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Bezpečnost

Důležitá bezpečnostní opatření
Před instalací nebo použitím systému DCN si přečtěte dokument Důležité bezpečnostní
pokyny. Dokument Důležité bezpečnostní pokyny je dodáván společně s centrální řídicí
jednotkou.

Akumulátor DCN-WLIION

CAUTION Important Safety Instructions for Li-ion batteries.
Do not short-circuit the battery.
Do not pierce or crush the battery.
Do not disassemble or modify the battery.
Do not heat, incinerate or expose the battery to direct continuous sunshine.
Do not immerse the battery in any liquid it may be vent or rupture.
Respect charging, discharging, transport and storage instructions.
Charge the battery between 0 ºC and 45 ºC (32ºF and 113ºF).
Discharge the battery between -20 ºC and 60 ºC  (-4ºF and 140ºF). 

Rated : 7.2V         4800 mAh
Charging Current : 12V/2.5A

DCN-WLIION-D  Rechargeable Lithium-ion Battery Pack

NL-4827HG-10

S
/N

: S
M

Y
Y

W
W

99
99

Li-ion US  ITE ACCESORYC

LISTED 19JW

M04

Obrázek 1.1: Bezpečnostní pokyny

 
Pokud jsou bezdrátové konferenční jednotky používány s akumulátory DCN-WLIION, přečtěte si
bezpečnostní pokyny vytištěné na štítku akumulátoru.

Zřeknutí se práv
CobraNet je ochranná známka společnosti Peak Audio, divize společnosti Cirrus Logic, Inc.,
v USA a dalších zemích.

Prohlášení ke směrnicím FCC a směrnicím úřadu Industry
Canada
Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje kanadské normě ICES-003. Cet appareil numérique de
la classe B est conforme à la norme NMB‑003 du Canada.
Bezdrátové zařízení DCN bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle
části 15 směrnic FCC. Účelem těchto limitů je zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému
rušení v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční
energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé
rušení rádiové komunikace. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní
situaci k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze
zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, měl by se uživatel pokusit rušení odstranit těmito
způsoby:
– Otočte nebo přemístěte přijímací anténu.
– Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
– Připojte zařízení do zásuvky elektrické sítě zapojené do jiného okruhu než přijímač.
– Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.
 
Bezdrátové konferenční jednotky a bezdrátový přístupový bod vyhovují části 15 směrnic FCC
a směrnici RSS‑210 úřadu Industry Canada. Použití těchto zařízení je podmíněno splněním
následujících dvou podmínek:
1. Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Zařízení musí odolat jakémukoli přijatému rušení včetně takového, které může způsobit

nežádoucí činnost.

1

1.1

1.2

1.3

1.4

8 cs | Bezpečnost DCN Systém Next Generation

Listopad 2013 | V2.0 | Návod k obsluze Bosch Security Systems B.V.



Poznámka!

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

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

zařízení.

Poznámka!

Bezdrátové konferenční jednotky a bezdrátový přístupový bod vyhovují limitům pro vyzařování

podle směrnic FCC stanoveným pro neřízené prostředí. Bezdrátové konferenční jednotky

a bezdrátový přístupový bod by měly být instalovány a používány ve vzdálenosti minimálně

20 cm od vašeho těla. Vysokofrekvenční části bezdrátových konferenčních jednotek

a bezdrátového přístupového bodu nesmí být umístěny společně ani provozovány ve spojení

s jakýmikoli dalšími anténami nebo vysílači.

 
 

DCN Systém Next Generation Bezpečnost | cs 9

Bosch Security Systems B.V. Návod k obsluze Listopad 2013 | V2.0 |



Základní informace o tomto návodu

Funkce
Instalační příručka a návod k obsluze poskytují instalačním technikům a operátorům nezbytné
údaje pro instalaci, konfiguraci a obsluhu systému DCN.

Digitální verze
Instalační příručka a návod k obsluze jsou nyní dostupné jako digitální soubor (ve formátu
PDF). Pokud se v souboru PDF nachází odkaz na místo, které obsahuje další údaje, klikněte na
text. Text obsahuje hypertextové odkazy.

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

Poznámka!

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

poškození zařízení ani zranění osob.

!

Výstraha!

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

zranění osob.

!
Výstraha!

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

k vážnému zranění osob.

Nebezpečí!

Nedodržení varování může vést k vážným zraněním nebo smrtelnému úrazu.

!
Výstraha!

Nebezpečí elektrostatických výbojů (viz část Elektrostatické výboje, Strana 11).

 

2

2.1

2.2

2.3
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Elektrostatické výboje
Elektrostatické výboje mohou poškodit elektrické součásti. Učiňte preventivní opatření, která
zabrání elektrostatickým výbojům, když se dotýkáte desek s plošnými spoji.

31 2

12 11 10 9 8 7 6

4 5

Obrázek 2.1: Předcházení elektrostatickým výbojům

Číslo Popis

1 Bezpečnostní izolační transformátor

2 Skříň distribučního zdroje

3 Vodivé přihrádky

4 Snímač elektrostatického napětí

5 Bavlněný pracovní oděv

6 Vodivá podlahová rohož

7 Vodivá obuv / uzemňovací ochrana na
podpatcích

8 Vodivá stolička

9 Řemínek (odpor 0,5 až 1,0 MΩ)

10 Společný referenční bod

11 Vodivá deska pracovního stolu

12 Uzemnění napájení

Tabulka 2.1: Předcházení elektrostatickým výbojům

 

2.4
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Převodní tabulky
V tomto návodu jsou k vyjádření délek, hmotností, teplot atd. použity jednotky SI. Ty lze
převést na nemetrické jednotky pomocí níže uvedených informací.

1 palec = 25,4 mm 1 mm = 0,03937 palce

1 palec = 2,54 cm 1 cm = 0,3937 palce

1 stopa = 0,3048 m 1 m = 3,281 stopy

1 míle = 1,609 km 1 km = 0,622 míle

Tabulka 2.2: Převod jednotek délky

1 libra = 0,4536 kg 1 kg = 2,2046 libry

Tabulka 2.3: Převod jednotek hmotnosti

1 psi = 68,95 hPa 1 hPa = 0,0145 psi

Tabulka 2.4: Převod jednotek tlaku

Poznámka!

