωση του συστήματος.
4. Καθαρίστε τα Ασύρματο σημείο πρόσβασης και Φορτιστής με στεγνό, μαλακό πανί, όπως

απαιτείται.

Επιθεώρηση εξαρτημάτων
1. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα του DICENTIS Σύστημα ασύρματης συνεδρίας για ενδείξεις

φθοράς. Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά προϊόντα από τον αντιπρόσωπο της
Bosch, εάν απαιτείται.

2. Ελέγξτε τα κουμπιά μικροφώνου στις Ασύρματες συσκευές για την ορθή λειτουργία τους.
Δεν πρέπει να είναι χαλαρά ή να κολλάνε κατά τη λειτουργία τους.

3. Ελέγξτε όλους τους συνδέσμους του Ασύρματο σημείο πρόσβασης και την καλωδίωση του
συστήματος για ζημιές.

4. Ελέγξτε τη λειτουργικότητα και φορτίστε τη Συστοιχία μπαταριών των Ασύρματες συσκευές
σε τακτική βάση.

5. Ελέγχετε τη λειτουργικότητα του Φορτιστής σε τακτική βάση.

Υπηρεσία
Εάν εα ελάττωμα δεν μπορεί να επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή ή υπεύθυνο
ενσωμάτωσης ή επικοινωνήστε απευθείας με τον αντιπρόσωπο Bosch.

8
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8.3
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Τεχνικά δεδομένα

Ασύρματο σημείο πρόσβασης (DCNM-WAP)
Τεχνικές προδιαγραφές

Ραδιόφωνο

Πρότυπο WIFI IEEE 802.11n

Εύρος συχνοτήτων 2.4 GHz και 5 GHz (χωρίς απαίτηση άδειας ISM)

 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας (PSU) 100‑240 Vac 50‑60 Hz σε έξοδο
48 Vdc

PoE 802.3af, 802.3at - τύπου 1 λειτουργία A (εύρος
άκρου), λειτουργία B (μέσο εύρος)

Παροχή συστήματος DCNM 48 Vdc

Κατανάλωση ισχύος 10 W

Απόκριση συχνότητας 80 Hz - 20 kHz

THD σε ονομαστικό επίπεδο <0.1 %

Δυναμικό εύρος >98 dBA

Λόγος σήματος προς θόρυβο >96 dBA

Ethernet 1000Base‑T IEEE 802.3ab

Είσοδοι ήχου

Ονομαστική βύσματος -18 dBV

Μέγιστη βύσματος +18 dBV

Έξοδοι ήχου

Ονομαστική βύσματος -18 dBV

Μέγιστη βύσματος +20 dBV

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση Οροφή, τοίχος ή τρίποδο δαπέδου (με χρήση του
παρεχόμενου στηρίγματος)

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
 με στήριγμα

285 x 202 x 65 mm
(11.2 x 8.0 x 2.6 in)

Βάρος:
 με στήριγμα
 χωρίς στήριγμα

958 g (2.11 lb)
725 g (1.60 lb)

Χρώμα Ανοιχτό γκρι (RAL 000 7500)

9
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Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας 5 ºC έως +45 ºC
(41 ºF έως +113 ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης και
μεταφοράς

-20 ºC έως +70 ºC
(-4 ºF έως +158 ºF)

Σχετική υγρασία < 95 %, > 5 %

Εγκρίσεις και πιστοποιήσεις

Ε.Ε. CE, WEEE

Η.Π.Α. UL, FCC

CA CSA, ICES‑003, EPS

KR KC

AU/NZ RCM, MEPS

RU/KZ/BY EAC

JP PSE, MIC

CN Κίνα, RoHS, CCC, CMIIT

SA SASO

BR ANATEL
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Ασύρματες συσκευές (DCNM-WD και DCNM-WDE)
Τεχνικές προδιαγραφές DCNM-WD

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας (συστοιχία
μπαταριών)

7,5 Vdc

Κατανάλωση ισχύος 4,5 W

Χρόνος λειτουργίας DCNM‑WD > 24 ώρες (20% ομιλία, 80% ακρόαση)

Απόκριση συχνότητας 100 Hz – 20 kHz)
(-3 dB σε ονομαστική στάθμη)

THD στην ονομαστική στάθμη < 0,1 %

Δυναμικό εύρος > 90 dB

Λόγος σήματος προς θόρυβο > 90 dB

Σύνθετη αντίσταση φορτίου ακουστικού > 32 ohm <1k ohm

Ισχύς εξόδου ακουστικού 15 mW

Ραδιόφωνο

Πρότυπο WIFI IEEE 802.11n

Εύρος συχνοτήτων 2.4 GHz και 5 GHz (χωρίς απαίτηση άδειας ISM)

