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An toàn
Trước khi lắp đặt hoặc vận hành sản phẩm, hãy đọc Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng ở tập tài
liệu riêng, gồm nhiều thứ tiếng: Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng (Safety_ML). Những hướng dẫn
này được cung cấp cùng với tất cả các thiết bị có thể kết nối với nguồn điện lưới.
Các biện pha ́p an toàn
Một số sản phẩm của dòng sản phẩm DCN multimedia được thiết kế để kết nối với mạng lưới
đường cáp chính công cộng.
Để tránh mọi nguy cơ bị điện giật, chỉ được thực hiện mọi can thiệp khi đã ngắt kết nối với điện
nguồn.
Chỉ được phép can thiệp vào thiết bị đang bật nguồn khi không thể tắt thiết bị. Việc vận hành
phải do người có chuyên môn thực hiện.
 

Các thiết bị điện và điện tử cũ
Các thiết bị điện hoặc điện tử không còn dùng được phải được thu thập riêng và gửi đi tái chế
thân thiện với môi trường (phù hợp với Chỉ Thị Về Thiết Bị Điện và Điện Tử Thải Loại của Châu
Âu).
Để thải bỏ thiết bị điện hoặc điện tử cũ, bạn nên sử dụng hệ thống thu gom và hoàn trả dành
cho quốc gia liên quan.
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Giới thiệu về sổ tay hướng dẫn này
Mục đích của sổ tay hướng dẫn này là cung cấp thông tin cần thiết cho việc lắp đặt Hệ Thống
Hội Thảo DICENTIS.
Sổ tay hướng dẫn lắp đặt này sẵn có dưới dạng tài liệu kỹ thuật số ở định dạng tài liệu di động
Adobe (PDF).
Để biết thêm thông tin, tham khảo thông tin liên quan đến sản phẩm trên
www.boschsecurity.com

Người nghe xác định
Sổ tay hướng dẫn lắp đặt phần cứng này dành cho những người lắp đặt Hệ Thống Hội Thảo
DICENTIS.

Các ký hiệu cảnh báo và thông báo
Có bốn loại ký hiệu được dùng trong sổ tay hướng dẫn này. Từng loại ký hiệu có liên quan chặt
chẽ đến hậu quả có thể xảy ra nếu không tuân theo. Những ký hiệu này - sắp xếp từ hậu quả ít
nghiêm trọng nhất đến nghiêm trọng nhất - bao gồm:

Thông báo!

Chứa thông tin bổ sung. Thông thường, không tuân theo một ‘thông báo’ sẽ không dẫn đến hư
hỏng thiết bị hoặc thương tích cá nhân.

!

Thận trọng!

Thiết bị hoặc tài sản có thể bị hư hỏng, hoặc người có thể bị thương tích nhẹ nếu không tuân

theo cảnh báo này.

!
Lưu ý!

Thiết bị hoặc tài sản có thể bị hư hỏng nghiêm trọng, hoặc người có thể bị thương nặng nếu

không tuân theo cảnh báo này.

Nguy hiểm!

Không tuân theo cảnh báo này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Bản quyền và miễn trừ trách nhiệm
Bảo lưu mọi quyền. Nghiêm cấm sao chép hoặc truyền đi bất kỳ phần nào của tài liệu này, dưới
bất kỳ hình thức nào, điện tử, cơ học, sao chụp, ghi âm hoặc bằng hình thức khác, nếu không
được sự cho phép trước bằng văn bản của bên phát hành. Để biết thông tin về việc xin phép in
lại và trích dẫn, hãy liên hệ Bosch Security Systems B.V..
Nội dung và minh họa có thể được thay đổi mà không báo trước.
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Lịch sử tài liệu

Ngày phát hành Phiên bản tài liệu Lý do

2013.08 V1.0 Phiên bản 1.

2014.07 V1.1 Phiên bản 2.
Phần mới: 1 WEEE, mở rộng
hệ thống 3.2, 5.2.1, 5.2.2.
Các phần được cập nhật: 2.4,
4.3.2, 5.2, 5.3, 5.4, 7.2 +
DCNM‑MICx đã bổ sung.

2014.10 V1.2 Phiên bản 3.
Các phần được cập nhật: 2.4,
3.2, 4.1 và 4.3.1.

2015.07 V1.3 Phiên bản 4.
Phần mới: 4.4 bao gồm phần
phụ: 4.4.1, 4.4.2 và 4.4.3.
Các phần được cập nhật: 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 Phiên bản 5.
Các phần được cập nhật: 2.4,
7.1.
Thuật ngữ được cập nhật.

2016.07 V1.4 Phiên bản 6.
Thuật ngữ được cập nhật. 
DCN multimedia thay đổi
thành DICENTIS.
Các phần được cập nhật: 3.1,
3.2, 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1,
4.4.2, 4.4.3, 5.3, 5.4, 7.1, 7.2,
7.3, 7.4, 8.

2.4
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Tổng quan về lắp đặt hệ thống
Bạn nên tham gia buổi đào tạo về hệ thống hội thảo DCN đa phương tiện trước khi lắp đặt,
chuẩn bị, cấu hình và vận hành hệ thống DCN đa phương tiện.
 
Hệ thống DCN multimedia là một hệ thống hội thảo dựa trên IP chạy trên mạng Ethernet tương
thích OMNEO. Hệ thống này được dùng để phân phối và xử lý các tín hiệu âm thanh, video và
dữ liệu.
Có thể lập cấu hình hệ thống cho Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS một cách nhanh chóng và dễ
dàng dưới dạng cấu hình kiểu nối xích vòng hoặc cấu hình ngôi sao:
– Cấu hình kiểu nối xích vòng: Sử dụng dây cáp chuyên dụng, gồm có cáp CAT‑5e có hai

dây dẫn điện bổ sung (xem Thiết lập điển hình cho hệ thống, Trang 8).
– Cấu hình ngôi sao: Kết nối mỗi thiết bị DICENTIS với một cáp CAT‑5e chuẩn riêng. Yêu cầu

sử dụng bộ chuyển mạch Ethernet để Cấp nguồn qua Ethernet (PoE).

Thông báo!

Khi sử dụng Cấp nguồn qua Ethernet, không thể kết nối kiểu nối xích vòng cho các thiết bị
DICENTIS.

Cũng xem
– Thiết lập điển hình cho hệ thống, Trang 8
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Thiết lập điển hình cho hệ thống
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Hình 3.1: Tổng quan về hệ thống DCN multimedia điển hình

 
Một hệ thống hội thảo DCN multimedia điển hình bao gồm:
1. Bộ điều khiển máy chủ hệ thống (Máy tính):

– Trung tâm của hệ thống. Bộ điều khiển này cấp phép cho chức năng, cấu hình và điều
khiển hệ thống.

2. Máy tính khách:
– Có thể dùng để: Quản lý cuộc họp, chuẩn bị cuộc họp và cấu hình hệ thống.

3. Bộ chuyển mạch cấp nguồn cho thiết bị âm thanh (DCNM‑APS):
– Kiểm soát hệ thống âm thanh, định tuyến âm thanh từ và đến hệ thống và cung cấp

nguồn cho các thiết bị.
4. Bộ chuyển mạch cấp nguồn (DCNM‑PS):

– Được dùng để tăng số lượng thiết bị kết nối với hệ thống.
5. Các thiết bị hội thảo đa phương tiện (DCNM‑MMD):

– Người tham gia họp có thể sử dụng thiết bị đa phương tiện để phát biểu trong cuộc
họp.

