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Segurança
Antes de instalar ou utilizar os produtos, leia sempre as Instruções de segurança importantes
que estão disponíveis num documento multilingue em separado: Instruções de segurança
importantes (Safety_ML). Estas instruções são fornecidas juntamente com todo o
equipamento que pode ser ligado à rede elétrica.

Precauções de segurança
Alguns dos produtos do Sistema de Conferência do DICENTIS foram projetados para que
sejam conectados à rede de energia elétrica pública.
Para evitar qualquer risco de choque elétrico, todas as intervenções devem ser realizadas com
a alimentação de energia elétrica desconectada.
As intervenções com o equipamento conectado estão autorizadas somente quando não é
possível desligar o equipamento. A operação deve ser realizada somente por pessoal
qualificado.
 

Aparelhos elétricos e eletrónicos antigos usados
Os dispositivos elétricos ou eletrónicos que já não possam ser reparados devem ser
recolhidos em separado e enviados para reciclagem compatível com o meio ambiente (em
conformidade com a Diretiva Europeia relativa a Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrónicos).
Para proceder à eliminação de dispositivos elétricos ou eletrónicos usados, deve utilizar os
sistemas de recolha e devolução existentes no país em causa.
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Sobre este manual
A finalidade deste manual é fornecer informações necessárias para instalação do Sistema de
Conferência DICENTIS.
Este manual de instalação está disponível em um documento digital no formato PDF (Portable
Document Format) da Adobe.
Para obter mais informações, consulte as informações relacionadas ao produto em
www.boschsecurity.com

Público-alvo
Este manual de instalação de hardware é destinado aos instaladores de um Sistema de
Conferência DICENTIS.

Sinais de alertas e avisos
Neste manual podem ser utilizados quatro tipos de sinal. O tipo de sinal está estreitamente
relacionado com o efeito que pode ser causado se não for respeitado. Os sinais, do efeito
menos grave ao mais grave, são:

Nota!

Contém informações adicionais. Geralmente, não respeitar um "aviso" não resulta em danos

no equipamento nem em ferimentos pessoais.

!

Cuidado!

É possível que ocorram danos no equipamento ou outros danos materiais, ou ferimentos em

pessoas, se o alerta não for respeitado.

!
Aviso!

É possível que ocorram danos graves no equipamento ou outros danos materiais graves, ou

ferimentos graves em pessoas, se o alerta não for respeitado.

Perigo!

Não respeitar o alerta poderá provocar ferimentos graves ou mortais.

Copyright e isenção de responsabilidade
Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução ou transmissão de qualquer parte deste
documento, por qualquer meio, quer seja eletrónico, quer seja mecânico, por fotocópia,
gravação ou outro, sem autorização prévia por escrito do editor. Para obter informações sobre
a obtenção de autorização para novas impressões e para excertos, contacte a Bosch Security
Systems B.V..
O conteúdo e as ilustrações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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Histórico do documento

Data de publicação Versão do documento Razão

2013.08 V1.0 1a edição.

2014.07 V1.1 2a edição.
Novas seções: 1 WEEE, 3.2
ext sistema, 5.2.1, 5.2.2.
Seções atualizadas: 2.4,
4.3.2, 5.2, 5.3, 5.4, 7.2 +
DCNM‑MICx adicionado.

2014.10 V1.2 3a edição.
Seções atualizadas: 2.4, 3.2,
4.1 e 4.3.1.

2015.07 V1.3 4a edição.
Nova seção: 4.4, incluindo
subseções: 4.4.1, 4.4.2 e
4.4.3.
Seções atualizadas: 2.4, 3.1,
3.2, 4.1, 4.3, 4.3.1, 5.3, 5.4,
6.1, 7.4, 8.

2015.11 V1.31 5a edição.
Seções atualizadas: 2.4, 7.1.
Terminologia atualizada.

2016.07 V1.4 6a edição.
Terminologia atualizada. 
DCN multimedia alterado
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Seções atualizadas: 3.1, 3.2,
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4.4.3, 5.3, 5.4, 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 8.
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Visão geral de instalação do sistema
É aconselhável participar do treinamento do Sistema de Conferência DICENTIS antes de
instalar, configurar, preparar e operar o Sistema de Conferência DICENTIS.
 
O Sistema de Conferência DICENTIS é um sistema de conferência baseado em IP e executado
em uma rede Ethernet compatível com OMNEO. É usado para distribuir e processar sinais de
áudio, vídeo e dados.
O Sistema de Conferência DICENTIS pode ser configurado de modo rápido e fácil como uma
configuração de cadeia ou como uma configuração estrela:
– Configuração de cadeia: usa cabeamento dedicado, que consiste de cabos CAT‑5e

incluindo dois condutores de energia (consulte Configuração típica do sistema, Página
8).

– Configuração estrela: cada dispositivo DICENTIS está com um cabo padrão CAT‑5e
individual. Um comutador de Ethernet também é necessário para fornecer PoE (Power
over Ethernet).

Nota!

Quando PoE é utilizado, os dispositivos DICENTIS não podem estar em cadeia.

Veja também
– Configuração típica do sistema, Página 8
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Configuração típica do sistema
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Figura 3.1: Instalação típica do Sistema de Conferência DICENTIS

 
Um Sistema de Conferência DICENTIS típico consiste em:
1. Controlador de servidor do sistema (PC):

– O centro do sistema. Ele habilita a funcionalidade, além de configurar e controlar o
sistema.

2. PC cliente:
– Pode ser usado para: gerenciar reuniões, prepará-las e configurar o sistema.

3. Comutador de potência de áudio (DCNM-APS/DCNM-APS2):
– Controla o áudio do sistema, direciona o áudio do sistema e para ele, além de

fornecer energia aos dispositivos DICENTIS.
4. Switch de alimentação (DCNM-PS / DCNM-PS2):

– É usado para aumentar o número de dispositivos DICENTIS conectados ao sistema.
5. Dispositivos DICENTIS: DCNM-D, DCNM-DVT, DCNM-DSL, DCNM-DE/DCNM-MMD, DCNM-

-MMD2:
– Os participantes podem usar seu dispositivo DICENTIS para contribuir para uma

reunião.
– 5.1 é um dispositivo de multimídia DICENTIS usado para "ativar/desativar o sistema".

Esse dispositivo está sempre conectado ao soquete alimentado do Switch de
alimentação de áudio ou ao Switch de alimentação.
Observação: Somente um dispositivo de multimídia DICENTIS deve ser conectado
aqui.

– 5.2 é um dispositivo DICENTIS usado via um comutador de Ethernet “Power over
Ethernet” (PoE).
Observação: Somente um dispositivo DICENTIS deve ser conectado aqui.