1 hPa = 1 mbar

°F = 
_
 . °C + 32

9
5

°C = 
_
 . (°F - 32)

5
9

2.5
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Přehled systému
Systém DCN je systém pro drátovou a bezdrátovou distribuci a zpracování zvukových signálů.
Systém lze také používat pro hlasování a simultánní tlumočení.
Systém DCN se skládá ze tří částí: sítě DCN, bezdrátové sítě a optické sítě.

Obrázek 3.1: Přehled systému DCN

 
Systém DCN tvoří:
– Centrální řídicí jednotky, audioexpandéry, vysílač systému Integrus nebo bezdrátový

přístupový bod
– Bezdrátové konferenční jednotky, drátové konferenční jednotky, jednotky Concentus,

jednotky pro zápustnou montáž nebo tlumočnické jednotky
– Instalační zařízení, jako jsou rozhraní pro dva delegáty (DDI), jednotky přídavného

napájecího zdroje a rozbočovače dálkového vedení
 

Poznámka!

Veškeré související informace naleznete v návodu pro systém Integrus.

 

3
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Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2 a DCN-CCUB2
Centrální řídicí jednotka řídí systém. Centrální řídicí jednotku lze obsluhovat pomocí řídicího
počítače nebo bez něj.

1 2 3

1

15 14 12 10
9

11

5

2 3 4

13

6 65
7 8

Obrázek 3.2: Pohledy zepředu a zezadu na jednotku DCN-CCU2

 
1. Vypínač – Slouží k zapnutí nebo vypnutí napájení centrální řídicí jednotky.
2. Displej – Zobrazuje konfigurační nabídku.
3. Otočný volič – Slouží k ovládání konfigurační nabídky a úrovně hlasitosti systému.
4. Zdířka pro sluchátka – Slouží k připojení sluchátek.
5. Audiovstupy – Slouží k připojení centrální řídicí jednotky k externím analogovým zdrojům

zvuku. Audiovstupy mají následující funkce:
Audiovstup 1: projev v základním jazyce
Audiovstup 2: možnost výběru rekordéru / reproduktoru delegáta / režimu mix-minus /
vřazení. Vřazení projevu v základním jazyce pro tlumočníky / místní základní jazyk.

6. Audiovýstupy – Slouží k připojení centrální řídicí jednotky k externím analogovým
audiozařízením. Audiovýstupy mají následující funkce:
Audiovýstup 1: veřejné ozvučení
Audiovýstup 2: možnost výběru rekordéru / reproduktoru delegáta / režimu mix-minus /
vřazení. Vřazení projevu v základním jazyce pro tlumočníky / místní základní jazyk.

7. Zásuvka napájení – Slouží k připojení centrální řídicí jednotky k napájení z elektrické sítě
pomocí napájecího kabelu.

8. Zemnicí šroub – Slouží ke spojení centrální řídicí jednotky se zemí.
9. Držák pojistky – Pojistka chrání před poškozením vnitřní napájecí jednotky centrální řídicí

jednotky.
10. Zásuvka Ethernet – Slouží k připojení centrální řídicí jednotky (DCN-CCU2) k počítači,

panelu dálkového ovládání nebo v systému s více centrálními řídicími jednotkami k hlavní
centrální řídicí jednotce.

11. Konektor RS232 – Slouží k připojení videokamer k centrální řídicí jednotce.
12. Kontakt poruchy – Slouží k připojení centrální řídicí jednotky k zařízením zjišťujícím stav

centrální řídicí jednotky.
13. Zásuvky systému DCN s prvkem pro zajištění kabelu – Slouží k připojení centrální řídicí

jednotky do systému DCN.

3.1
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14. Přepínač uzemnění – Výchozí poloha: uzemněno. Neuzemňujte více než jedno zařízení
napájené z elektrické sítě, abyste zabránili bzučivému zvuku způsobenému zemními
smyčkami.

15. Zásuvky optické sítě – Slouží k připojení centrální řídicí jednotky k optické síti.
 
Základní centrální řídicí jednotka DCN-CCUB2 řídí systém. Základní centrální řídicí jednotka je
zjednodušenou verzí centrální řídicí jednotky DCN-CCU2. Základní centrální řídicí jednotka
DCN-CCUB2:
– Je vybavena jedním výstupem XLR.
– Neobsahuje žádné vstupy XLR.
– Není vybavena kontaktem poruchy.
– Nelze připojit k ovládacím prvkům, konektorům a indikátorům optické sítě.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Plánování: Plánování, Strana 69.
– Instalace: 19palcové jednotky, Strana 97.
– Připojení: 19palcové jednotky, Strana 118 a Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2 a DCN-

CCUB2, Strana 119.
– Konfigurace: 19palcové jednotky, Strana 185 a Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2 a DCN-

CCUB2, Strana 189.
– Použití: Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2 a DCN-CCUB2, Strana 238.
– Odstraňování problémů: Centrální řídicí jednotka DCN-CCU2 a DCN-CCUB2, Strana 269.
– Technické údaje: Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2 a DCN-CCUB2, Strana 286.

 

DCN Systém Next Generation Přehled systému | cs 15

Bosch Security Systems B.V. Návod k obsluze Listopad 2013 | V2.0 |



Směrování vstupního a výstupního zvuku
Rekordér
Výchozím režimem směrování vstupního a výstupního zvuku je režim Rekordér. V režimu
Rekordér je do audiovýstupu 2 centrální řídicí jednotky přenášen signál, který lze připojit
k externímu audiorekordéru. Centrální řídicí jednotka neovlivňuje úroveň hlasitosti signálu.
V režimu Rekordér je signál z audiovstupu 2 centrální řídicí jednotky přidáván k signálu
základního jazyka.
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Obrázek 3.3: Schéma zpracování zvuku jednotkou DCN-CCU2 nebo DCN-CCUB2

Přispěvatelská zařízení Bezdrátové konferenční jednotky, drátové
konferenční jednotky, jednotky Concentus nebo
jednotky pro zápustnou montáž

DDD Delegát Mikrofony a reproduktory konferenčních jednotek

Optická zařízení Centrální řídicí jednotky, audioexpandéry, vysílač
systému Integrus nebo bezdrátový přístupový bod