– 5.1 là DCNM‑MMD dùng để “bật/tắt hệ thống”. DCNM‑MMD này luôn được kết nối với
ổ DCNM‑APS hoặc DCNM‑PS đã được cấp điện.

– 5.2 là DCNM‑MMD được sử dụng thông qua bộ chuyển mạch Ethernet “Cấp nguồn
qua Ethernet” (PoE).

6. Cáp mạng hệ thống (DCNM‑CBxxx):
– Kết nối các thiết bị DCN multimedia, bộ chuyển mạch cấp nguồn cho thiết bị âm

thanh và bộ chuyển mạch cấp nguồn với nhau.
7. Bộ chuyển mạch Ethernet:

– Bộ chuyển mạch Ethernet có PoE ở một số cổng. Định tuyến dữ liệu hệ thống qua
Ethernet.

8. Cáp CAT‑5e Ethernet (yêu cầu tối thiểu).
9. Camera vòm HD dành cho hội thảo (VCD‑811-IWT) tùy chọn + bộ nguồn bên ngoài:

– Ghi lại hình ảnh của người tham gia họp đang phát biểu.

3.1
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Tổng quan hệ thống không cung cấp thông tin về tùy chọn mạng dự phòng. Để biết thêm thông
tin, hãy tham khảo Tùy chọn khả năng dự phòng, Trang 21.
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Mở rộng hệ thống
Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS có thể mở rộng từ hệ thống nhỏ đến trung bình và lớn. Phần này
sẽ mô tả khái niệm hệ thống nhỏ, trung bình và lớn, đồng thời cho biết những hệ thống này cần
phải đáp ứng những yêu cầu nào:
 
Một Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS nhỏ (xem Thiết lập điển hình cho hệ thống, Trang 8) bao gồm:
– tối đa 100 thiết bị DICENTIS.
– tất cả các thiết bị DICENTIS nằm trong 1 mạng phụ.
– 1 Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm thanh DICENTIS dùng để xử lý âm thanh.
– 1 Máy tính chủ lưu trữ dịch vụ DICENTIS.
 
Một Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS trung bình bao gồm:
– tối đa 450 nút DICENTIS.

Tham khảo bảng X về số lượng nút của thiết bị DICENTIS.
– tất cả các thiết bị DICENTIS nằm trong 1 mạng phụ.
– 1 Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm thanh DICENTIS dùng để xử lý âm thanh.
– 1 Máy tính chủ lưu trữ dịch vụ DICENTIS.
– 1 ARNI-Chuẩn để tăng quy mô của hệ thống.
 
Một Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS lớn bao gồm:
– tối đa 750 thiết bị DICENTIS.
– dùng bộ định tuyến/bộ chuyển mạch L3 để kết nối nhiều mạng phụ.

– Mỗi mạng phụ có thể có tối đa 450 nút DICENTIS.
Hãy tham khảo bảng sau đây để biết số lượng nút của thiết bị DICENTIS.

– Mạng phụ đầu tiên có:
- 1 Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm thanh DICENTIS dùng để xử lý âm
thanh.
- 1 Máy tính chủ lưu trữ dịch vụ DICENTIS.
- 1 ARNI-Doanh nghiệp để tăng quy mô của hệ thống.

– Tất cả các mạng phụ khác có 1 ARNI-Chuẩn để tăng quy mô của hệ thống.
Lưu ý: Trong các mạng phụ khác, không có Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị
Âm thanh DICENTIS.

Thiết bị Số lượng nút

Máy chủ DICENTIS 0

Ứng dụng cuộc họp DICENTIS 0

Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm Thanh DICENTIS 1

Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn DICENTIS 1

Thiết bị đa phương tiện DICENTIS 2

Thiết bị thảo luận DICENTIS 1

Thiết bị thảo luận với tính năng lựa chọn ngôn ngữ DICENTIS 1

Thiết bị thảo luận với khả năng biểu quyết DICENTIS 1

Thiết bị thảo luận với khả năng mở rộng DICENTIS 1

3.2
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Thiết bị Số lượng nút

Giao diện OMNEO ARNI‑E 0

Giao diện OMNEO ARNI‑S 0

Bảng 3.1: Số lượng nút của thiết bị DICENTIS

 
Dùng ARNI (Giao Diện Mạng Định Tuyến Âm Thanh) để tăng số lượng các thiết bị DICENTIS trên
một mạng phụ đơn và để kết nối nhiều mạng phụ của hệ thống DICENTIS. Nếu yêu cầu từ hai
mạng phụ trở lên thì phải sử dụng hai loại ARNI.
– OMN-ARNIS (Giao diện OMNEO ARNI‑S): Bắt buộc phải có ARNI‑S để tăng quy mô của hệ

thống lên trên 100 thiết bị DICENTIS. ARNI‑S hỗ trợ tối đa 450 nút DICENTIS trong mạng
phụ của mình. ARNI‑S cũng hoạt động như một máy chủ DHCP trong mạng phụ của mình.

– OMN-ARNI ‑E (Giao diện OMNEO ARNI‑E): Bắt buộc phải có ARNI‑E để tăng quy mô của hệ
thống lên trên 450 nút DICENTIS. ARNI‑S hỗ trợ tối đa 450 nút DICENTIS trong mạng phụ
của mình. ARNI‑S cũng hoạt động như một máy chủ DHCP trong mạng phụ của mình.
ARNI‑E có thể kết nối tối đa 40 mạng phụ, mỗi mạng có một ARNI-S.

 

Định nghĩa mạng phụ và mặt nạ mạng phụ
Mạng phụ là một phần chia nhỏ hợp lý, hiện hữu của một mạng IP. Số lượng thiết bị DICENTIS
có trong cùng một mạng phụ tùy thuộc vào mặt nạ mạng phụ.
Mạng phụ loại C tiêu chuẩn (255.255.255 hoặc /24) có thể chứa 254 địa chỉ IP. Một số thiết bị
DICENTIS có 2 địa chỉ IP. Vì lý do này, Bosch khuyên bạn nên sử dụng 255.255.252.0
(hoặc /22) làm mặt nạ mạng phụ. Nhờ có lựa chọn này mà bạn có 1018 địa chỉ IP. Bảng sau đây
sẽ liệt kê số lượng địa chỉ IP trên mỗi thiết bị DICENTIS trong một Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS.

Thiết bị Địa chỉ IP

Máy chủ DICENTIS (Ứng Dụng Cuộc Họp tùy chọn) 1

Máy khách chạy ứng dụng cuộc họp DICENTIS 1

Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm Thanh DICENTIS 1

Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn DICENTIS 1

Thiết bị đa phương tiện DICENTIS 2

Thiết bị thảo luận DICENTIS 1

Thiết bị thảo luận với tính năng lựa chọn ngôn ngữ DICENTIS 1

Thiết bị thảo luận với khả năng biểu quyết DICENTIS 1

Thiết bị thảo luận với khả năng mở rộng DICENTIS 2

ARNI‑Doanh nghiệp 1

ARNI-Chuẩn 1

Camera IP 1

Bộ chuyển đổi video SDI 1

Bảng 3.2: Số lượng nút của thiết bị DICENTIS

 
Số thiết bị DICENTIS tối đa trong một chuỗi.

DICENTIS Tổng quan về lắp đặt hệ thống | vi 11

Bosch Security Systems B.V. Sổ tay hướng dẫn Lắp đặt phần cứng 11.2016 | V1.4 |



– Nên đặt giá trị tối đa cho bộ đếm thời gian max age là 22 khi sử dụng RSTP để đi cáp dự
phòng nhằm tránh trường hợp cáp hoặc bộ chuyển mạch cấp nguồn hỏng ảnh hưởng đến
hệ thống.