6. Cabo de rede do sistema (DCNM-CBxxx):
– Conecta dispositivos DICENTIS, o Switch de alimentação de áudio e um ou mais

Switches de alimentação entre si.
7. Comutador de Ethernet:

3.1
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– Comutador de Ethernet com PoE em algumas portas. 
Direciona os dados do sistema via Ethernet. 
- Fornece energia aos dispositivos DICENTIS via PoE.

8. Cabo de Ethernet CAT-5e (requisito mínimo).
9. Dome de conferência HD (VCD-811-IWT) + fonte de alimentação externa opcionais:

– Captura a imagem de um participante orador.

 
Esta visão geral do sistema não fornece informações sobre opções de redes redundantes. Para
obter mais informações, consulte Opções de redundância, Página 21.
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Extensão do sistema
O Sistema de Conferência DICENTIS é dimensionável a partir de um sistema pequeno ao
médio e ao grande. Esta seção descreve os sistemas pequeno, médio e grande e os requisitos
necessário para esses sistemas:
 
Um Sistema de Conferência DICENTIS pequeno (consulte Configuração típica do sistema,
Página 8) consiste em:
– até 100 dispositivos DICENTIS.
– todos os dispositivos DICENTIS em uma sub-rede.
– 1 Switch de alimentação de áudio DICENTIS para o processamento de áudio.
– 1 PC servidor que hospeda os serviços DICENTIS.
 
Um Sistema de Conferência DICENTIS médio consiste em:
– até 450 nós DICENTIS.

Consulte a tabela X sobre a contagem de nós do equipamento DICENTIS.
– all DICENTIS devices in 1 subnet.
– 1 DICENTIS Audio Powering Switch for the audio processing.
– 1 Server PC which hosts the DICENTIS services.
– 1 ARNI padrão para aumentar o tamanho do sistema.
 
Um Sistema de Conferência DICENTIS grande consiste em:
– até 750 dispositivos DICENTIS.
– diversas sub-redes conectadas por uso de um comutador L3/roteador.

– Cada sub-rede pode ter até 450 DICENTIS nós.
Consulte a seguinte tabela para a contagem de nós do equipamento DICENTIS.

– A primeira sub-rede tem:
- 1 Switch de alimentação de áudio DICENTIS para o processamento de áudio.
- 1 PC servidor que hospeda os serviços DICENTIS.
- 1 ARNI-empresarial para aumentar o tamanho do sistema.

– Todas as outras sub-redes têm uma ARNI padrão para aumentar o tamanho do
sistema.
Nota: Não há nenhum Switch de alimentação de áudio DICENTIS nas outras sub-
-redes.

Dispositivo Contagem de nós

Servidor DICENTIS 0

Aplicativo de Reunião DICENTIS 0

Switch de alimentação de áudio DICENTIS 1

Switch de alimentação DICENTIS 1

Dispositivo multimídia DICENTIS 2

Dispositivo de discussão DICENTIS 1

Idioma de seleção do dispositivo de discussão DICENTIS 1

Votação do dispositivo de discussão DICENTIS 1

Dispositivo de discussão estendido DICENTIS 1

3.2
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Dispositivo Contagem de nós

Interface ARNI‑E OMNEO 0

Interface ARNI‑S OMNEO 0

Tabela 3.1: Contagem de nós do equipamento DICENTIS

 
Uma ARNI (Audio Routed Network Interface, Interface de áudio em rede roteada) é utilizada
para aumentar o número de dispositivos DICENTIS em uma sub-rede simples e para conectar
diversas sub-redes do sistema DICENTIS system subnets. Se mais de uma sub-rede for
necessária, dois tipos de uma ARNI deverão ser utilizados.
– OMN-ARNIS (interface ARNI‑S OMNEO): a ARNI‑S é necessária para aumentar o tamanho

do sistema acima de 100 dispositivos DICENTIS. Suporta até 450 nós DICENTIS em sua
sub-rede. Também atua como um servidor DHCP em sua sub-rede.

– OMN-ARNI-E (interface ARNI‑E OMNEO): a ARNI‑E é necessária para aumentar o tamanho
do sistema acima de 450 nós DICENTIS. It supports up to 450 DICENTIS nodes in its
subnet. It also acts as a DHCP server in its subnet. Pode conectar até 40 sub-redes; cada
sub-rede com uma ARNI-S.

 

Definição de sub-redes e máscaras de sub-rede
Uma sub-rede é uma subdivisão lógica e visível de uma rede IP. O número de dispositivos
DICENTIS que podem estar na mesma sub-rede depende da máscara de sub-rede.
Uma sub-rede de classe C padrão (255.255.255 ou /24) pode conter 254 endereços IP. Alguns
dispositivos DICENTIS têm 2 endereços IP. Por esse motivo, a Bosch aconselha a usar
255.255.252.0 (ou /22) como a máscara de sub-rede. Isso permite que você tenha 1018
endereços IP. A tabela a seguir lista o número de endereços IP por dispositivo DICENTIS em
um Sistema de Conferência DICENTIS.

Device Endereços IP

Servidor DICENTIS (Aplicativo de Reunião opcional) 1

PC cliente executando o Aplicativo de Reunião DICENTIS 1

DICENTIS Audio Powering Switch 1

DICENTIS Powering Switch 1

DICENTIS multimedia device 2

DICENTIS discussion device 1

DICENTIS discussion device select language 1

DICENTIS discussion device voting 1

DICENTIS discussion device extended 2

ARNI empresarial 1

ARNI padrão 1

Câmera IP 1

Switcher de vídeo SDI 1

Tabela 3.2: Nodes count of DICENTIS equipment

DICENTIS Visão geral de instalação do sistema | pt-BR 11

Bosch Security Systems B.V. Manual de instalação de hardware 09.2016 | V1.4 |



 
Número máximo de dispositivos DICENTIS em uma cadeia:
– O temporizador de tempo decorrido máximo deve ser definido como 22 quando RSTP é

utilizado para redundância de cabo a fim de impedir que um cabo um switch de
alimentação com defeito afete o sistema.

– Cada dado de tempo salta de um switch a outro e o tempo decorrido aumenta uma
unidade. Esse temporizador pode ser alcançado ou excedido devido à cadeia que pode
ser usada para executar um loop pelos dispositivos DICENTIS.

– Esse temporizador (ou restrição) não pode ser alcançado quando não há redundância de
cabos. Isso é devido à limitação de energia alcançada antes que a restrição de tempo
decorrido máximo seja alcançado.