Tlumočnická zařízení Tlumočnická jednotka

Mikrofon --

Sluchátka --

Reproduktor --

Sumarizace Sumarizace signálu

3.1.1
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Přepínač --

Omezovač --

Ovládání výšek --

Ovládání zesílení nízkých
kmitočtů

--

Signál pro upoutání pozornosti --

Regulátor úrovně --

Audiovstup 1 Vstup zvuku v základním jazyce

Audiovýstup 1 Výstup zvuku pro veřejné ozvučení

Audiovstup 2 Volitelný vstup zvuku

Audiovýstup 2 Volitelný výstup zvuku

 

Reproduktor delegáta
V režimu Reproduktor delegáta je do audiovýstupu 2 centrální řídicí jednotky přenášen signál,
který lze připojit k externímu systému veřejného ozvučení.
Centrální řídicí jednotka nastavuje:
– Úroveň hlasitosti signálu
– Úroveň hloubek signálu
– Úroveň výšek signálu
 
V režimu Reproduktor delegáta je signál z audiovstupu 2 centrální řídicí jednotky přidáván
k signálu základního jazyka.
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Obrázek 3.4: Reproduktor delegáta
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Vřazení
V režimu Vřazení se audiovýstup 2 i audiovstup 2 centrální řídicí jednotky používají k přidávání
signálů z externích audiozařízení. Například připojení externího směšovače zvuku mezi
audiovýstup 2 a audiovstup 2 centrální řídicí jednotky.
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Obrázek 3.5: Vřazení

Poznámka!

V režimu Vřazení lze připojit zařízení mezi audiovýstup 2 a audiovstup 2 centrální řídicí

jednotky. Pokud není připojeno žádné zařízení, audiosignály z přispěvatelských zařízení

(v základním jazyce) opouštějí systém, ale znovu do systému již nevstupují.
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Mix-minus
V režimu Mix-minus mohou být prostřednictvím audiovstupu a audiovýstupu 2 připojeny:
– Telefonní spojovací jednotka
– Dva systémy

Poznámka!

Připojení Mix-minus zabraňuje akustické zpětné vazbě.
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Obrázek 3.6: Mix-minus

Poznámka!

Telefonní spojovací jednotku použijte v případě velkých vzdáleností mezi dvěma systémy.
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Vřazení projevu v základním jazyce pro tlumočníky
Vřazení projevu v základním jazyce pro tlumočníky se používá v aplikacích, v nichž mají
tlumočníci k dispozici obrazovky pro sledování konferenční místnosti. V případě zpoždění
videosignálu může být zvuk projevu v základním jazyce pro tlumočníky zpožděn externím
zařízením, aby byla zajištěna synchronizace s obrazem a navíc se zlepšil poměr signálu k šumu
pro systémy s externím základním zvukem a pro tlumočnický systém Integrus DCN. Externí
zařízení by mělo být připojeno k výstupu 2 a vstupu 2.
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Obrázek 3.7: Vřazení projevu v základním jazyce pro tlumočníky
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Vřazení bez automatického řízení zisku
V režimu Vřazení bez automatického řízení zisku se audiovýstup 2 i audiovstup 2 centrální řídicí
jednotky používají k přidávání signálů z externích audiozařízení. Například připojení externího
směšovače zvuku mezi audiovýstup 2 a audiovstup 2 centrální řídicí jednotky. Od režimu
Vřazení se liší deaktivací automatického řízení zisku a šumové brány. V důsledku toho je také
úroveň zvuku nižší o 12 dB.
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Obrázek 3.8: Vřazení bez automatického řízení zisku

 

Místní základní jazyk v systémech s více centrálními řídicími jednotkami
Režim místního základního jazyka je použitelný pouze pro podřízené centrální řídicí jednotky
a používá se k vytváření směrového zvuku. V režimu místního základního jazyka je
z audiovýstupu 2 centrální řídicí jednotky přenášen pouze signál základního jazyka jednotek
připojených k jednotce DCN-CCU2. Tímto způsobem lze audiovýstupy 2 podřízených
centrálních řídicích jednotek připojit k více externím systémům veřejného ozvučení.
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Audioexpandér LBB4402/00
Audioexpandér LBB4402/00 použijte, pokud systém potřebuje více než dva analogové
audiovstupy nebo audiovýstupy.
Audioexpandér se obvykle používá k následujícím účelům:
– Připojení externích záznamových zařízení do systému
– Odesílání audiosignálů do externích zařízení
– Připojení systémů
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1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2

48V
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Control Out

48V
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Caution
Risk of electric shock.

Do not open.

Risk of electric shock.
Do not open.

4 6

8 5

5 6 5

6 5 69

7

Obrázek 3.9: Pohledy zepředu a zezadu

 
1. Displej – Zobrazuje konfigurační nabídku.
2. Otočný volič – Slouží k ovládání konfigurační nabídky.
3. Zdířka pro sluchátka – Slouží k připojení sluchátek.
4. Řídicí vstupy – Slouží k připojení audioexpandéru k externím zařízením. Prostřednictvím

řídicích vstupů mohou externí zařízení ovládat audiovstupy a audiovýstupy
audioexpandéru.

5. Audiovstupy – Slouží k připojení audioexpandéru k externím analogovým zdrojům zvuku.
6. Audiovýstupy – Slouží k připojení audioexpandéru k externím analogovým

audiozařízením.
7. Zemnicí šroub – Slouží ke spojení audioexpandéru se zemí.
8. Zásuvky optické sítě – Slouží k připojení audioexpandéru k optické síti.
9. Řídicí výstupy – Slouží k odesílání informací o stavu audioexpandéru do externích

zařízení.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Připojení: Audioexpandér LBB4402/00, Strana 123.
– Konfigurace: Audioexpandér LBB4402/00, Strana 197.
– Použití: Audioexpandér LBB4402/00, Strana 245.

3.2
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– Odstraňování problémů: LBB 4402/00 Audioexpandér, Strana 275.
– Technické údaje: Audioexpandér LBB4402/00, Strana 287.

Digitální audioexpandér PRS-4DEX4
Digitální audioexpandér PRS-4DEX4 použijte, pokud systém potřebuje digitální audiovstupy
nebo audiovýstupy. Digitální audioexpandér se obvykle používá k následujícím účelům:
– Připojení externích záznamových zařízení do systému
– Odesílání audiosignálů do externích zařízení
– Připojení systémů
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Obrázek 3.10: Pohledy zepředu a zezadu

 
1. Displej – Zobrazuje konfigurační nabídku.
2. Otočný volič – Slouží k ovládání konfigurační nabídky.
3. Zdířka pro sluchátka – Slouží k připojení sluchátek.
4. Řídicí vstupy – Slouží k připojení audioexpandéru k externím zařízením. Prostřednictvím

řídicích vstupů mohou externí zařízení ovládat audiovstupy a audiovýstupy
audioexpandéru.