– Mỗi lần dữ liệu chuyển từ bộ chuyển mạch này sang bộ chuyển mạch khác, giá trị thời gian
sẽ tăng thêm một. Bộ đếm thời gian này có thể đạt đến ngưỡng hoặc nhảy quá ngưỡng vì
hệ thống có thể lặp tín hiệu nối tiếp qua các thiết bị DICENTIS theo kiểu nối xích vòng.

– Khi không có cáp dự phòng, bộ đếm thời gian này (hoặc giới hạn) không thể đạt đến
ngưỡng. Nguyên nhân là do sẽ đạt được giới hạn công suất trước khi đạt được giới hạn max
age.

– Bộ đếm thời gian có thể đạt đến ngưỡng khi:
– bạn sử dụng cáp dự phòng.
– đi dây cho hệ thống không chính xác.

Hệ thống DCN multimedia nhiều mạng phụ
Hình sau đây minh họa hệ thống DCN multimedia nhiều mạng phụ điển hình với tổng cộng 750
thiết bị DCN multimedia.
– Hệ thống được chia trên bốn (4) mạng phụ, trong đó hai (2) mạng phụ có tối đa 200 thiết

bị DCN multimedia và kết nối với một ARNI‑S.
– Hệ thống có một ARNI‑E được cài đặt trong mạng phụ đầu tiên với tối đa 200 thiết bị DCN

multimedia được kết nối (Lưu ý rằng chỉ cho phép một ARNI‑E trong hệ thống DCN
multimedia nhiều mạng phụ).

– Mạng phụ bốn (4): Khi sử dụng nhiều mạng phụ, đảm bảo rằng tất cả các camera cần để
quay video của chỗ ngồi đều được nối với cùng một mạng phụ.
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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

Hình 3.2: Hệ thống DCN multimedia điển hình với nhiều mạng phụ

– 1: Bộ chuyển video bên ngoài.
– 2: Camera vòm.

Cũng xem
– Mở rộng hệ thống, Trang 10
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Thiết kế và sơ đồ lắp đặt hệ thống
Trước khi bắt đầu lắp đặt các thiết bị của hệ thống và kết nối dây cáp hệ thống, bạn nên lập
thiết kế và sơ đồ hệ thống:
– Tự tìm hiểu về các khả năng của sản phẩm và hệ thống.
– Lập sơ đồ dây cáp (kết nối):

– Tính toán chiều dài cáp mạng hệ thống.
– Tính toán mức tiêu thụ điện năng của hệ thống.
– Tính toán công suất yêu cầu của hệ thống.

Thông báo!

Khi bật chế độ cáp dự phòng, Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS sẽ sử dụng giao thức RSTP. Nếu

cần kết nối Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS với mạng hiện tại của địa phương, vui lòng tham vấn

phòng CNTT của địa phương trước khi tiếp tục thiết kế lắp đặt.

 

Thông báo!

Đảm bảo chiều dài cáp và mức tiêu thụ điện năng không vượt quá thông số kỹ thuật. Không

đảm bảo được như vậy sẽ làm cho các sản phẩm và hệ thống Hội Thảo DICENTIS bị hỏng hóc

bất chợt.

Khả năng của hệ thống
Khả năng của Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS và các sản phẩm DICENTIS phụ thuộc vào:
– Chiều dài cáp mạng hệ thống.
– Số lượng thiết bị được kết nối.
– Khả năng cấp nguồn của hệ thống.

Chiều dài cáp
Chiều dài cáp mạng hệ thống (DCNM‑CBxx) (2, 5, 10 hoặc 25 m) có tác động trực tiếp đến khả
năng cấp nguồn khả dụng. Cáp mạng hệ thống càng dài thì khả năng cấp nguồn để chạy các
thiết bị được kết nối càng giảm. Do đó, hãy cẩn thận khi chọn chiều dài cáp mạng hệ thống.

Thông báo!

Cáp mạng tùy chỉnh không được vượt quá thông số kỹ thuật Ethernet tối đa là 100m (IEEE

802.3ab).

Giữ phân cấp mạng càng phẳng càng tốt. Tức là cố gắng tạo càng ít cấp càng tốt. Không nên

vượt quá 7 cấp. Hãy xem ví dụ sau đây: 1: cấp 1 = Bộ chuyển mạch gốc, 2: cấp 2 = bộ chuyển

mạch, 3: cấp 3 = bộ chuyển mạch.

1

2 2 2 2

3 3 3 3

Hình 4.1: Ví dụ: Các cấp của bộ chuyển mạch

 

4

 

4.1
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Khả năng cấp nguồn
Tổng chiều dài cáp mạng hệ thống và các thiết bị kết nối sẽ quyết định khả năng cấp nguồn cần
thiết. Các thiết bị cấp nguồn điện trong Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS gồm:
– Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm Thanh và Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn hoặc
– Các bộ chuyển mạch PoE Ethernet có sẵn.
 

Công cụ tính toán
Có thể sử dụng công cụ tính toán để tính tổng công suất của hệ thống. Điều này giúp đơn giản
hóa việc thiết kế và lập sơ đồ cho Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS. Công cụ tính toán sử dụng mức
tiêu thụ điện năng của các thiết bị và chiều dài cáp mạng hệ thống để tính khả năng cấp nguồn
cần thiết cho hệ thống.
Công cụ tính toán nằm trên đĩa DVD, kèm theo Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm
Thanh và là một phần của tệp DCNM.iso của phần mềm DICENTIS. Có thể tải xuống tệp
DCNM.iso từ trang web của Bosch tại: https://licensing.boschsecurity.com/software
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Yêu cầu phần cứng
Bộ chuyển mạch
Những yêu cầu tối thiểu sau đây áp dụng cho bộ chuyển mạch:
– 1 Gbit hoặc cao hơn đối với chuyển đổi tính năng của phần cứng.
– Chất lượng dịch vụ qua các dịch vụ khác nhau có 4 hàng đợi cổng ra hoặc nhiều hơn và lên

lịch gói ưu tiên chính xác.
– (Tùy chọn) IGMPv3 hoặc IGMPv2 snooping. Bạn có thể sử dụng IGMP snooping để tối ưu

hóa việc sử dụng băng thông. Việc này rất hữu ích trong các hệ thống có >10 kênh phát
mặc dù không thực sự bắt buộc. Hiệu suất đủ để xử lý số lượng lớn yêu cầu trả lời của
IGMP, phụ thuộc vào số lượng thiết bị kết nối (trực tiếp hoặc gián tiếp) với bộ chuyển
mạch đó. Bạn nên có hỗ trợ phần cứng cho IGMP.

– Hỗ trợ kiểu bắc cầu (spanning tree) (tùy chọn) (nhanh) trong trường hợp sử dụng các
mạng dự phòng.

– (Tùy chọn) Hỗ trợ SNMPv3 cho mục đích giám sát bộ chuyển mạch.
 

Bộ định tuyến
Các yêu cầu tối thiểu sau áp dụng cho bộ định tuyến:
– Cổng Ethernet 1 Gbit hoặc cao hơn.
– Hỗ trợ PIM‑DM hoặc PIM hai hướng.
– Thực hiện định tuyến IP trong phần cứng (tức là một ‘bộ chuyển mạch 3 lớp’) để giảm

thiểu trễ định tuyến.
– Tốc độ chuyển gói > 1.000.000 gói/giây/cổng (ví dụ: 8 Mpps cho một bộ định tuyến

8‑cổng).
– Bảng nối đa năng trên cổng chuyển đổi không chặn, tức là 2 Gbit/cổng (ví dụ: 16 Gbps cho

một bộ định tuyến 8‑cổng).
– Bảng địa chỉ MAC có ít nhất 1000 địa chỉ trên mạng phụ được kết nối trực tiếp.