– O temporizador poderá ser alcançado quando:
– você usar redundância de cabos.
– o sistema estiver cabeado incorretamente.

Sistema de Conferência DICENTIS com várias sub-redes
A figura seguinte ilustra um Sistema de Conferência DICENTIS de várias sub-redes típico com
um total de 1200 dispositivos DICENTIS.
– O sistema é dividido em mais de quatro (4) sub-redes, onde duas (2) sub-redes que têm

um máximo de 400 dispositivos DICENTIS e uma OMN-ARNIS são conectados.
– O sistema tem uma OMN-ARNIS instalada na primeira sub-rede com um máximo de 400

dispositivos DICENTIS conectados (observe que apenas uma OMN-ARNIS é permitida em
um Sistema de Conferência DICENTIS de várias sub-redes).

– Sub-rede quatro (4): ao usar várias sub-redes, certifique-se de que todas as câmeras
necessárias para capturar vídeo das estações estejam conectadas à mesma sub-rede.
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192.168.64.x

OMN-ARNI-E

192.168.64.1

VLAN64

192.168.65.254

Ports 1, 2, 3, 4

L3 Switch

VLAN66

192.168.67.254

Ports 5, 6, 7, 8

VLAN74 (internet)

192.168.1.253

Ports 17, 18, 19, 20

VLAN68

192.168.69.254

Ports 9, 10, 11, 12

VLAN70

192.168.71.255

Internal DHPC server

Ports 13, 14, 15, 16

Internet Router

192.168.1.254

DCNM-APS

DCNM server PC

DCNM-PS

DICENTIS devices

Max. 420 nodes

DICENTIS devices

Max. 420 nodes

DICENTIS devices

Max. 420 nodes

DCNM-PS

OMN-ARNI-S

192.168.66.1

OMN-ARNI-S

192.168.68.1

192.168.66.x

192.168.1.x

192.168.68.x

192.168.70.x

1
2

Figura 3.2: Sistema de Conferência DICENTIS típico com várias sub-redes

– 1: Switcher de vídeo externo.
– 2: Câmera dome.

Veja também
– Extensão do sistema, Página 10
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Planejamento e design da instalação do sistema
Antes de iniciar a instalação dos dispositivos do sistema e conectar o cabeamento do sistema,
você deve fazer o design e planejamento do sistema:
– Familiarize-se com os recursos do produto e do sistema.
– Faça um plano de cabos (conexões):

– Calcule o comprimento dos cabos de rede do sistema.
– Calcule o consumo de energia do sistema.
– Calcule a capacidade de energia solicitada do sistema.

Nota!

O Sistema de Conferência DICENTIS usa o protocolo RSTP quando o modo de cabeamento

redundante estiver ativado. Se o Sistema de Conferência DICENTIS precisar ser conectado à

rede localmente presente, consulte o departamento de TI local antes de continuar com o

design de instalação.

 

Nota!

Verifique se os comprimentos dos cabos e os consumos de energia não excedem as

especificações. Caso não faça isso, poderá ocorrer, a qualquer momento, mau funcionamento

dos produtos e do Sistema de Conferência DICENTIS.

Recursos dos sistema
O recurso do Sistema de Conferência DICENTIS e dos produtos DICENTIS depende de:
– Os comprimentos dos cabos de rede do sistema.
– O número de dispositivos conectados.
– A capacidade da fonte de alimentação do sistema.

Comprimento do cabo
Os comprimentos (2, 5, 10 ou 25 m) dos cabos de rede do sistema (DCNM-CBxx) têm um
efeito direto na capacidade da fonte de alimentação disponível. Quanto maior o cabo de rede
do sistema, menor a capacidade da fonte de alimentação de estar disponível para direcionar
os dispositivos conectados. Portanto, selecione cuidadosamente os comprimentos dos cabos
de rede do sistema.

Nota!

Os cabos de rede personalizados nunca devem exceder a especificação máxima de Ethernet

de 100 m (IEEE 802.3ab).

Mantenha a hierarquia de rede nivelada o máximo possível. Isso significa ter o menor número

de níveis possível. Recomenda-se não exceder sete níveis. Consulte o exemplo seguinte: 1: 1o

nível = Switch raiz, 2: 2o nível = switch, 3: 3o nível = switch.

4
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1

2 2 2 2

3 3 3 3

Figura 4.1: Exemplo: níveis de switch

 

Capacidade de fonte de alimentação
O comprimento total do cabo de rede do sistema e os dispositivos conectados determinam a
capacidade da fonte de alimentação necessária. A energia no Sistema de Conferência
DICENTIS é fornecida por:
– O Switch de alimentação de áudio e o Switch de alimentação ou
– Switches de Ethernet PoE prontos para uso.
 

Ferramenta de cálculo
A ferramenta de cálculo pode ser usada para calcular a capacidade de energia total do
sistema. Isso facilita o design e o planejamento do Sistema de Conferência DICENTIS. A
ferramenta de cálculo utiliza o consumo de energia dos dispositivos e dos comprimentos dos
cabos de rede do sistema para calcular a capacidade necessária da fonte de alimentação do
sistema.
A ferramenta de cálculo está no DVD fornecido com o Switch de alimentação de áudio e faz
parte do arquivo DCNM.iso do software DICENTIS. O arquivo DCNM.iso pode ser baixado do
site da Bosch em: https://licensing.boschsecurity.com/software
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Requisitos de hardware
Switches
Os requisitos mínimos a seguir se aplicam a switches:
– 1 Gbit ou superior com recursos de comutação de hardware.
– Qualidade de serviço por meio de serviços diferenciados com 4 ou mais filas de saída e

agendamento de pacotes de prioridade rígida.
– Rastreamento IGMPv3 ou IGMPv2 (opcional). Para otimizar o uso da largura da banda, o

rastreamento de IGMP pode ser usado. Isso é útil em sistemas com mais de 10
transmissões multicast, embora não seja absolutamente necessário. O desempenho
suficiente para lidar com um grande número de respostas de consulta IGMP, dependendo
do número de dispositivos conectados (direta ou indiretamente) ao switch. O suporte de
hardware para IGMP é altamente recomendado.

– Suporte para árvore de extensão (rápida) (opcional), caso redes redundantes sejam
usadas.

– Suporte para SNMPv3 (opcional) para fins de supervisão de switch.
 