Είσοδοι ήχου

Ονομαστική είσοδος μικροφώνου 80 dB SPL σύμφωνα με το IEC60914

Μέγιστη είσοδος μικροφώνου 110 dB SPL σύμφωνα με το IEC60914

 

Έξοδοι ήχου

Ονομαστική έξοδος μεγαφώνου 72 dB SPL στο 0.5 m

Μέγιστη έξοδος μεγαφώνου 80 dB SPL

Ονομαστική έξοδος ακουστικού 0 dBV

Μέγιστη έξοδος ακουστικού 3 dBV

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση Επιτραπέζιο

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) χωρίς μικρόφωνο 72 x 259 x139 mm
(2,8 x 10,2 x 5,5 in)

Βάρος:
DCNM‑WD 
   DCNM‑WD + Συστοιχία μπαταριών

 
590 g (1,30 Lb)
1051 g (2,32 lb)

Χρώμα (επάνω μέρος και βάση) Μαύρο Traffic (RAL 9017)

9.2
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Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας 5 ºC έως +45 ºC
(41 ºF έως +113 ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης και
μεταφοράς

-20 ºC έως +70 ºC
(-4 ºF έως +158 ºF)

Σχετική υγρασία < 95 %, > 5%

 

Τεχνικές προδιαγραφές DCNM-WDE

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας (συστοιχία
μπαταριών)

7,5 Vdc

Κατανάλωση ισχύος 4,5 W

Χρόνος λειτουργίας DCNM‑WDE > 20 ώρες (20% ομιλία, 80% ακρόαση)

Απόκριση συχνότητας 100 Hz – 20 kHz)
(-3 dB σε ονομαστική στάθμη)

THD στην ονομαστική στάθμη < 0,1 %

Δυναμικό εύρος > 90 dB

Λόγος σήματος προς θόρυβο > 90 dB

Σύνθετη αντίσταση φορτίου ακουστικού > 32 ohm <1k ohm

Ισχύς εξόδου ακουστικού 15 mW

Ραδιόφωνο

Πρότυπο WIFI IEEE 802.11n

Εύρος συχνοτήτων 2.4 GHz και 5 GHz (χωρίς απαίτηση άδειας ISM)

Είσοδοι ήχου

Ονομαστική είσοδος μικροφώνου 80 dB SPL σύμφωνα με το IEC60914

Μέγιστη είσοδος μικροφώνου 110 dB SPL σύμφωνα με το IEC60914

 

Έξοδοι ήχου

Ονομαστική έξοδος μεγαφώνου 72 dB SPL στο 0.5 m

Μέγιστη έξοδος μεγαφώνου 80 dB SPL

Ονομαστική έξοδος ακουστικού 0 dBV

Μέγιστη έξοδος ακουστικού 3 dBV
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Γενικά

Μέγεθος οθόνης
(DCNM‑WDE μόνο)

4.3 ίντσες

Τύπος οθόνης
(DCNM‑WDE μόνο)

Χωρητική πολλαπλής αφής

Υποστηριζόμενη ετικέτα NFC χωρίς
επαφή
(DCNM‑WDE μόνο)

Σύμφωνα με το: ISO/IEC14443 Τύπου A (από
106 kbps έως 848 kbps. MIFARE 106kbps).

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση Επιτραπέζιο

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) χωρίς μικρόφωνο 72 x 259 x139 mm
(2,8 x 10,2 x 5,5 in)

Βάρος:
   DCNM‑WDE 
   DCNM‑WDE + Συστοιχία μπαταριών

 
670 g (1,47 lb)
1131 g (2,49 lb)

Χρώμα (επάνω μέρος και βάση) Μαύρο Traffic (RAL 9017)

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας 5 ºC έως +45 ºC
(41 ºF έως +113 ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης και
μεταφοράς

-20 ºC έως +70 ºC
(-4 ºF έως +158 ºF)

Σχετική υγρασία < 95 %, > 5%

 

Εγκρίσεις και πιστοποιήσεις

Ε.Ε. CE

Η.Π.Α. FCC

CA ICES‑003

KR KC

AU/NZ RCM

RU/KZ/BY EAC

JP MIC

CN Κίνα, RoHS, CMIIT

SA SASO

BR ANATEL
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Μπαταρία (DCNM-WLIION)
Τεχνικές προδιαγραφές