 

4.2
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Sơ đồ tính toán khả năng cấp nguồn
Cách tiến hành

Thông báo!

Nên sử dụng công cụ tính toán công suất. Công cụ tính toán nằm trên đĩa DVD, kèm theo Bộ
Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm Thanh và cũng là một phần của tệp DCNM.iso của

phần mềm DICENTIS, có thể tải xuống từ trang web của Bosch tại: https://

licensing.boschsecurity.com/software

 
Quyết định cách cấp nguồn cho các thiết bị DICENTIS:
– Sử dụng Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm Thanh và một hoặc nhiều Bộ

Chuyển Mạch Cấp Nguồn.
– Sử dụng một hoặc nhiều bộ chuyển mạch PoE Ethernet.
Nếu bạn muốn sử dụng bộ chuyển mạch PoE Ethernet, tiếp tục tham khảo chương Tính toán sử
dụng bộ chuyển mạch PoE, Trang 19.

Cũng xem
– Tính toán bằng DCNM-APS(2) hoặc DCNM-PS(2), Trang 17
– Vật liệu và công cụ lắp đặt, Trang 26

Tính toán bằng DCNM-APS(2) hoặc DCNM-PS(2)

Thông báo!

Nếu bạn muốn sử dụng cáp tùy chỉnh hoặc cần có sơ đồ tính toán khả năng cấp nguồn chính

xác hơn, bạn nên sử dụng công cụ tính toán công suất.

 
Để tính tổng khả năng cấp nguồn:
1. Đếm tất cả các thiết bị DICENTIS.
2. Biết địa điểm lắp đặt chính xác của các thiết bị.
3. Đếm từng cáp mạng hệ thống có cùng chiều dài.

Loại thiết bị Mức tiêu thụ điện năng (Oát)

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

Bảng 4.1: Mức tiêu thụ điện năng (Oát)

4.3

 

4.3.1
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Số đặt hàng Chiều dài cáp

 m ft

DCNM-CB02 2 6.56

DCNM-CB05 5 16.40

DCNM-CB10 10 32.81

DCNM-CB25 25 82.02

Bảng 4.2: Loại và chiều dài cáp

Mặt sau

10 12 13 15 17 19

11 14 16 18 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hình 4.2: Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm Thanh

10 12 13 15 17

14 16 18

19

20

9

Hình 4.3: Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn

 

Mục Mô tả

1, 5 Cổng ra XLR 1 và 2.

2, 6 Cổng ra RCA 1 và 2.

3, 7 Cổng vào XLR 1 và 2.

4, 8 Cổng vào RCA 1 và 2.

9 Ngõ vào nguồn điện, công tắc nguồn điện và bộ phận giữ cầu chì.

10 Nút khởi tạo lại.

11 Công tắc nối đất (nối đất hoặc lơ lửng).

12 Ổ cắm 1 không có công suất.

13 Ổ cắm 2 công suất thấp.
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Mục Mô tả

15, 17, 19 Ổ cắm 3, 4, 5 công suất cao.

14, 16, 18, 20 Đèn LED báo quá tải cho ổ cắm 2‑5:
Màu xanh: Điện OK.
Màu đỏ: Quá tải. Tháo cáp và đợi trong vài giây để hệ thống thiết lập lại sau
khi quá tải.

Đầu nối Mạng và đầu nối Nguồn Công suất đầu ra tối đa
(W)

Số thiết bị tối đa

Ổ cắm 1 (12) Không có công suất ---

Ổ cắm 2 (13) 15 1

Ổ cắm 3 (15) 144 40

Ổ cắm 4 (17) 144 40

Ổ cắm 5 (19) 144 40

Bảng 4.3: Khả năng cấp nguồn của DCNM‑APS(2) / DCNM‑PS(2)

 

Ví dụ về cách tính
Ví dụ sau đây sẽ cung cấp các chỉ số tải tối đa cho từng ổ cắm của Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn
Cho Thiết Bị Âm thanh hoặc Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn.
– Ổ cắm 2: 50 m cáp + DCNM-MMD2 = 12 W1

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

– Ổ cắm 4: 10 m cáp + DCNM-D + 19 x (2 m cáp +DCNM-D)
= (4,5 + 3,1) + 19 x (1,19 + 3,1) = 89,11 W2.

– Ổ cắm 5: 10 m cáp + DCNM-DE + 19 x (2 m cáp + DCNM-DE) 
= (4,5 + 5) + 19 x (1,19 + 5) = 127,11 W2.

1 
Nếu chỉ kết nối một thiết bị với đầu ra này, không cần tính mức tiêu thụ điện năng của cáp cho ổ cắm 2.

2 
Không cần tính cáp dự phòng ngắn nhất.

Tính toán sử dụng bộ chuyển mạch PoE
Chọn một hoặc nhiều bộ chuyển mạch PoE Ethernet để cấp nguồn cho các thiết bị DICENTIS.
Phải kết nối mỗi thiết bị DICENTIS với một đầu ra hỗ trợ PoE riêng của bộ chuyển mạch
Ethernet.
 

Thông báo!

Một số bộ chuyển mạch PoE Ethernet chỉ có thể cấp nguồn cho số lượng cổng có hạn. Số khác

có thể cấp nguồn cho mọi cổng, nhưng tổng công suất mà bộ chuyển mạch Ethernet có thể
cung cấp lại có hạn. Vui lòng xem tài liệu của bộ chuyển mạch PoE Ethernet được sử dụng.

 

Thông báo!

Nếu sử dụng PoE, không thể kết nối theo kiểu nối xích vòng cho thiết bị DICENTIS. Sử dụng

PoE không cho phép đi cáp dự phòng.

4.3.2
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2

1

Hình 4.4: Mặt dưới của thiết bị DICENTIS (DCNM-MMD / DCNM-MMD2)

 

2

1

Hình 4.5: Mặt dưới của thiết bị DICENTIS (DCNM-D / DCNM-DVT / DCNM-DSL / DCNM-DE)

 

Mục Mô tả

1 Đầu nối mạng

2 Đầu nối mạng/PoE
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Tùy chọn khả năng dự phòng
Có thể tạo Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS bằng mạng dự phòng. Điều này sẽ đảm bảo cho hệ
thống tiếp tục hoạt động nếu:
– cáp mạng bị hỏng hoặc vô tình bị ngắt kết nối.
– một trong các thành phần không hoạt động
 
Có thể tạo các cấp độ dự phòng khác nhau trong hệ thống tùy thuộc vào:
– loại thiết bị được sử dụng trong hệ thống (DCNM-APS / DCNM-PS hoặc DCNM-APS2 /

DCNM-PS2)
– số thành phần dự phòng được dùng trong hệ thống.
– số lượng cáp mạng dự phòng.
 
Phần sau đây sẽ giải thích về tùy chọn dự phòng có thể sử dụng khi thiết kế Hệ Thống Hội Thảo
DICENTIS. Có thể kết hợp mỗi tùy chọn trong Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS, giúp bạn quan sát
giới hạn cáp dự phòng. Tham khảo:
– Cáp dự phòng dành cho thiết bị DCNM‑APS/DCNM‑PS, Trang 22.
– Cáp dự phòng dành cho các thiết bị DCNM-APS2/DCNM-PS2, Trang 23.
– Máy tính chủ dự phòng, Trang 25.
 

Thông báo!