Roteadores
Os requisitos mínimos a seguir se aplicam a roteadores:
– Portas de Ethernet de 1 Gbit ou superiores.
– Compatível com PIM‑DM ou PIM bidirecional.
– Realiza o roteamento de IP em hardware (ou seja, um "switch de camada 3") para

minimizar o atraso do roteamento.
– Taxa de envio de pacotes > 1.000.000 pacotes por segundo por porta (por exemplo,

8 Mpps para um roteador de 8 portas).
– Backplane sem bloqueio por porta do switch, por exemplo, 2 Gbits por porta (por

exemplo, 16 Gbps para um roteador de 8 portas).
– Tabela de endereços MAC de pelo menos 1000 endereços por sub-rede conectada

diretamente.
 

4.2
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Plano de cálculo de capacidade da fonte de alimentação
Como iniciar

Nota!

É recomendável o uso da ferramenta de cálculo de energia. A ferramenta de cálculo está no

DVD fornecido com o Switch de alimentação de áudio e também faz parte do arquivo

DCNM.iso do software DICENTIS, que pode ser baixado do site da Bosch em: https://

licensing.boschsecurity.com/software

 
Decida como fornecer energia aos dispositivos DICENTIS:
– Uso do Switch de alimentação de áudio e um ou mais Switches de alimentação.
– Uso de um ou mais switches de Ethernet PoE.
Se desejar usar switches de Ethernet PoE, continue no capítulo Cálculo usando switches PoE,
Página 19.

Veja também
– Cálculo usando DCNM-APS(2) ou DCNM-PS(2), Página 17
– Ferramentas e materiais de instalação, Página 27

Cálculo usando DCNM-APS(2) ou DCNM-PS(2)

Nota!

Se deseja usar cabos personalizados ou é necessário um plano de cálculo mais preciso da

capacidade de fonte de alimentação, você deverá usar a ferramenta de cálculo de energia.

 
Para calcular a capacidade total de fonte de alimentação:
1. Conte todos os dispositivos DICENTIS.
2. Conheça o local exato em que estão instalados os dispositivos.
3. Conte cada cabo de rede do sistema com o mesmo comprimento.

Tipo de dispositivo Power consumption (Watts)

DCNM-D 3.1

DCNM-DSL 3.6

DCNM-DVT 3.7

DCNM-DE 5.00

DCNM-MMD 11.30

DCNM-MMD2 12.00

DCNM‑CB02 1.19

DCNM‑CB05 2.43

DCNM‑CB10 4.50

DCNM‑CB25 10.71

Tabela 4.1: Consumo de energia (Watts)

4.3

 

4.3.1
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Número do pedido Comprimentos do cabo

 m pés

DCNM-CB02 2 6.56

DCNM-CB05 5 16.40

DCNM-CB10 10 32.81

DCNM-CB25 25 82.02

Tabela 4.2: Tipos e comprimentos de cabos

Visualização da parte traseira

10 12 13 15 17 19

11 14 16 18 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura 4.2: Switch de alimentação de áudio

10 12 13 15 17

14 16 18

19

20

9

Figura 4.3: Switch de alimentação

 

Item Descrição

1, 5 Saídas de linha XLR 1 e 2.

2, 6 Saídas de linha RCA 1 e 2.

3, 7 Saídas de linha XLR 1 e 2.

4, 8 Saídas de linha RCA 1 e 2.

9 Entrada de rede elétrica, switch de rede de alimentação e porta-fusível.

10 Botão de redefinição.

11 Switch de aterramento (aterrado ou flutuante).

12 Soquete 1 sem energia.

13 Baixa energia no soquete 2.
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Item Descrição

15, 17, 19 Alta energia nos soquetes 3, 4 e 5.

14, 16, 18, 20 LED de sobrecarga para os soquetes 2 a 5:
Verde: energia OK.
Vermelho: sobrecarga. Remova o cabo e aguarde alguns segundos para que
o sistema redefina a sobrecarga.

Conector de Rede e Energia Saída de energia máx.
(W)

Dispositivos máx.

Soquete 1 (12) Sem capacidade de
energia

---

Soquete 2 (13) 15 1

Soquete 3 (15) 144 40

Soquete 4 (17) 144 40

Soquete 5 (19) 144 40

Tabela 4.3: Capacidade de fonte de alimentação DCNM-APS(2)/DCNM-PS(2)

 

Exemplos de cálculo
O seguinte exemplo fornece uma indicação da carga máxima para cada soquete de um Switch
de alimentação de áudio ou Switch de alimentação.
– Soquete 2: cabo de 50 m + DCNM-MMD2 = 12 W1

– Soquete 3: cabo de 10 m + DCNM-MMD2 + 9x (cabo de 2 m + DCNM-MMD2)
= (4,5 + 12) + 9x(1,19 + 12) = 135,21 W2.

– Soquete 4: cabo de 10 m + DCNM-D + 19x (cabo de 2 m + DCNM-D)
= (4,5 + 3,1) + 19x(1,19 + 3,1) = 89,11 W2.

– Soquete 5: cabo de 10 m + DCNM-DE + 19x (cabo de 2 m + DCNM-DE) 
= (4,5 + 5) + 19x(1,19 + 5) = 127,11 W2.

1 
Para o soquete 2, o consumo de energia do cabo não necessita ser considerado se somente um dispositivo está conectado a essa saída.

2 
O cabo redundante mais curto não necessita ser considerado.

Cálculo usando switches PoE
Selecione um ou mais switches de Ethernet PoE para fornecer energia aos dispositivos
DICENTIS. Cada dispositivo DICENTIS deverá ser conectado a uma saída individual ativada
para PoE de um switch de Ethernet.
 

Nota!

Alguns switches de Ethernet PoE podem fornecer energia somente a um número limitado de

portas. Outros podem fornecer energia para todas as portas, mas o total de energia que um

switch de Ethernet pode fornecer é limitado. Consulte a documentação do switch de

Ethernet PoE utilizado.

 

4.3.2
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Nota!

Usando PoE, os dispositivos DICENTIS não podem estar conectados em cadeia. O uso de PoE

não fornece cabeamento redundante.

 

2

1

Figura 4.4: Visualização da parte inferior de dispositivos DICENTIS (DCNM-MMD / DCNM-MMD2)

 

2

1

Figura 4.5: Visualização da parte inferior de dispositivos DICENTIS (DCNM-D / DCNM-DVT / DCNM-DSL /

DCNM-DE)

 

Item Description

1 Conector de rede

2 Conector de rede/PoE
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Opções de redundância
Os Sistemas de Conferência DICENTIS podem ser criados com redundância de rede. Isso
garante que o sistema continuará a funcionar se:
– um cabo de rede estiver com defeito ou for desconectado acidentalmente.
– um dos componentes falhar.
 