5. Zemnicí šroub – Slouží ke spojení digitálního audioexpandéru se zemí.
6. Zásuvky optické sítě – Slouží k připojení audioexpandéru k optické síti.
7. Řídicí výstupy – Slouží k odesílání informací o stavu audioexpandéru do externích

zařízení.
8. Audiovstupy – Slouží k připojení audioexpandéru k externím digitálním zdrojům zvuku.
9. Audiovýstupy – Slouží k připojení audioexpandéru k externím digitálním audiozařízením.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Připojení: Digitální audioexpandér PRS-4DEX4, Strana 126.
– Konfigurace: Digitální audioexpandér PRS-4DEX4, Strana 200.
– Použití: Digitální audioexpandér PRS-4DEX4, Strana 247.

3.3
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– Technické údaje: Digitální audioexpandér PRS-4DEX4, Strana 288.

Rozhraní sítě CobraNet LBB4404/00
Rozhraní sítě CobraNet LBB4404/00 slouží k připojení systému k síti CobraNet.
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Obrázek 3.11: Pohledy zepředu a zezadu

 
1. Displej – Zobrazuje konfigurační nabídku.
2. Otočný volič – Slouží k ovládání konfigurační nabídky.
3. Zdířka pro sluchátka – Slouží k připojení sluchátek.
4. Zásuvky optické sítě – Slouží k připojení rozhraní sítě CobraNet k optické síti.
5. Zásuvky sítě CobraNet – Slouží k připojení rozhraní sítě CobraNet k síti CobraNet.

Zásuvky sítě CobraNet obsahují audiovstupy a audiovýstupy rozhraní sítě CobraNet.
6. Řídicí vstupy – Slouží k připojení rozhraní sítě CobraNet k externím zařízením.

Prostřednictvím řídicích vstupů mohou externí zařízení ovládat audiovstupy
a audiovýstupy rozhraní sítě CobraNet.

7. Řídicí výstupy – Slouží k odesílání informací o stavu rozhraní sítě CobraNet do externích
zařízení.

 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Připojení: Rozhraní sítě CobraNet LBB4404/00, Strana 128.
– Konfigurace: Rozhraní sítě CobraNet LBB4404/00, Strana 202.
– Použití: Rozhraní sítě CobraNet LBB4404/00, Strana 249.
– Technické údaje: Rozhraní sítě CobraNet LBB4404/00, Strana 288.
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Bezdrátový přístupový bod DCN-WAP
Bezdrátový přístupový bod:
– Odesílá signály z centrální řídicí jednotky do bezdrátových zařízení.
– Přijímá signály z bezdrátových zařízení a odesílá je do centrální řídicí jednotky.

1

2

Obrázek 3.12: Pohledy shora a zespodu

 
Součástí bezdrátového přístupového bodu jsou:
1. Stavové LED indikátory – Poskytují informace o stavu bezdrátové sítě a bezdrátového

přístupového bodu.
2. Zásuvky optické sítě – Slouží k připojení bezdrátového přístupového bodu k optické síti.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Bezdrátový přístupový bod DCN-WAP, Strana 98.
– Připojení: Bezdrátový přístupový bod DCN-WAP, Strana 129.
– Konfigurace: Bezdrátový přístupový bod DCN-WAP, Strana 211.
– Použití: Bezdrátový přístupový bod DCN-WAP, Strana 252.
– Odstraňování problémů: Bezdrátový přístupový bod DCN-WAP, Strana 275.
– Technické údaje: Bezdrátový přístupový bod DCN-WAP, Strana 289.
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Jednotky Concentus DCN-CON
Jednotky Concentus (DCN‑CON, DCN‑CONCS a DCN‑CONFF) umožňují delegátům přispívat do
konference.
 
Pomocí jednotky předsedajícího Concentus (DCN‑CONCM) může předsedající osoba sledovat
a řídit konferenci.
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Obrázek 3.13: Pohledy shora
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Obrázek 3.14: Pohledy z boku
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Obrázek 3.15: Pohled zespodu (1)
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Obrázek 3.16: Pohled zespodu (2)

 
1. Zásuvka pro mikrofon – Slouží k připojení zásuvného mikrofonu (DCN‑MICL nebo

DCN‑MICS) do delegátské jednotky Concentus.
2. Reproduktor – Poskytuje delegátovi audiosignál z projevu v základním jazyce. Po aktivaci

mikrofonu se signál reproduktoru ztlumí.
3. LED indikátor mikrofonu – Svítí, pokud je aktivován mikrofon.
4. Čtečka karet – Poskytuje přístup k delegátské jednotce Concentus.
5. Kanálový volič – Slouží k výběru kanálu, který je odesílán do sluchátek.
6. Tlačítko mikrofonu – Aktivuje nebo deaktivuje mikrofon. Tlačítko mikrofonu je opatřeno

LED indikátorem, který udává stav mikrofonu.
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7. Hlasovací tlačítka – Slouží k ovládání delegátské jednotky Concentus. Každé hlasovací
tlačítko je opatřeno žlutým LED indikátorem. LED indikátor udává stav hlasovacího
tlačítka.

8. Displej – Zobrazuje nabídku delegátské jednotky Concentus.
9. Zdířka pro externí mikrofon – Slouží k připojení externího mikrofonu nebo mikrofonu

náhlavní soupravy k levé straně delegátské jednotky Concentus.
10. Zdířky pro sluchátka – Slouží k připojení sluchátek (na obou stranách).
11. Regulátory hlasitosti – Slouží k nastavení úrovně hlasitosti sluchátek.
12. Šrouby – Slouží k připevnění spodní desky ke krytu jednotky Concentus.
13. Kabel DCN – Slouží k připojení jednotky Concentus do systému DCN.
14. Zásuvka DCN – Umožňuje provést průchozí zapojení jednotky Concentus v systému DCN.
15. Potenciometr citlivosti – Slouží k nastavení citlivosti mikrofonu připojeného k jednotce

Concentus (±2 dB).
16. Zásuvka RJ45 – Slouží k připojení sluchátka interkomu (DCN-ICHS), externího spínacího

kontaktu nebo kanálového voliče (DCM-FCS).
17. Otvory pro šrouby – Slouží k připevnění jednotky Concentus k plochému povrchu.
18. Uvolňovací spínač – Slouží k vymazání adresy jednotky Concentus. Pokud jednotka

Concentus nemá přidělenu adresu, svítí všechny LED indikátory.
 