Cần phải bật Giao Thức Cây Bắc Cầu Nhanh (RSTP) trong Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS để
giúp các tùy chọn dự phòng này hoạt động đúng.
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Cáp dự phòng dành cho thiết bị DCNM‑APS/DCNM‑PS
Phần này sẽ mô tả cách tạo cáp dự phòng cho các thiết bị DCNM-APS hoặc DCNM-PS. Số thiết
bị Ethernet tối đa trong vòng lặp (bao gồm bộ chuyển mạch gốc) là 22. Trong một hệ thống
không có bộ chuyển mạch Ethernet, APS sẽ là bộ chuyển mạch gốc.
Trong một vòng lặp, tổng số thiết bị cho phép phụ thuộc vào:
– Loại thiết bị được kết nối trong vòng lặp (ví dụ: thiết bị DCNM-MMD2 tiêu thụ nhiều điện

năng hơn thiết bị DCNM-DE).
– Chiều dài của vòng lặp (cáp cũng tiêu thụ điện năng).
Hình hiển thị cách tính toán số thiết bị trong vòng lặp. Đường màu đó hiển thị vòng lặp lớn
nhất. Ký hiệu # hiển thị cách tính thiết bị.
Trong ví dụ bên dưới, có thể kết nối lên tới 21 thiết bị thảo luận.
 

1

2

3 3

#1

#2 #22

Hình 4.6: Kết nối thiết bị DICENTIS bằng cáp dự phòng tới cùng một loại thiết bị DCNM-APS / DCNM-PS

1: DCNM-APS hoặc DCNM-PS.
2: Thiết bị DICENTIS.
3: Cáp DICENTIS (vòng lặp dự phòng).

Có thể đi dây (DCNM‑APS/DCNM‑PS) Giới hạn/yêu cầu

Kết nối thiết bị DICENTIS trong cấu hình kiểu
nối xích vòng từ ổ cắm công suất cao trên một
DCNM-PS hoặc DCNM-APS tới ổ cắm công
suất cao khác trên cùng một DCNM-PS hoặc
DCNM-APS.

Chỉ cáp mới có khả năng dự phòng. Nếu
DCNM-PS hoặc DCNM-APS không hoạt động,
tất cả các thiết bị DICENTIS kết nối với thiết bị
đó cũng sẽ không hoạt động.
 
Nếu một thiết bị DICENTIS không hoạt động,
các thiết bị DICENTIS khác trong kiểu nối xích
vòng sẽ tiếp tục hoạt động.
 
Để kích hoạt hệ thống dự phòng, phải bật
Giao Thức Cây Bắc Cầu Nhanh (RSTP).

Bạn có thể sử dụng bất kỳ ổ cắm công suất
cao nào (3, 4 hoặc 5) để tạo kiểu nối xích
vòng.

Phải kết nối vòng lặp dự phòng với cùng một
DCNM-APS hoặc cùng một DCNM-PS.

Cũng xem
– Sơ đồ tính toán khả năng cấp nguồn, Trang 17
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Cáp dự phòng dành cho các thiết bị DCNM-APS2/DCNM-PS2
Phần này sẽ mô tả cách tạo cáp dự phòng cho loại thiết bị DCNM-APS2 / DCNM-PS2. Số thiết
bị Ethernet tối đa trong vòng lặp có thể lớn nhất (bao gồm bộ chuyển mạch gốc) là 22. Trong
một hệ thống không có bộ chuyển mạch Ethernet, APS sẽ là bộ chuyển mạch gốc.
Trong một vòng lặp, tổng số thiết bị cho phép phụ thuộc vào:
– Loại thiết bị được kết nối trong vòng lặp (ví dụ: thiết bị DCNM-MMD2 tiêu thụ nhiều điện

năng hơn thiết bị DCNM-DE).
– Chiều dài của vòng lặp (cáp cũng tiêu thụ điện năng).
Hình hiển thị cách tính toán số thiết bị trong vòng lặp. Đường màu đó hiển thị vòng lặp lớn
nhất. Ký hiệu # hiển thị cách tính thiết bị.
Trong ví dụ bên dưới, có thể kết nối tối đa 19 thiết bị thảo luận.
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#2 #22

#3 #21
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Hình 4.7: Kết nối thiết bị thảo luận DICENTIS bằng cáp dự phòng giữa loại thiết bị DCNM-PS2 / DCNM-APS2

 
1: Hệ thống/máy tính khách DICENTIS.
2: Bộ chuyển mạch mạng (với khả năng cấp nguồn dự phòng tùy chọn)
3: DCNM-APS2
4: DCNM-PS2
5: Cáp DICENTIS (vòng lặp dự phòng)

4.4.2
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Có thể đi dây (DCNM-APS2/DCNM-PS2) Giới hạn/yêu cầu

Tạo một vòng lặp dự phòng nhờ kết nối các
thiết bị DICENTIS trong cấu hình kiểu nối xích
vòng từ ổ cắm công suất cao trên DCNM-
PS2 / DCNM-APS2 tới ổ cắm công suất cao
trên DCNM-PS2 khác.
 
Vòng lặp dự phòng giữa hai thiết bị DCNM-
PS2 là dành cho điện và tín hiệu. Nếu một
trong các thiết bị DCNM-PS2 không hoạt
động, thiết bị DCNM-PS2 khác sẽ cấp nguồn
và tín hiệu cho các thiết bị DICENTIS trong
kiểu nối xích vòng.

Chỉ cáp mới có khả năng dự phòng. Nếu
DCNM-PS hoặc DCNM-APS không hoạt động,
tất cả các thiết bị DICENTIS kết nối với thiết bị
đó cũng sẽ không hoạt động.
 
Để kích hoạt hệ thống dự phòng:
– Cần phải bật Giao Thức Cây Bắc Cầu

Nhanh (RSTP) trong Hệ Thống Hội Thảo
DICENTIS.

– cần kết nối bộ chuyển đổi mạng có khả
năng cấp nguồn dự phòng với thiết bị
DCNM-PS2 / DCNM-APS2, như hiển thị
trong hình trước đó.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ ổ cắm công suất
cao nào (3, 4 hoặc 5) trên thiết bị DCNM-PS2
nào cũng được để tạo kiểu nối xích vòng/vòng
lặp dự phòng.
Ví dụ: có thể kết nối ổ cắm công suất cao 3
trên thiết bị này với ổ cắm công suất cao 4
trên thiết bị khác.

Lưu ý: Phải kết nối vòng lặp dự phòng với loại
thiết bị DCNM-PS2 khác. Bạn không thể sử
dụng loại thiết bị DCNM-PS / DCNM-APS để
tạo vòng lặp dự phòng cho nguồn điện.

Tuy là không nên, nhưng bạn chỉ có thể tạo
một vòng lặp dự phòng cho tín hiệu nhờ kết
nối các thiết bị DICENTIS trong cấu hình kiểu
nối xích vòng với cùng một DCNM-PS2 hoặc
DCNM-APS2.
Chúng tôi thiết kế thiết bị DCNM-PS2 để giảm
chi phí sở hữu, ví dụ: cho phép kết nối tối đa
ba vòng lặp dự phòng giữa hai thiết bị DCNM-
PS2.

Vòng lặp dự phòng sẽ hoạt động giống như
loại thiết bị DCNM-PS / DCNM-APS. Tham
khảo Cáp dự phòng dành cho thiết bị
DCNM‑APS/DCNM‑PS, Trang 22.

 

Thông báo!

Cần phải bật Giao Thức Cây Bắc Cầu Nhanh (RSTP) trong Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS để
giúp các tùy chọn dự phòng này hoạt động đúng.