Diferentes níveis de redundância podem ser criados no sistema dependendo de:
– tipo de unidade utilizada no sistema (DCNM-APS / DCNM-PS ou DCNM-APS2 / DCNM-

-PS2)
– número de componentes redundantes utilizados no sistema.
– quantidade de cabeamento de rede redundante.
 
As seguintes seções explicam as opções de redundância que podem ser usadas no
planejamento do seu Sistema de Conferência DICENTIS. Cada opção pode ser combinada no
Sistema de Conferência DICENTIS, desde que você observe as limitações de cabeamento
redundante. Consulte:
– Cabeamento redundante das unidades DCNM‑APS/DCNM‑PS, Página 22.
– Cabeamento redundante das unidades DCNM‑APS2/DCNM‑PS2, Página 24.
– PC servidor redundante, Página 26.
 

Nota!

O RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) deve estar ativado no Sistema de Conferência

DICENTIS para que as opções de redundância funcionem corretamente.

 
 

4.4
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Cabeamento redundante das unidades DCNM‑APS/DCNM‑PS
Esta seção descreve como criar cabeamento redundante para as unidades DCNM-APS ou
DCNM-PS. O número máximo de dispositivos Ethernet no circuito (incluindo o switch raiz) é
22. Em um sistema sem switches de Ethernet, o APS é o switch raiz.
O número total de dispositivos permitidos em um circuito depende de:
– O tipo de dispositivo conectado no circuito (por exemplo, dispositivos DCNM-MMD2

consomem mais energia que dispositivos DCNM-DE).
– O comprimento do circuito (o cabo também consome energia).
A figura mostra como calcular o número de dispositivos no circuito. A linha vermelha mostra o
circuito maior. O sinal # mostra de que modo os dispositivos são contados.
No exemplo a seguir, até 21 dispositivos de discussão podem ser conectados.
 

1

2

3 3

#1

#2 #22

Figura 4.6: Dispositivos DICENTIS conectados com cabeamento redundante para a mesma unidade tipo

DCNM-APS / DCNM-PS

1: DCNM-APS ou DCNM-PS.
2: dispositivos DICENTIS.
3: cabeamento DICENTIS (circuito redundante).

Possibilidades de cabeamento (DCNM-APS/
DCNM-PS)

Limitações/requisitos

Conecte os dispositivos DICENTIS em uma
configuração de cadeia a partir de um
soquete de alta energia em um DCNM-PS ou
DCNM-APS para outro soquete de alta
energia no mesmo DCNM-PS ou DCNM-APS.

A redundância é somente para o cabo. Se o
DCNM-PS ou DCNM-APS falhar, todos os
dispositivos DICENTIS conectados a essa
unidade também falharão.
 
Se um dispositivo DICENTIS único falhar, os
outros dispositivos DICENTIS em cadeia
continuarão funcionando.
 
Para ativar a redundância, o RSTP (Rapid
Spanning Tree Protocol) será ativado.

Você pode usar qualquer um dos soquetes de
alta energia (3, 4 ou 5) para criar a cadeia.

O circuito redundante deve estar conectado
ao mesmo DCNM-APS ou ao mesmo DCNM-
-PS.

4.4.1
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Veja também
– Plano de cálculo de capacidade da fonte de alimentação, Página 17
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Cabeamento redundante das unidades DCNM‑APS2/DCNM‑PS2
Esta seção descreve como criar cabeamento redundante para as unidades de tipo DCNM-
-APS2 / DCNM-PS2. O número máximo de dispositivos Ethernet no maior circuito possível
(incluindo o switch raiz) é 22. Em um sistema sem switches de Ethernet, o APS é o switch
raiz.
O número total de dispositivos permitidos em um circuito depende de:
– O tipo de dispositivo conectado no circuito (por exemplo, dispositivos DCNM-MMD2

consomem mais energia que dispositivos DCNM-DE).
– O comprimento do circuito (o cabo também consome energia).
A figura mostra como calcular o número de dispositivos no circuito. A linha vermelha mostra o
circuito maior. O sinal # mostra de que modo os dispositivos são contados.
No exemplo a seguir, até 19 dispositivos de discussão podem ser conectados.
 

#1

#2 #22

#3 #21

1

3 4

5 5

5 5

5 5

4 4

2

Figura 4.7: Dispositivos de discussão DICENTIS conectados com cabeamento redundante entre unidades do

tipo DCNM-PS2 / DCNM-APS2

 
1: sistema DICENTIS/PC cliente.
2: switch de rede (com fonte de alimentação redundante opcional)
3: DCNM-APS2
4: DCNM-PS2
5: cabeamento DICENTIS (circuito redundante)

4.4.2
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Possibilidades de cabeamento (DCNM-
-APS2/DCNM-PS2)

Limitations/requirements

Crie um circuito conectando os dispositivos
DICENTIS em uma configuração de cadeia a
partir de um soquete de alta energia em
DCNM-PS2 / DCNM-APS2 para um soquete
de alta energia em outro DCNM-PS2.
 
O circuito redundante entre duas unidades
DCNM-PS2 é para energia e sinal. Se uma das
unidades DCNM-PS2 falhar, a outra unidade
DCNM-PS2 fornecerá energia e sinal aos
dispositivos DICENTIS em cadeia.

The redundancy is for cable only. Se o DCNM-
-PS ou DCNM-APS falhar, todos os
dispositivos DICENTIS conectados a essa
unidade também falharão.
 
Para ativar a redundância:
– O RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

deve ser ativado no Sistema de
Conferência DICENTIS.

– um switch de rede com fonte de
alimentação redundante deve ser
conectado às unidades DCNM-PS2 /
DCNM-APS2, conforme mostrado na
figura anterior.

Você pode usar qualquer soquete de alta
energia (3, 4 ou 5) em qualquer das unidades
DCNM-PS2 para criar o circuito em cadeia/
redundante.
Por exemplo, o soquete de alta energia 3 em
uma unidade pode ser conectado ao soquete
de alta energia 4 em outra unidade.

Nota: O circuito redundante deve estar
conectado a outra unidade do tipo DCNM-
-PS2. Não é possível usar as unidades do tipo
DCNM-PS / DCNM-APS para criar circuitos
redundantes de energia.

É possível criar um circuito redundante
somente para sinal, conectando os
dispositivos DICENTIS em uma configuração
de cadeia para o mesmo DCNM-PS2 ou
DCNM-APS2, embora isso não seja
recomendado.
A unidade DCNM-PS2 foi planejada para
reduzir o custo de propriedade; por exemplo,
o máximo de três circuitos redundantes para
serem conectados entre duas unidades
DCNM-PS2.