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση εξόδου 7,5 VDC

Χωρητικότητα 12800 mAh

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 99,9 x 136,5 x 22 mm
(3,93 x 5,37 x 0,87 in)

Βάρος 460 g (1,0 lb)

Χρώμα Ανθρακί

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας 5 ºC έως +45 ºC
(41 ºF έως +113 ºF)

Συνιστώμενη θερμοκρασία
αποθήκευσης και μεταφοράς

-5 ºC έως +35 ºC
(23 ºF έως +95 ºF)

Σχετική υγρασία <75 %, >5 %

Εγκρίσεις και πιστοποιήσεις

Ε.Ε. CE

US UL, FCC

CA CSA, ICES‑003

KR KC

AU/NZ RCM

RU/KZ/BY EAC

JP PSE

CN Κίνα, RoHS

SA SASO

BR ANATEL

TH TISI

Άλλο UN 38.3
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Φορτιστής (DCNM-WCH05)
Τεχνικές προδιαγραφές

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας 100-240 Vac +/- 10 %
50/60 Hz

Μέγιστη κατανάλωση ισχύος 300 W

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 340 x 195 x 82 mm
(13,4 x 7,6 x 3,2 in)

Βάρος (χωρίς μπαταρίες) 1,8 kg (3,97 lb)

Χρώμα Μαύρο Traffic (RAL 9017)

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας 5 ºC έως +45 ºC
(41 ºF έως +113 ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης -20 ºC έως +70 ºC
(-4 ºF έως +158 ºF)

Σχετική υγρασία < 95 %, > 5 %

Εγκρίσεις και πιστοποιήσεις

Ε.Ε. CE, WEEE

Η.Π.Α. UL, FCC

CA CSA, ICES‑003

KR KC

AU/NZ RCM

RU/KZ/BY EAC

JP PSE

CN Κίνα, RoHS

SA SASO
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Υψηλής κατευθυντικότητας μικρόφωνο (DCNM-HDMIC)
Τεχνικές προδιαγραφές

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοτικό 5 VDC

Κατανάλωση ισχύος 0,1 W

Εύρος ζώνης 100 Hz – 15 kHz σύμφωνα με το
IEC 60914

Δυναμικό εύρος > 96 dB

Ονομαστική είσοδος 80 dB SPL

Μέγιστη είσοδος 110 dB SPL

Ισοδύναμο θορύβου 12 dB SPL

 

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση Σύνδεση και στερέωση στη συσκευή
DCN multimedia και DICENTIS
Ασύρματες συσκευές.

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 108 x 21,5 x 60 mm
(4,25 X 0,85 x 2,36 in)

Βάρος 0,035 kg (0,077 lb)

Χρώμα Μαύρο Traffic RAL 9017
Ανοιχτό γκρι Pearl RAL 9022

 

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC έως +45 ºC
(32 ºF έως +113 ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς -20 ºC έως +70 ºC
(-4 ºF έως +158 ºF)

Σχετική υγρασία < 95 %, > 5%
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Μικρόφωνα (DCNM-MICx)
Τεχνικές προδιαγραφές

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Εύρος ζώνης 125 Hz – 15 kHz σύμφωνα με το
IEC 60914

Δυναμικό εύρος >100 dB

Ονομαστική είσοδος 85 dB SPL

Μέγιστη είσοδος 115 dB SPL

Ισοδύναμο θορύβου 15 dB SPL

 

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση Συνδέστε και στερεώστε σε ασύρματες
συσκευές .

Μήκος:
 DCNM‑MICS (χωρίς σύνδεσμο)
 DCNM‑MICL(χωρίς σύνδεσμο)

 
310 mm (12.21 in)
480 mm (19.90 in)

Υποδοχή σύνδεσης 77.15 x 60.47 mm
(3.40 x 2.38 in)

Βάρος:
 DCNM‑MICS
 DCNM‑MICL

 
91 g (0,20 lb)
108 g (0,24 lb)

Χρώμα:
 DCNM‑MICS / DCNM‑MICL

 
Μαύρο Traffic RAL 9017
Ανοιχτό γκρι Pearl RAL 9022

 

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC έως +45 ºC
(32 ºF έως +113 ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης -20 ºC έως +70 ºC
(-4 ºF έως +158 ºF)

Σχετική υγρασία < 95 %, > 5%
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Παραρτήματα

Ετικέτες προϊόντος για Νότια Κορέα και Φιλιππίνες
Ετικέτα DCNM WAP

 

Ετικέτα DCNM WD

 

Ετικέτα DCNM WDE

10
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