Jediným rozdílem mezi jednotkou předsedajícího Concentus a delegátskou jednotkou
Concentus je tlačítko priority vlevo od tlačítka mikrofonu.
 

Obrázek 3.17: Tlačítka priority a mikrofonu

 
Pomocí tlačítka priority může předsedající deaktivovat mikrofony všech delegátských zařízení.
Zároveň tlačítko priority aktivuje mikrofon předsedajícího. Systém umožňuje:
– Přehrát signál pro upoutání pozornosti, když předsedající stiskne tlačítko priority.
– Vymazat seznam žádostí o slovo a seznam řečníků, když předsedající stiskne tlačítko

priority.
 

Poznámka!

Konferenční jednotky Concentus jsou opatřeny hrbolky, které mohou nevidomí delegáti

a předsedající použít k nalezení hlasovacího tlačítka 3.

 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Jednotky Concentus DCN-CON, Strana 101.
– Připojení: Jednotky DCN Concentus, Strana 130.
– Konfigurace: Jednotky Concentus DCN-CON, Strana 213.
– Použití: Jednotky Concentus DCN-CON, Strana 253.
– Odstraňování problémů: Jednotka Concentus DCN-CON, Strana 271.
– Technické údaje: Jednotky Concentus DCN-CON, Strana 289.
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Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD
Pomocí konferenčních jednotek (drátových a bezdrátových) mohou delegáti přispívat do
diskuze.

1 2 3

5

6

6

4

DCN-DISS, DCN-DISL / DCN-WD 

DCN-DISCS / DCN-WDCS

3

6

DCN-DISD / DCN-WDD
1 2 3

1 2 3

15

15

15

Obrázek 3.18: Pohledy shora (1) na drátové a bezdrátové jednotky
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54

4

4
1 23

6

7

DCN-DISDCS / DCN-WDDCS

DCN-DISVCS / DCN-WDVCS

DCN-DISV / DCN-WDV

Obrázek 3.19: Pohledy shora (2) na drátové a bezdrátové jednotky

3.7
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15

15

Obrázek 3.20: Pohledy z boku na drátovou nebo bezdrátovou jednotku

11

Obrázek 3.21: Pohled zezadu na bezdrátovou jednotku

109

Obrázek 3.22: Pohled zezadu na drátovou jednotku
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Obrázek 3.23: Pohled zespodu (1) na bezdrátovou jednotku
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Obrázek 3.24: Pohled zespodu na drátovou jednotku
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3
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13 14

Obrázek 3.25: Pohled zespodu (2) na bezdrátovou jednotku
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1. Zásuvka pro mikrofon – Slouží k připojení zásuvného mikrofonu (DCN-MICL nebo DCN-

MICS) ke konferenční jednotce.

Poznámka!

Zásuvný mikrofon DCN-MICL nebo DCN-MICS nelze použít s konferenčními jednotkami DCN-

DISL a DCN-DISS. Konferenční jednotky DCN-DISL a DCN-DISS jsou opatřeny pevně

instalovanými mikrofony.

2. Reproduktor – Poskytuje delegátovi nebo předsedajícímu audiosignál z projevu
v základním jazyce. Signál reproduktoru se po aktivaci mikrofonu ztlumí.

3. Tlačítka hlasitosti – Slouží k nastavení úrovně signálu pro sluchátka.
4. Displej kanálového voliče – Zobrazuje číslo jazykového kanálu a zkratku aktuálního

audiosignálu pro sluchátka. Když jsou na displeji zobrazeny znaky FLR, je do sluchátek
přenášen audiosignál v základním jazyce.

Poznámka!

Ke změně zkratky typu jazyka použijte instalační nabídku tlumočnické jednotky (viz část

Tlumočnické jednotky DCN-IDESK, Strana 228 > Obrazovky nabídek).

5. Tlačítka kanálového voliče – Slouží k výběru kanálu, který je odesílán do sluchátek.
6. Tlačítka mikrofonu – Aktivují nebo deaktivují mikrofon. Každé tlačítko mikrofonu je

opatřeno LED indikátorem, který udává stav mikrofonu. Režim konferenční jednotky
určuje typ a počet tlačítek mikrofonu, která musí být v konferenční jednotce
nainstalována.

7. Hlasovací tlačítka – Slouží k ovládání konferenční jednotky. Každé hlasovací tlačítko je
opatřeno žlutým LED indikátorem. LED indikátor vedle hlasovacího tlačítka 1 je LED
indikátor přítomnosti.

8. Zdířka pro sluchátka – Slouží k připojení sluchátek.
9. Kabel DCN – Slouží k připojení konferenční jednotky (drátové) do systému DCN.
10. Zásuvka DCN – Umožňuje provést průchozí zapojení konferenční jednotky v systému

DCN.
11. Stavové LED indikátory – Poskytují informace o stavu bezdrátové konferenční jednotky.
12. Otvory pro šrouby – Slouží k připevnění konferenční jednotky k plochému povrchu.
13. Konfigurační přepínače – Slouží ke konfiguraci a nastavení režimu konferenční jednotky.
14. Uvolňovací spínač – Slouží k vymazání adresy (drátové) nebo přihlášení (bezdrátové)

konferenční jednotky. Pokud konferenční jednotka nemá přidělenu adresu, svítí všechny
LED indikátory na konferenční jednotce.

15. Prostor pro akumulátor – Obsahuje akumulátor (DCN-WLIION) bezdrátové konferenční
jednotky.

16. Zásuvka napájení – Slouží k připojení napájecího adaptéru (DCN-WPS) k bezdrátové
konferenční jednotce.

 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD, Strana 102.
– Připojení: Konferenční jednotka DCN-DIS (drátová), Strana 134 a Konferenční jednotky DCN-

WD (bezdrátové), Strana 135.
– Konfigurace: Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD, Strana 214.
– Použití: Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD, Strana 254.
– Odstraňování problémů: Konferenční jednotka DCN-DIS, Strana 272.
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– Technické údaje: Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD, Strana 290.
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Akumulátor DCN-WLIION
Akumulátor DCN-WLIION se používá pro bezdrátová zařízení. Důrazně doporučujeme nabít
akumulátor (DCN-WLIION-D) ihned po obdržení.