O circuito redundante funcionará da mesma
maneira que uma unidade do tipo DCNM-PS /
DCNM-APS. Consulte Cabeamento redundante
das unidades DCNM‑APS/DCNM‑PS, Página 22.

 

Nota!

O RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) deve estar ativado no Sistema de Conferência

DICENTIS para que as opções de redundância funcionem corretamente.

Veja também
– Plano de cálculo de capacidade da fonte de alimentação, Página 17
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PC servidor redundante
A disponibilidade do sistema pode ser melhorada conectando-se um PC servidor DICENTIS e
os componentes associados e os cabos ao Sistema de Conferência DICENTIS. O número
máximo de dispositivos Ethernet no maior circuito possível (incluindo o switch raiz) é 22.
O número total de dispositivos permitidos em um circuito depende de:
– O tipo de dispositivo conectado no circuito (por exemplo, dispositivos DCNM-MMD2

consomem mais energia que dispositivos DCNM-DE).
– O comprimento do circuito (o cabo também consome energia).
A figura mostra como calcular o número de dispositivos no circuito. A linha vermelha mostra o
circuito maior. O sinal # mostra de que modo os dispositivos são contados.
No exemplo a seguir, até 17 dispositivos podem ser conectados.
 

#4 #20

#2

#3 #21

#22

#1

1

1

4 4

5

5

5

3

22

Figura 4.8: PC servidor DICENTIS redundante com componentes e cabos redundantes

1: sistema DICENTIS/PC cliente
2: Network switch (with optional redundant power supply)
3: DCNM-APS2
4: DCNM-PS2
5: cabeamento DICENTIS (circuito redundante)
 
Para que essa opção funcione, o Sistema de Conferência DICENTIS tem que ser executado em
combinação com o software EverRun da Stratus Technologies. Para obter mais informações,
consulte o site da Stratus Technologies.
Outras opções que podem ser usadas para garantir a confiabilidade do Sistema de
Conferência DICENTIS incluem:
– Servidores SQL remotos.

 

4.4.3
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Ferramentas e materiais de instalação
Esta seção descreve os materiais de instalação, como cabos, conectores e ferramentas.

Recomendações
– Use sempre produtos, materiais e ferramentas de instalação especificadas pelo

fabricante.
– Em geral, use diferentes dutos para cabos para os cabos de rede do sistema, cabos de

áudio e cabos de rede elétrica.
– Em áreas públicas nas quais as pessoas podem tocar ou se mover acima de conectores e

cabos, use coberturas de proteção de metal.

!
Aviso!

Não exceda as limitações de curva dos cabos de rede do sistema (DCNM-CBxxx):

O raio de curva mínimo do cabo de rede do sistema é de 50 mm.

 

Cabo de rede do sistema
Os cabos de rede do sistema, com conectores nas duas extremidades, estão disponíveis em
diferentes tamanhos e são usados para conectar dispositivos DICENTIS uns aos outros. O
cabo consiste em quatro pares trançados CAT-5e para transmitir dados e dois fios de cobre
para fornecer a energia.

Número do pedido Comprimentos do cabo

 m pés

DCNM-CB02 2 6.56

DCNM-CB05 5 16.40

DCNM-CB10 10 32.81

DCNM-CB25 25 82.02

Tabela 5.1: Tipos e comprimentos de cabos

 

Figura 5.1: Visualização do conector e cabo DCNM-CBxx
 

5

 

5.1
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Conectores de cabos do sistema
Os conectores são utilizados para fazer seus próprios cabos de rede do sistema ou para
substituir um conector. Dois tipos de conectores de cabo do sistema estão disponíveis:
Conectores de cabos de instalação DCNM-CBCON, Página 29 e Conectores de cabos de rede
DCNM-CBCON-N, Página 29.

!

Cuidado!

Os dois tipos de conector são parecidos, mas são diferentes! Portanto, utilize o tipo de

conector correto com tipo de cabo do sistema correto.

 

1
2

3

5

7
9

8

6

4

4
3

1

5

6

7

9

8

1
2

3

5

7
9

8

6

4

4
3

1

5

6

7

9

8

Figura 5.2: Vista explodida e parte frontal do DCNM-CBCON

Item Description

1 Início de alívio de tensão

2 Ponteira

3 Blindagem do conector de plugue

4 Contatos de energia (qtde: 2)

5 Barra de carga

6 Cavidade de contato de energia (2 locais)

7 Gabinete

8 Trava para bloqueio

9 Cavidade de contato do sinal (8 locais)

Veja também
– Cabo de rede do sistema, Página 27
– Cabo de instalação do sistema DCNM-CB250, Página 31

5.2
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– Kit de ferramentas para cabo de rede do sistema DCNM-CBTK, Página 30

Conectores de cabos de instalação DCNM-CBCON
Os conectores de cabo de instalação DCNM-CBCON-I DICENTIS 50 podem ser usados
somente com o Cabo de instalação do sistema DCNM-CB250, Página 31 utilizando o Kit de
ferramentas para cabo de rede do sistema DCNM-CBTK, Página 30.

Conectores de cabos de rede DCNM-CBCON-N
Os conectores de cabo de rede DCNM-CBCON-N DICENTIS 50 podem ser usados somente
com o Cabo de rede do sistema, Página 27 utilizando o Kit de ferramentas para cabo de rede do
sistema DCNM-CBTK, Página 30.

 

5.2.1

5.2.2
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Kit de ferramentas para cabo de rede do sistema DCNM-CBTK
O kit de ferramentas para cabo de rede do sistema é utilizado para conectar os Conectores de
cabos do sistema, Página 28 ao Cabo de instalação do sistema DCNM-CB250, Página 31 ou
Cabo de rede do sistema, Página 27.

21

Item Description

1 Ferramenta para fiação elétrica.

2 Ferramenta para fiação de sinal.

Tabela 5.2: Conteúdo do kit de ferramentas

Nota!

Consulte a seção “comprimento personalizado para cabos de rede do sistema” no DVD, o

qual pode ser baixado em: https://licensing.boschsecurity.com/software

 

5.3
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Cabo de instalação do sistema DCNM-CB250
O cabo de instalação do sistema, sem conectores, está disponível com 250 m de comprimento
e é utilizado para fazer seu próprio cabo de rede do sistema. Consulte também as seções
Conectores de cabos do sistema, Página 28, Conectores de cabos de instalação DCNM-CBCON,
Página 29 e Kit de ferramentas para cabo de rede do sistema DCNM-CBTK, Página 30.

Nota!

O comprimento máximo do cabo de rede do sistema é: 100 m/328,9 pés.

 

Nota!