Cũng xem
– Sơ đồ tính toán khả năng cấp nguồn, Trang 17

 

 

24 vi | Thiết kế và sơ đồ lắp đặt hệ thống DICENTIS

11.2016 | V1.4 | Sổ tay hướng dẫn Lắp đặt phần cứng Bosch Security Systems B.V.



Máy tính chủ dự phòng
Có thể cải thiện tính sẵn sàng của hệ thống nhờ kết nối máy tính chủ DICENTIS dự phòng,
thành phần và cáp liên quan với Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS. Số thiết bị Ethernet tối đa trong
vòng lặp có thể lớn nhất (bao gồm bộ chuyển mạch gốc) là 22.
Trong một vòng lặp, tổng số thiết bị cho phép phụ thuộc vào:
– Loại thiết bị được kết nối trong vòng lặp (ví dụ: thiết bị DCNM-MMD2 tiêu thụ nhiều điện

năng hơn thiết bị DCNM-DE).
– Chiều dài của vòng lặp (cáp cũng tiêu thụ điện năng).
Hình hiển thị cách tính toán số thiết bị trong vòng lặp. Đường màu đó hiển thị vòng lặp lớn
nhất. Ký hiệu # hiển thị cách tính thiết bị.
Trong ví dụ bên dưới, có thể kết nối lên tới 17 thiết bị.
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Hình 4.8: Máy tính chủ DICENTIS dự phòng với thành phần và cáp dự phòng

1: Hệ thống/máy tính khách DICENTIS
2: Bộ chuyển mạch mạng (với khả năng cấp nguồn dự phòng tùy chọn)
3: DCNM-APS2
4: DCNM-PS2
5: Cáp DICENTIS (vòng lặp dự phòng)
 
Để tùy chọn này hoạt động, Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS phải chạy kết hợp cùng với phần mềm
Doanh nghiệp EverRun từ Stratus Technologies. Hãy tham khảo trang web của công ty Stratus
Technologies để biết thêm thông tin.
Có thể sử dụng các tùy chọn khác để bảo đảm độ tin cậy của Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS, bao
gồm:
– Máy chủ SQL từ xa.
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Vật liệu và công cụ lắp đặt
Phần này mô tả vật liệu lắp đặt như cáp, đầu nối và các công cụ.

Khuyến nghị
– Luôn sử dụng sản phẩm, vật liệu và công cụ lắp đặt mà nhà sản xuất chỉ định.
– Nói chung, sử dụng ống dẫn cáp khác nhau cho cáp mạng hệ thống, cáp âm thanh và cáp

nguồn điện lưới.
– Sử dụng vỏ bảo vệ bằng kim loại tại những khu vực công cộng nơi mọi người có thể tiếp

xúc hoặc giẫm lên đầu nối và cáp.

!
Lưu ý!

Không vượt quá giới hạn uốn của cáp mạng hệ thống (DCNM‑CBxxx):

Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp mạng hệ thống là 50 mm.

 

Cáp Mạng Hệ thống
Cáp mạng hệ thống kết thúc bằng các đầu nối ở cả hai đầu, có nhiều chiều dài khác nhau và
được dùng để kết nối các thiết bị DICENTIS với nhau. Cáp bao gồm bốn cặp CAT‑5e được xoắn
lại với nhau để truyền dữ liệu và hai dây đồng để cấp nguồn.

Số đặt hàng Chiều dài cáp

 m ft

DCNM-CB02 2 6.56

DCNM-CB05 5 16.40

DCNM-CB10 10 32.81

DCNM-CB25 25 82.02

Bảng 5.1: Loại và chiều dài cáp

 

Hình 5.1: Hình đầu nối và cáp DCNM-CBxx
 

5

 

5.1
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Đầu nối cáp hệ thống
Dùng các đầu nối để đi cáp mạng hệ thống riêng của bạn hoặc để thay thế đầu nối. Có hai loại
đầu nối cáp hệ thống: Đầu nối cáp lắp đặt DCNM-CBCON-I, Trang 28 và Đầu nối cáp mạng
DCNM-CBCON-N, Trang 28.

!

Thận trọng!

Cả hai loại đầu nối này trông tương tự nhưng hoạt động khác nhau! Vì vậy, chỉ dùng đúng loại

đầu nối với loại cáp hệ thống thích hợp.
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Hình 5.2: Mặt trước của DCNM-CBCON và hình vẽ rời

Mục Mô tả

1 Vỏ chụp giảm sức căng

2 Ống măng sông

3 Tấm chắn ổ cắm nối

4 Tiếp điểm điện (Số lượng: 2)

5 Thanh chịu tải

6 Ổ tiếp điểm điện (2 vị trí)

7 Vỏ ngoài

8 Lẫy khóa

9 Ổ tiếp điểm tín hiệu (8 vị trí)

Cũng xem
– Cáp Mạng Hệ thống, Trang 26
– Cáp Lắp đặt Hệ thống DCNM-CB250, Trang 30
– Bộ dụng cụ Cáp Mạng Hệ thống DCNM-CBTK, Trang 29

5.2

 

DICENTIS Vật liệu và công cụ lắp đặt | vi 27

Bosch Security Systems B.V. Sổ tay hướng dẫn Lắp đặt phần cứng 11.2016 | V1.4 |



Đầu nối cáp lắp đặt DCNM-CBCON-I
Chỉ có thể kết hợp sử dụng 50 Đầu Nối Cáp Lắp Đặt DICENTIS DCNM‑CBCON‑I với Cáp Lắp đặt
Hệ thống DCNM-CB250, Trang 30 bằng cách dùng Bộ dụng cụ Cáp Mạng Hệ thống DCNM-
CBTK, Trang 29.

Đầu nối cáp mạng DCNM-CBCON-N
Chỉ có thể kết hợp sử dụng 50 Đầu Nối Cáp Mạng DICENTIS DCNM‑CBCON‑N với Cáp Mạng Hệ
thống, Trang 26 bằng cách dùng Bộ dụng cụ Cáp Mạng Hệ thống DCNM-CBTK, Trang 29.

 

5.2.1
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Bộ dụng cụ Cáp Mạng Hệ thống DCNM-CBTK
Bộ dụng cụ cáp hệ thống được sử dụng để kết nối Đầu nối cáp hệ thống, Trang 27 với Cáp Lắp
đặt Hệ thống DCNM-CB250, Trang 30 hoặc Cáp Mạng Hệ thống, Trang 26.

21

Mục Mô tả

1 Dụng cụ mắc dây nguồn.

2 Dụng cụ mắc dây tín hiệu.

Bảng 5.2: Thành phần trong bộ dụng cụ

Thông báo!

Hãy tham khảo phần "chiều dài tùy chỉnh cho cáp mạng hệ thống" trên đĩa DVD, tải về tại:

https://licensing.boschsecurity.com/software
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Cáp Lắp đặt Hệ thống DCNM-CB250
Cáp lắp đặt hệ thống, không có đầu nối, có loại dài 250 mét và được dùng để đi cáp mạng hệ
thống riêng của bạn. Tham khảo phần Đầu nối cáp hệ thống, Trang 27, Đầu nối cáp lắp đặt
DCNM-CBCON-I, Trang 28 va ̀ Bộ dụng cụ Cáp Mạng Hệ thống DCNM-CBTK, Trang 29.

Thông báo!

Chiều dài tối đa của cáp mạng hệ thống là: 100 m / 328.9 ft.

 

Thông báo!