!

Výstraha!

K nabíjení akumulátorů (DCN-WLIION) používejte nabíječku akumulátorů (DCN-WCH05).

1

2

Obrázek 3.26: Přehled

 
Součástí akumulátoru jsou:
1. LED indikátory kapacity – Udávají kapacitu akumulátoru.
2. Úchytka – Slouží k zajištění akumulátoru, například v bezdrátové konferenční jednotce.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Použití: Akumulátor DCN-WLIION, Strana 255.
– Údržba: Akumulátor DCN-WLIION, Strana 277.
– Technické údaje: Akumulátor DCN-WLIION, Strana 290.

 

3.8
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Nabíječka akumulátorů DCN-WCH05
Nabíječka akumulátorů nabíjí akumulátory (DCN-WLIION). Nabíječka akumulátorů může nabíjet
současně maximálně 5 akumulátorů.

4

1 2 3 5 6

Obrázek 3.27: Přehled

 
1. Ventilační mřížky – Zajišťují, aby se teplota nabíječky akumulátorů příliš nezvýšila.
2. Přihrádky pro akumulátory – Přidržují akumulátory (DCN-WLIION).
3. LED indikátory úrovně nabití – Udávají úroveň nabití akumulátoru.
4. LED indikátor zapnutí/vypnutí napájení – Svítí, pokud je napájecí kabel připojen

k napájení z elektrické sítě.
5. Zásuvka napájení – Slouží k připojení napájení z elektrické sítě.
6. Zásuvka pro průchozí zapojení – Slouží k připojení nabíječky akumulátorů k další

nabíječce akumulátorů pomocí napájecího kabelu.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Nabíječka akumulátorů DCN-WCH05, Strana 107.
– Připojení: Nabíječka akumulátorů DCN-WCH05, Strana 137.
– Použití: Nabíječka akumulátorů DCN-WCH05, Strana 256.
– Technické údaje: Nabíječka akumulátorů DCN-WCH05, Strana 291.

Napájecí adaptér DCN-WPS
Napájecí adaptér DCN-WPS se používá s bezdrátovými zařízeními. Prostudujte si část Napájecí
adaptér DCN-WPS, Strana 291 , v níž naleznete více informací.

 

3.9
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Zásuvné mikrofony DCN-MICL a DCN-MICS
Zásuvné mikrofony DCN-MICL a DCN-MICS se používají s přispěvatelskými a tlumočnickými
zařízeními.

Typ Délka (mm)

DCN-MICS 310

DCN-MICL 480

Tabulka 3.1: Typy a délky

 

1

2

3

Obrázek 3.28: Přehled

3.11
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Součástí zásuvného mikrofonu jsou:
1. Prstencový indikátor – Signalizuje, zda je mikrofon zapnutý nebo vypnutý.
2. Spojovací matice – Slouží k připevnění zásuvného mikrofonu k zařízení.
3. Zásuvka mikrofonu – Slouží k připojení mikrofonu k zařízení.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Připojení: Zásuvné mikrofony DCN-MICL a DCN-MICS, Strana 138.
– Použití: Zásuvné mikrofony DCN-MICL a DCN-MICS, Strana 256.
– Technické údaje: Zásuvné mikrofony DCN-MICL a DCN-MICS, Strana 291.
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Sluchátko interkomu DCN-ICHS
Sluchátko interkomu DCN-ICHS se používá společně s přispěvatelskými zařízeními. Pomocí
sluchátka interkomu mohou delegáti a předsedající hovořit s operátorem (osobou, která
ovládá systém). Po instalaci softwarového modulu interkomu mohou delegáti také hovořit mezi
sebou.

Obrázek 3.29: Sluchátko interkomu

6 1

Obrázek 3.30: Zapojení zástrčky interkomu (RJ11)

 

Typ Popis

DCN-CON Delegátská jednotka Concentus

DCN-CONCS Jednotka kanálového voliče
Concentus

DCN-CONFF Plně vybavená jednotka Concentus

DCN-CONCM Jednotka předsedajícího
Concentus

DCN-DDI Rozhraní pro dva delegáty

Tabulka 3.2: Kompatibilní zařízení

 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Technické údaje: Sluchátko interkomu DCN-ICHS, Strana 292.

 

3.12

DCN Systém Next Generation Přehled systému | cs 39

Bosch Security Systems B.V. Návod k obsluze Listopad 2013 | V2.0 |



Nástroj pro určení polohy pro zápustnou montáž DCN-FPT
Při použití metody blokové montáže k instalaci zařízení pro zápustnou montáž lze nástroj pro
určení polohy pro zápustnou montáž DCN-FPT použít ke změření vzdálenosti mezi dvěma
spojkami.

Obrázek 3.31: Nástroj pro určení polohy pro zápustnou montáž

 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Připojení: Produkty systému DCN pro zápustnou montáž, Strana 109.
– Technické údaje: Nástroj pro určení polohy pro zápustnou montáž DCN-FPT, Strana 293.

Rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI
Rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI se používá k připojení přispěvatelských zařízení
k zařízením pro zápustnou montáž.

87 1

3

2

4

6 5

Obrázek 3.32: Rozhraní pro dva delegáty

 
Součástí rozhraní pro dva delegáty jsou:
1. Kabel DCN – Slouží k připojení rozhraní pro dva delegáty do systému DCN.
2. Volič režimů – Slouží k nastavení režimu, v němž bude rozhraní pro dva delegáty

pracovat.
3. Zásuvka pro interkom – Slouží k připojení sluchátka interkomu DCN-ICHS k rozhraní pro

dva delegáty.

3.13
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4. Hlasovací a řídicí vstupy – Slouží k připojení panelů pro ovládání mikrofonů DCN-FMICB,
panelů priority mikrofonů DCN-FPRIOB a hlasovacích panelů DCN-FV(CRD) k rozhraní pro
dva delegáty.

5. Víko – Poskytuje přístup k ovládacím prvkům umístěným uvnitř.
6. Audiovstupy – Slouží k připojení externích zdrojů zvuku k rozhraní pro dva delegáty.
7. Audiovýstupy – Slouží k připojení reproduktorů k rozhraní pro dva delegáty.
8. Zásuvka DCN – Umožňuje provést průchozí zapojení rozhraní pro dva delegáty v systému

DCN.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Připojení: Rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI, Strana 139.
– Konfigurace: Rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI, Strana 220.
– Technické údaje: Rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI, Strana 293.