Consulte a seção “comprimento personalizado para cabos de rede do sistema” no DVD, o

qual pode ser baixado em: https://licensing.boschsecurity.com/software

Veja também
– Conectores de cabos do sistema, Página 28

 

5.4
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Instalação mecânica do Equipamento central

Switch de alimentação de áudio e Switch de alimentação
O Switch de alimentação de áudio é utilizado:
– para controlar sinais de áudio do sistema,
– para direcionar sinais de áudio para/de dispositivos,
– para fornecer energia aos dispositivos,
– como um switch de Ethernet para conectar o PC e os dispositivos DICENTIS (DCNM-D /

DCNM-DVT / DCNM-DSL / DCNM-DE / DCNM-MMD / DCNM-MMD2).
O Switch de alimentação é utilizado para:
– fornecer energia aos dispositivos.

Material de fornecimento
O Switch de alimentação de áudio e o Switch de alimentação são enviados com as seguintes
peças:
– 1x Cabo de alimentação de rede elétrica.
– 1x Instruções de segurança.
– 1x Conjunto de suportes de montagem de 19 polegadas
– 4x pés inferiores.
– 1x DVD contendo manuais e software (somente com o Switch de alimentação de áudio).

 

Visualização frontal

1 2 2 13

Figura 6.1: Switch de alimentação de áudio/Switch de alimentação

Item Description

1 Suportes de montagem de 19".

2 Entrada de ventilação.

3 LED de indicação:
Desligar: desligado.
Verde: ligado.
Âmbar: em espera.
Piscante: os serviços no PC servidor não estão sendo executados.
Alternando entre verde e âmbar: quando é necessário baixar um software.

6

6.1
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Visualização da parte traseira

10 12 13 15 17 19

11 14 16 18 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura 6.2: Switch de alimentação de áudio

10 12 13 15 17

14 16 18

19

20

9

Figura 6.3: Switch de alimentação

 

Item Descrição

1, 5 Saídas de linha XLR 1 e 2.

2, 6 Saídas de linha RCA 1 e 2.

3, 7 Saídas de linha XLR 1 e 2.

4, 8 Saídas de linha RCA 1 e 2.

9 Entrada de rede elétrica, switch de rede de alimentação e porta-fusível.

10 Botão de redefinição.

11 Switch de aterramento (aterrado ou flutuante).

12 Soquete 1 sem energia.

13 Baixa energia no soquete 2.

15, 17, 19 Alta energia nos soquetes 3, 4 e 5.

14, 16, 18, 20 LED de sobrecarga para os soquetes 2 a 5:
Verde: energia OK.
Vermelho: sobrecarga. Remova o cabo e aguarde alguns segundos para que
o sistema redefina a sobrecarga.

Como instalar
1. Instale o Switch de alimentação de áudio ou o Switch de alimentação em um sistema de

suporte de 19 polegadas para dispositivos ou em uma superfície plana. Dois suportes de
montagem de 19 polegadas e quatro pés inferiores são fornecidos com o Switch de
alimentação de áudio e Switch de alimentação. Consulte a ilustração a seguir.

2. Conecte todo o cabeamento necessário.
3. Conecte a rede elétrica.
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1

2

3

Figura 6.4: Suporte de 19 polegadas, superfície plana e montagem dos pés

Item Description

1 Montagem do suporte de 19 polegadas

2 Montagem em superfície plana (suporte)

3 Montagem dos pés

 

Nota!

A unidade estende-se 30 mm na parte frontal dos suportes de montagem de 19" quando

instalada em um sistema de suporte de 19".

 

!

Cuidado!

Não obstrua as ventilações de fluxo de ar na parte frontal e nas laterais esquerda e direita da

parte traseira.
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Instalação mecânica dos dispositivos de contribuição

Dispositivos DICENTIS
Os dispositivos DICENTIS (DCNM-D, DCNM-DVT, DCNM-DSL, DCNM-DE, DCNM-MMD, DCNM-
-MMD2) são utilizados para:
– participar de uma reunião ou conferência.
– monitorar e controlar uma reunião ou conferência (uso do anfitrião, dependendo da

configuração).

DCNM-MMD / DCNM-MMD2

1

4

5

78 6

9

10

32

Figura 7.1: Visualizações da parte frontal, traseira e lateral

Item Description

1 Tela sensível ao toque capacitiva de 7".

2 Faixa de LED.

3 Alto-falante bidirecional.

4 Conector estéreo de 3,5 mm para fone de ouvido ou fone de ouvido com
microfone integrado.

5 Controle de volume do fone de ouvido.

6 Botão de solicitação do microfone.

7 Botão de prioridade do anfitrião ou mudo do microfone.

8 Leitor de NFC (Near Field Communication) (somente DCNM-MMD2).

9 Guias de cabos.

10 Conector de entrada do microfone.

DCNM-D / DCNM-DVT / DCNM-DSL / DCNM-DE
 

Item Description

1 Two‑way loudspeaker.

2 Leitor de NFC (Near Field Communication).

3 Botão de prioridade do anfitrião, botão mudo do microfone ou botão de
solicitação de microfone para um segundo participante.

7
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Item Description

4 Microphone request button.

5 Botões de votação.

6 Botões de seleção de idioma.

7 Exibição de idioma.

8 Tela sensível ao toque capacitiva de 4,3".

9 3.5 mm stereo jack for headphone or headset with integrated microphone.

10 Headphone volume control.

11 Microphone input connector.

12 Cable guides.

 

Conexão de dispositivos DICENTIS
O Sistema de Conferência DICENTIS pode ser configurado de modo rápido e fácil como uma
configuração de cadeia ou como uma configuração estrela:
– Configuração de cadeia: usa cabeamento dedicado, que consiste de cabos CAT‑5e

incluindo dois condutores de energia (consulte Configuração típica do sistema, Página 8).
– Configuração estrela: cada dispositivo DICENTIS está com um cabo padrão CAT‑5e

individual. Um comutador de Ethernet também é necessário para fornecer PoE (Power
over Ethernet).

Nota!

Quando PoE é utilizado, os dispositivos DICENTIS não podem estar em cadeia.

 
A configuração estrela faz uso dos conectores abaixo do dispositivos, garantindo uma
instalação de sistema organizada e hábil, especialmente vantajosa para a cobertura de TV.
Para conectar os cabos de rede do sistema aos dispositivos DICENTIS (consulte a figura a
seguir):
1. Insira o cabo/conector de rede do sistema (2).
2. Conduza o cabo de rede do sistema pelas guias de cabo (3).