Hãy tham khảo phần "chiều dài tùy chỉnh cho cáp mạng hệ thống" trên đĩa DVD, tải về tại:

https://licensing.boschsecurity.com/software

Cũng xem
– Đầu nối cáp hệ thống, Trang 27

 

5.4
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Lắp đặt cơ khí cho Thiết bị Trung tâm

Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm Thanh và Bộ
Chuyển Mạch Cấp Nguồn
Sử dụng Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm Thanh:
– để điều khiển tín hiệu âm thanh của hệ thống,
– để định tuyến tín hiệu âm thanh đến/từ các thiết bị,
– để cấp nguồn cho các thiết bị,
– như một bộ chuyển mạch Ethernet để kết nối máy tính và thiết bị DICENTIS (DCNM-D /

DCNM-DVT / DCNM-DSL / DCNM-DE / DCNM-MMD / DCNM-MMD2).
Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn được dùng để:
– cấp nguồn cho các thiết bị.
Phạm vi cung cấp
Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm Thanh và Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn được vận
chuyển cùng các bộ phận sau:
– 1x Dây điện nguồn.
– 1x Hướng dẫn an toàn.
– 1x Bộ giá đỡ 19 inch.
– 4x chân đế.
– 1x DVD có sổ tay hướng dẫn và phần mềm (chỉ kèm theo Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho

Thiết Bị Âm thanh).

 

Mặt trước

1 2 2 13

Hình 6.1: Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm Thanh/Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn

Mục Mô tả

1 Giá đỡ 19“.

2 Cửa thông gió vào.

3 Đèn LED chỉ báo:
Tắt: Đã tắt.
Màu xanh: Đã bật.
Màu hổ phách: Chế độ chờ.
Nhấp nháy: Các dịch vụ trên máy tính chủ hiện không chạy.
Màu xanh và màu hổ phách luân phiên: Khi cần tải xuống phần mềm.

6

6.1
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Mặt sau

10 12 13 15 17 19

11 14 16 18 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hình 6.2: Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm Thanh

10 12 13 15 17

14 16 18

19

20

9

Hình 6.3: Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn

 

Mục Mô tả

1, 5 Cổng ra XLR 1 và 2.

2, 6 Cổng ra RCA 1 và 2.

3, 7 Cổng vào XLR 1 và 2.

4, 8 Cổng vào RCA 1 và 2.

9 Ngõ vào nguồn điện, công tắc nguồn điện và bộ phận giữ cầu chì.

10 Nút khởi tạo lại.

11 Công tắc nối đất (nối đất hoặc lơ lửng).

12 Ổ cắm 1 không có công suất.

13 Ổ cắm 2 công suất thấp.

15, 17, 19 Ổ cắm 3, 4, 5 công suất cao.

14, 16, 18, 20 Đèn LED báo quá tải cho ổ cắm 2‑5:
Màu xanh: Điện OK.
Màu đỏ: Quá tải. Tháo cáp và đợi trong vài giây để hệ thống thiết lập lại sau
khi quá tải.

Cách lắp đặt
1. Lắp đặt Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm thanh hoặc Bộ Chuyển Mạch Cấp

Nguồn trong hệ thống tủ mạng thiết bị 19 inch hoặc lên một bề mặt phẳng. Hai bộ giá đỡ
19 inch và bốn chân đế được cung cấp cùng với Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị
Âm thanh và Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn. Tham khảo hình minh họa dưới đây.

2. Kết nối tất cả các cáp cần thiết.
3. Kết nối nguồn điện lưới.
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1

2

3

Hình 6.4: Giá đỡ 19 inch, bề mặt phẳng và lắp chân đế

Mục Mô tả

1 Lắp tủ mạng 19 inch (giá đỡ)

2 Lắp trên bề mặt phẳng (giá đỡ)

3 Lắp chân đế

 

Thông báo!

Thiết bị kéo dài 30 mm về phía trước giá đỡ 19” khi được lắp đặt trong hệ thống tủ mạng 19”.

 

!

Thận trọng!

Không cản lỗ thông khí nằm ở mặt trước, mặt sau bên trái và bên phải.
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Lắp đặt cơ khí cho Thiết bị Đóng góp

Thiết bị DICENTIS
Sử dụng thiết bị DICENTIS (DCNM-D, DCNM-DVT, DCNM-DSL, DCNM-DE, DCNM-MMD, DCNM-
MMD2) để:
– tham dự cuộc họp hoặc hội thảo
– theo dõi và điều khiển cuộc họp hoặc hội thảo (cho chủ tọa sử dụng, tùy thuộc vào cấu

hình).

DCNM-MMD / DCNM-MMD2

1

4

5

78 6

9

10

32

Hình 7.1: Mặt trước, mặt trên, mặt sau và mặt bên

Mục Mô tả

1 Màn hình cảm ứng điện dung 7”.

2 Dải đèn LED.

3 Loa hai chiều.

4 Giắc cắm stereo 3,5 mm cho tai nghe hoặc tai nghe có micrô tích hợp.

5 Điều khiển âm lượng tai nghe.

6 Nút yêu cầu micrô.

7 Nút ưu tiên chủ tọa hoặc tắt tiếng micrô.

8 Đầu đọc Giao Tiếp Tầm Gần (NFC) (chỉ dành cho DCNM-MMD2).

9 Đường dẫn cáp.

10 Đầu nối đầu vào micrô.

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

Mục Mô tả

1 Loa hai chiều.

2 Đầu đọc Giao Tiếp Tầm Gần (NFC).

3 Nút ưu tiên của chủ tọa, nút tắt tiếng micrô, nút yêu cầu micrô dành cho người
tham gia thứ hai.

4 Nút yêu cầu micrô.

7

7.1
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Mục Mô tả

5 Nút biểu quyết.

6 Nút lựa chọn ngôn ngữ.

7 Hiển thị ngôn ngữ.

8 Màn hình cảm ứng điện dung 4.3”.

9 Giắc cắm stereo 3,5 mm cho tai nghe hoặc tai nghe có micrô tích hợp.

10 Điều khiển âm lượng tai nghe.

11 Đầu nối đầu vào micrô.

12 Đường dẫn cáp.

 

Kết nối các thiết bị DICENTIS
Có thể lập cấu hình hệ thống cho Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS một cách nhanh chóng và dễ
dàng dưới dạng cấu hình kiểu nối xích vòng hoặc cấu hình ngôi sao:
– Cấu hình kiểu nối xích vòng: Sử dụng dây cáp chuyên dụng, gồm có cáp CAT‑5e có hai

dây dẫn điện bổ sung (xem Thiết lập điển hình cho hệ thống, Trang 8).
– Cấu hình ngôi sao: Kết nối mỗi thiết bị DICENTIS với một cáp CAT‑5e chuẩn riêng. Yêu cầu

sử dụng bộ chuyển mạch Ethernet để Cấp nguồn qua Ethernet (PoE).

Thông báo!

Khi sử dụng Cấp nguồn qua Ethernet, không thể kết nối kiểu nối xích vòng cho các thiết bị
DICENTIS.

 
Cấu hình ngôi sao sử dụng các đầu nối bên dưới thiết bị, đảm bảo lắp đặt hệ thống một cách
gọn gàng, đặc biệt hữu ích cho vùng phủ sóng TV.
Để kết nối cáp mạng hệ thống với các thiết bị DICENTIS (hãy tham khảo hình sau đây):
1. Lắp cáp mạng hệ thống/đầu nối (2).
2. Dẫn cáp mạng hệ thống qua đường dẫn cáp (3).