Panel pro připojení mikrofonu DCN-FMIC
Panel pro připojení mikrofonu DCN-FMIC umožňuje připojit zásuvné mikrofony DCN-MICL
a DCN-MICS k rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI.

2

3

1

Obrázek 3.33: Panel pro připojení mikrofonu

 
Součástí panelu pro připojení mikrofonu jsou:
1. Zástrčka výstupní úrovně – Slouží k připojení panelu pro připojení mikrofonu ke

kanálovému voliči DCN-FCS, aby se zabránilo akustické zpětné vazbě.
2. Zásuvka pro mikrofon – Slouží k připojení zásuvného mikrofonu DCN-MICL nebo DCN-

MICS k panelu pro připojení mikrofonu.
3. Pájecí bod – Slouží k aktivaci nebo deaktivaci zeleného prstencového LED indikátoru

připojeného zásuvného mikrofonu DCN-MICL nebo DCN-MICS.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Produkty systému DCN pro zápustnou montáž, Strana 109.
– Připojení: Panel pro připojení mikrofonu DCN-FMIC, Strana 141.
– Konfigurace: Panel pro připojení mikrofonu DCN-FMIC, Strana 225.
– Technické údaje: Panel pro připojení mikrofonu DCN-FMIC, Strana 293.
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Panel pro ovládání mikrofonu DCN-FMICB
Panel pro ovládání mikrofonu DCN-FMICB slouží k aktivaci nebo deaktivaci audiovstupu
delegáta, který je připojen k rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI.

1

Obrázek 3.34: Panel pro ovládání mikrofonu

 
Součástí panelu pro ovládání mikrofonu jsou:
1. Tlačítko mikrofonu – Aktivuje nebo deaktivuje mikrofon. Prstencový LED indikátor tlačítka

mikrofonu udává stav mikrofonu.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Produkty systému DCN pro zápustnou montáž, Strana 109.
– Připojení: Panel pro ovládání mikrofonu DCN-FMICB, Strana 141
– Konfigurace: Panel pro ovládání mikrofonu DCN-FMICB, Strana 257
– Technické údaje: Panel pro ovládání mikrofonu DCN-FMICB, Strana 293.

Panel tlačítka priority DCN-FPRIOB
Pomocí panelu tlačítka priority DCN-FPRIOB může předsedající deaktivovat mikrofony všech
delegátských zařízení. Panel tlačítka priority je nutné používat s rozhraním pro dva delegáty
DCN-DDI v režimu předsedajícího.

1

Obrázek 3.35: Panel tlačítka priority

Součástí panelu tlačítka priority jsou:
1. Tlačítko priority – Při stisknutí deaktivuje mikrofony všech delegátských zařízení

a aktivuje mikrofon zařízení předsedajícího. Tlačítko řízení priority je opatřeno
prstencovým LED indikátorem, který udává stav mikrofonu.

 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Produkty systému DCN pro zápustnou montáž, Strana 109.
– Připojení: Panel tlačítka priority DCN-FPRIOB, Strana 141.
– Konfigurace: Panel tlačítka priority DCN-FPRIOB, Strana 257.
– Technické údaje: Panel tlačítka priority DCN-FPRIOB, Strana 294.
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Panel reproduktoru DCN-FLSP
Panel reproduktoru DCN-FLSP se připojuje k audiovýstupům rozhraní pro dva delegáty DCN-
DDI.

1

Obrázek 3.36: Panel reproduktoru

 
Součástí panelu reproduktoru jsou:
1. Reproduktor – Poskytuje delegátovi nebo předsedajícímu audiosignál z projevu

v základním jazyce.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Produkty systému DCN pro zápustnou montáž, Strana 109.
– Připojení: Panel reproduktoru DCN-FLSP, Strana 141.
– Technické údaje: Panel reproduktoru DCN-FLSP, Strana 294.
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Hlasovací panel DCN-FV(CRD)
Pomocí hlasovacího panelu DCN-FV(CRD) mohou delegáti hlasovat. Hlasovací panel je nutné
používat společně s rozhraním pro dva delegáty DCN-DDI. V následující tabulce jsou uvedeny
dostupné typy.

Typ Popis

DCN-FVCRD Hlasovací panel se čtečkou karet

DCN-FV Hlasovací panel bez čtečky karet

Tabulka 3.3: Typy

 

1

2

Obrázek 3.37: Pohled shora (DCN-FV)

1 3

2

Obrázek 3.38: Pohled shora (DCN-FVCRD)
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6

4

5

Obrázek 3.39: Pohled zespodu

 
1. Stavový LED indikátor – Udává stav hlasovacího panelu.
2. Hlasovací tlačítka – Slouží k ovládání hlasovacího panelu. Každé hlasovací tlačítko je

opatřeno žlutým LED indikátorem. LED indikátor udává stav hlasovacího tlačítka.
3. Čtečka karet – Poskytuje přístup k hlasovacímu panelu.
4. Zástrčka pro externí spínací kontakt – Slouží k připojení externího spínacího kontaktu

k hlasovacímu panelu.
5. Pájecí bod – Slouží ke konfiguraci zástrčky pro externí spínací kontakt.
6. Zásuvky RJ11 – Slouží k připojení hlasovacího panelu k rozhraní pro dva delegáty DCN-

DDI a panelu pro ovládání mikrofonu DCN-FMICB.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Produkty systému DCN pro zápustnou montáž, Strana 109.
– Připojení: Hlasovací panel DCN-FV(CRD), Strana 141.
– Technické údaje: Hlasovací panel DCN-FV(CRD), Strana 294.

Kanálový volič DCN-FCS
Pomocí kanálového voliče DCN-FCS mohou delegáti a předsedající vybrat kanál, který chtějí
poslouchat.