 

Instalação de dispositivos DICENTIS
Os dispositivos DICENTIS podem ficar soltos ou fixos em instalações mais permanentes
usando os parafusos de montagem.
1. A distância entre os centros dos encaixes de parafusos (1) na parte inferior é de 100 mm.
2. Use parafusos tipo M4 com um comprimento de encaixe do parafuso no dispositivo de 5

mm ao fixar o dispositivo na parte inferior do rebaixamento (1).
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Figura 7.2: Visualização da parte inferior dos dispositivos de discussão DICENTIS (DCNM-MMD / DCNM-

-MMD2)

 

Item Description

1 Encaixe de parafuso para instalação fixa.

2 2x entrada/saída de conexão RJ45 para o cabo de energia do sistema.

3 Cable guides.

4 Conector USB, para uso futuro (somente DCNM-MMD / DCNM-MMD2).

 

Veja também
– Cabo de rede do sistema, Página 27
– Cabo de instalação do sistema DCNM-CB250, Página 31
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Microfones DICENTIS
O microfone com tecnologia de elevada orientação DCNM‑HDMIC e o microfone com haste
DCNM-MICL/S são normalmente utilizados com o dispositivo DICENTIS e os dispositivos sem
fios DICENTIS.
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Figura 7.3: Vista frontal e inferior do DCNM‑HDMIC e do DCNM‑MICx

Número Descrição

1 Indicador LED.

2 Grelha do microfone (DCNM‑MICx ou DCNM‑HDMIC esquerdo e direito).

3 Grelha do microfone (DCNM‑HDMIC frontal e posterior).

3 Haste ajustável (DCNM‑MICx).

4 Orientação de ligação.

5 Orientação de deslize.

6 Conector macho.

7 Elemento deslizante para desbloqueio (pressione e desloque para desbloquear).

7.2
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Número Descrição

8 Bloqueio.

9 Conector fêmea do dispositivo.

Como ligar ou retirar o microfone
O microfone pode ser facilmente ligado ao dispositivo:

9

6 4
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Figura 7.4: Ligação do DCNM‑HDMIC ou do DCNM‑MICx ao DCNM‑MMD

 
Como fazê-lo:
1. Encaminhe cuidadosamente a orientação de ligação (4) para o conector do microfone do

dispositivo (9).
2. Empurre cuidadosamente o conector macho (6) em direção ao conector do microfone do

dispositivo (9) até que o bloqueio de ligação (5) encaixe na devida posição.
3. Para retirar o microfone do dispositivo: desloque o elemento deslizante (7) em direção ao

dispositivo, mantenha o bloqueio no devido lugar (8) e puxe o microfone.

Veja também
– Dispositivos DICENTIS, Página 35
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Folha antirreflexo DCNM-MMDSP
A folha antirreflexo DICENTIS pode ser usada para proteger a tela de vidro temperado de um
dispositivo multimídia DICENTIS.
 

Procedimento de instalação
1. Use a gaze com álcool e o pano de microfibra incluídos para limpar a tela LCD do

dispositivo antes da instalação.
2. Retire o papel adesivo para posicionamento da parte traseira da folha antirreflexo.
3. Posicione a folha antirreflexo na tela LCD do dispositivo e fixe o adesivo de

posicionamento ao lado do dispositivo.
4. Abra a folha antirreflexo e use o "bastão de limpeza" para limpar a poeira da superfície da

tela LCD.
5. Remova o filme de proteção do outro lado da folha antirreflexo.
6. Pressione levemente a folha antirreflexo na tela LCD. Se bolhas de ar ficarem presas sob

a folha antirreflexo, use o "rodo" para removê-las.

Porta-cartão de visitas DCNM-NCH
O porta-cartão de visitas (1) pode ser utilizado para exibir permanentemente o nome do
participante na parte traseira de um dispositivo multimídia DICENTIS. O porta-cartão de
visitas tem dois ímãs (2) que para fixá-lo e removê-lo com facilidade da parte traseira do
dispositivo.

1 2

2

Figura 7.5: Conjunto DCNM-NCH

Item Description

1 Porta-cartão de visitas.

2 Ímãs.

 

Nota!

Um modelo de encaixe de papel está incluído no DVD que pode ser baixado em: https://

licensing.boschsecurity.com/software

 

7.3

7.4
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Teste de instalação
Um teste de instalação é necessário para evitar os desajustes de conexão e encontrar
possíveis defeitos do produto previamente. Deixar de fazer o teste poderá resultar em mau
funcionamento do sistema.
Cada dispositivo DICENTIS tem seu próprio diagnóstico incorporado, que pode ser usado para
localizar a falha. O diagnóstico é iniciado assim que o dispositivo DICENTIS é ligado. O
Sistema de Conferência DICENTIS não tem que estar configurado nem conectado ao PC
controlador do sistema.

Condições prévias
1. Todos os cabos de rede do sistema estão conectados aos dispositivos.
2. O Switch de alimentação de áudio e Switches de alimentação estão instalados.

Inicie o teste
Ligue os Switches de alimentação de áudio e os Switches de alimentação usados no sistema:
cada dispositivo conectado será ligado e inicializado.

  

 

1. Após o dispositivo de multimídia DICENTIS e o dispositivo de discussão estendido
DICENTIS forem inicializados, a tela de diagnóstico será exibida.

2. Se o texto "Queda de conexão" for exibido:
– O cabo de rede não está conectado ou está com defeito.
– O dispositivo está conectado somente com um cabo de rede do sistema ("Queda de

conexão" é exibido ao lado do dispositivo que não está conectado).
3. Se o cabo de rede do sistema está corretamente conectado à rede, a velocidade de rede

é exibida.
4. Se o dispositivo multimídia DICENTIS e o dispositivo de discussão estendido DICENTIS

estão conectados a um Switch de alimentação de áudio, Switch de alimentação ou outro
dispositivo multimídia e 100 Mb é exibido:
– Alguma fiação interna do conector de cabo da rede do sistema não está

corretamente conectada ou está rompida. Você precisa verificar a fiação e o
conector.

– Se o cabo está conectado a um switch de 100 Mb, está correto.

8
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5. Clique no botão de informações para exibir informações adicionais do dispositivo
multimídia.

6. Quando tudo está conectado corretamente e o dispositivo não tem o software de
aplicativo, o texto "Faça o download do software" é exibido.

7. Agora o dispositivo pode ser baixado:
– O download de dispositivos não é abordado neste manual. Consulte o manual de

configuração do DICENTIS sobre como baixar os dispositivos.
 

Atendimento ao cliente
Se uma falha não puder ser resolvida, entre em contato com o integrador de sistemas ou
fornecedor, ou entre em contato diretamente com o seu representante Bosch.
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