 

Lắp đặt thiết bị DICENTIS
Các thiết bị DICENTIS có thể đứng tự do hoặc được gắn cố định bằng ốc vít trong cấu hình lắp
đặt ổn định hơn.
1. Khoảng cách giữa các tâm của ống lót vít (1) nằm trên mặt đáy là 100 mm.
2. Sử dụng loại vít M4 với chiều dài ống lót vít tối đa của thiết bị là 5 mm khi lắp thiết bị vào

mặt đáy của phần lõm (1).
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3 4

1 1

2

Hình 7.2: Mặt dưới của thiết bị thảo luận DICENTIS (DCNM-MMD / DCNM-MMD2)

 

Mục Mô tả

1 Ống lót vít cho lắp đặt cố định.

2 2x đầu vào/đầu ra của kết nối RJ45 dành cho cáp nguồn hệ thống.

3 Đường dẫn cáp.

4 Đầu nối USB, để sử dụng sau này (chỉ dành cho DCNM-MMD / DCNM-MMD2).

 

Cũng xem
– Cáp Mạng Hệ thống, Trang 26
– Cáp Lắp đặt Hệ thống DCNM-CB250, Trang 30
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Micrô DICENTIS
Thông thường, Micrô Có Khả Năng Định Hướng Cao DCNM‑HDMIC và Micrô Thân DCNM-
MICL/S được sử dụng cùng các thiết bị DICENTIS.

3

6 4

7

1

2

5

8

2

6
4

7

1

2

5

8

Hình 7.3: Mặt trước và mặt dưới của DCNM‑HDMIC và DCNM‑MICS / DCNM‑MICL

Số Mô tả

1 Đèn LED chỉ báo.

2 Lưới micrô.

3 Phần thân có thể điều chỉnh (DCNM‑MICS / DCNM‑MICL).

4 Đầu nối dẫn hướng.

5 Thanh trượt dẫn hướng.

6 Đầu nối.

7 Chốt trượt để nhả khóa (Nhấn và đẩy để nhả).

8 Khóa

9 Khe cắm âm của thiết bị (xem hình sau).

 

7.2
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Cách kết nối hoặc tháo micrô
Micrô có thể dễ dàng kết nối với thiết bị DICENTIS:

9

6 4

857

Hình 7.4: Kết nối DCNM‑HDMIC hoặc DCNM-MICS / DCNM-MICL

 
Để thực hiện:
1. Nhẹ nhàng đưa đầu nối dẫn hướng (4) vào khe cắm micrô của thiết bị DICENTIS (9).
2. Ấn nhẹ đầu nối (6) vào khe cắm micrô của thiết bị (9) cho đến khi khóa nối (5) vừa/khớp

vào vị trí.
3. Để tháo micrô khỏi thiết bị: Đẩy chốt trượt (7) về phía thiết bị và giữ ở vị trí nhả khóa (8) và

kéo micrô ra ngoài.

Cũng xem
– Thiết bị DICENTIS, Trang 34
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Giấy chống chói DCNM-MMDSP
Có thể sử dụng giấy chống chói DICENTIS để bảo vệ màn hình bằng kính nhiệt của Thiết Bị đa
phương tiện DICENTIS.
 

Quy trình lắp đặt
1. Sử dụng bông cồn đi kèm và vải vi sợi để vệ sinh màn hình LCD của thiết bị trước khi lắp

đặt.
2. Bóc giấy dán định vị khỏi mặt sau của giấy chống chói.
3. Đặt giấy chống chói lên trên màn hình LCD của thiết bị và cố định băng dính định vị vào

mặt bên của thiết bị.
4. Mở giấy chống chói và sử dụng “chổi quét” để quét bụi khỏi bề mặt của màn hình LCD.
5. Bóc màng bảo vệ khỏi mặt còn lại của giấy chống chói.
6. Ấn nhẹ giấy chống chói lên màn hình LCD. Nếu có bong bóng khí bên dưới giấy chống

chói, sử dụng “ống lăn” để loại bỏ.

Kệ đỡ Thẻ Tên DCNM-NCH
Có thể sử dụng kệ đỡ thẻ tên (1) để hiển thị cố định tên của người tham gia trên mặt sau của
Thiết Bị đa phương tiện DICENTIS. Kệ đỡ thẻ tên có hai nam châm (2) cho bạn dễ dàng đính
kèm và tháo khỏi mặt sau của thiết bị.

1 2

2

Hình 7.5: Lắp ráp DCNM‑NCH

Mục Mô tả

1 Kệ đỡ thẻ tên.

2 Nam châm.

 

Thông báo!

Chúng tôi cung cấp mẫu gài giấy trên DVD đi kèm, có thể tải xuống từ: https://

licensing.boschsecurity.com/software.

 

7.3

7.4
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Kiểm tra Lắp đặt
Cần tiến hành kiểm tra lắp đặt để ngăn chặn kết nối nhầm và phát hiện khiếm khuyết sản phẩm
tiềm ẩn ngay từ đầu. Không làm vậy có thể dẫn đến hỏng hóc hệ thống.
Mỗi thiết bị DICENTIS đều có chức năng chẩn đoán tích hợp riêng mà bạn có thể dùng để tìm
lỗi. Quá trình chẩn đoán bắt đầu ngay khi bạn bật thiết bị DICENTIS. Không cần phải lập cấu
hình và kết nối Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS với máy tính điều khiển hệ thống.

Điều kiện tiên quyết
1. Tất cả cáp mạng hệ thống đều được kết nối với thiết bị.
2. Có lắp đặt Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm Thanh và Bộ Chuyển Mạch Cấp

Nguồn.

Bắt đầu kiểm tra
Bật nguồn tất cả các Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm thanh và Bộ Chuyển Mạch
Cấp Nguồn được dùng trong hệ thống: Mỗi thiết bị được kết nối sẽ bật nguồn và khởi tạo.

  

 

1. Sau khi Thiết Bị đa phương tiện DICENTIS và thiết bị hội thảo Với Khả Năng Mở Rộng
DICENTIS đã khởi tạo, sẽ hiển thị màn hình chẩn đoán.

2. Nếu dòng chữ “Link down” (Liên kết bị lỗi) xuất hiện:
– Nghĩa là không kết nối hoặc cáp mạng bị hỏng.
– Thiết bị chỉ được kết nối với một cáp mạng hệ thống (“Link down” hiển thị về bên thiết

bị không được kết nối).
3. Nếu cáp mạng hệ thống được kết nối chính xác vào mạng, sẽ thấy hiển thị tốc độ mạng.
4. Nếu Thiết Bị đa phương tiện DICENTIS và thiết bị hội thảo Với Khả Năng Mở Rộng DICENTIS

được kết nối với Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm Thanh, Bộ Chuyển Mạch
Cấp Nguồn hay thiết bị đa phương tiện khác, sẽ hiển thị 100 Mb:
– Có thể kết nối dây dẫn bên trong đầu nối cáp mạng hệ thống không đúng hoặc bị đứt.

Bạn cần kiểm tra dây và đầu nối.
– Nếu cáp được kết nối với bộ chuyển mạch 100 Mb thì đây là kết nối đúng.

5. Nhấp vào nút thông tin để xem thêm thông tin về thiết bị đa phương tiện.
6. Khi đã kết nối đúng toàn bộ dây và thiết bị không có phần mềm ứng dụng, màn hình sẽ

hiển thị dòng chữ “Please download software” (Vui lòng tải xuống phần mềm).
7. Bây giờ, bạn có thể tải xuống thiết bị:

8
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– Sổ tay hướng dẫn này không đề cập đến việc tải xuống thiết bị. Tham khảo sổ tay
hướng dẫn cấu hình DICENTIS về cách tải xuống thiết bị.

 

Dịch vụ khách hàng
Nếu không xử lý được lỗi, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp hoặc nhà tích hợp hệ thống, hoặc
đến gặp đại diện Bosch.
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