3.20
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2 4

Obrázek 3.40: Pohled zepředu

7 9

6

8

X14

Obrázek 3.41: Pohled shora

10

Obrázek 3.42: Pohled zezadu

 
1. Zdířka pro sluchátka – Slouží k připojení sluchátek.
2. Tlačítka hlasitosti – Slouží k regulaci úrovně hlasitosti vybraného kanálu.
3. Displej – Zobrazuje číslo vybraného kanálu.
4. Tlačítka kanálů – Slouží k výběru kanálu.
5. Externí sluchátka (zástrčka) – Slouží k připojení zdířky externích sluchátek ke

kanálovému voliči.
6. Kabel DCN – Slouží k připojení kanálového voliče do systému DCN.
7. Zásuvka DCN – Umožňuje provést průchozí zapojení kanálového voliče v systému DCN.
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8. Zástrčka snížení úrovně – Slouží ke snížení úrovně signálu pro sluchátka, když je
aktivován mikrofon připojeného zařízení.

9. Pájecí body
10. Externí sluchátka (pájecí plošky) – Slouží k připojení zdířky externích sluchátek ke

kanálovému voliči.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Produkty systému DCN pro zápustnou montáž, Strana 109.
– Připojení: Kanálový volič DCN-FCS, Strana 144.
– Konfigurace: Kanálový volič DCN-FCS, Strana 226.
– Technické údaje: Kanálový volič DCN-FCS, Strana 294.
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Hlasovací jednotka DCN-FVU
Pomocí hlasovací jednotky DCN-FVU mohou delegáti hlasovat. V následující tabulce je uveden
přehled různých typů.

Typ Popis

DCN-FVU Standardní verze

DCN-FVU-CN Verze pro Čínu

Tabulka 3.4: Typy

 

1

2

Obrázek 3.43: Pohled zepředu (DCN-FVU)

1

2

Obrázek 3.44: Pohled zepředu (DCN-FVU-CN)
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4

5

3

Obrázek 3.45: Pohled shora (všechny typy)

7

6

Obrázek 3.46: Pohled zespodu (všechny typy)

 
1. Stavový LED indikátor – Udává stav hlasovací jednotky.
2. Hlasovací tlačítka – Slouží k ovládání hlasovacího panelu. Každé tlačítko je opatřeno LED

indikátorem, který udává stav tlačítka.
3. Uvolňovací spínač – Slouží k vymazání adresy hlasovací jednotky. Pokud hlasovací

jednotka nemá přidělenu adresu, svítí všechny LED indikátory na hlasovací jednotce.
4. Kabel DCN – Slouží k připojení hlasovací jednotky do systému DCN.
5. Zásuvka DCN – Umožňuje provést průchozí zapojení hlasovací jednotky v systému DCN.
6. Zástrčka pro externí spínací kontakt – Slouží k připojení externího spínacího kontaktu

k hlasovací jednotce.
7. Pájecí bod – Slouží ke konfiguraci zástrčky pro externí spínací kontakt.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Produkty systému DCN pro zápustnou montáž, Strana 109.
– Připojení: Hlasovací jednotka DCN-FVU, Strana 147.
– Použití: Hlasovací jednotka DCN-FVU, Strana 259.
– Technické údaje: Hlasovací jednotka DCN-FVU, Strana 295.
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Spojka DCN-FCOUP
Spojka DCN-FCOUP se používá při instalaci zařízení pro zápustnou montáž.

Obrázek 3.47: Záslepka

 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Produkty systému DCN pro zápustnou montáž, Strana 109.
– Technické údaje: Spojka DCN-FCOUP, Strana 295 a část Koncové krytky DCN-FEC, Strana

295

Koncové krytky DCN-FEC
Koncové krytky DCN-FEC se používají při instalaci zařízení pro zápustnou montáž.

Obrázek 3.48: Záslepka

 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Produkty systému DCN pro zápustnou montáž, Strana 109.
– Technické údaje: Koncové krytky DCN-FEC, Strana 295.
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Kryt na desku stolu DCN-TTH
Kryt na desku stolu DCN-TTH se používá při instalaci zařízení pro zápustnou montáž, mezi
která patří:
– Kanálový volič DCN-FCS
– Hlasovací panel DCN-FV(CRD)
– Hlasovací jednotka DCN-FVU

Obrázek 3.49: Kryt na desku stolu

 
Informace naleznete v části Kryt na desku stolu DCN-TTH, Strana 295 , v níž naleznete více
informací.

Panely DCN-FBP
Panel DCN-FBP (prázdný panel pro zápustnou montáž) nebo DCN-FBPS (krátký prázdný panel
pro zápustnou montáž) se používá k dočasnému zakrytí dutiny (viz část Panely DCN-FBP, Strana
295).

Obrázek 3.50: Prázdný panel pro zápustnou montáž

 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Produkty systému DCN pro zápustnou montáž, Strana 109.
– Technické údaje: Panely DCN-FBP, Strana 295.
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Tlumočnické jednotky DCN-IDESK
Pomocí tlumočnických jednotek DCN-IDESK mohou tlumočníci poskytovat tlumočení při
rozpravě nebo konferenci.
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Obrázek 3.51: Pohled shora

22 23 24

Obrázek 3.52: Pohled zleva
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25 26

27

Obrázek 3.53: Pohled zespodu (1)

30 3131 2928

Obrázek 3.54: Pohled zespodu (2)

 
1. Tlačítko zvukové signalizace – Aktivuje nebo deaktivuje zvukovou signalizaci. Tato funkce

je určena pro nevidomé tlumočníky.
2. Primární otočný volič – Slouží k ovládání displeje při konfiguraci a obsluze tlumočnické

jednotky.
3. Displej – Zobrazuje konfigurační a uživatelské nabídky.
4. Tlačítka předvoleb – Poskytují tlumočníkům přístup ke kanálu, z kterého mohou tlumočit.
5. Tlačítka výstupu – Slouží k nastavení výstupního kanálu pro odesílání cílového jazyka.
6. Zásuvka pro mikrofon – Slouží k připojení zásuvného mikrofonu DCN-MICL nebo DCN-

MICS k tlumočnické jednotce.
7. LED indikátor telefonu – Svítí, když tlumočnická jednotka přijímá telefonní hovor

z externího telefonního systému.
8. LED indikátor interkomu – Svítí, když tlumočnická jednotka přijímá hovor prostřednictvím

interkomu.
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9. Tlačítko zpráv –
Otevírá a zavírá obrazovku přehledu stavů kanálů.
Otevírá textové zprávy zaslané do tlumočnické jednotky. Když tlumočnická jednotka
přijme zprávu, začne blikat žlutý LED indikátor vedle tlačítka zpráv.

10. Tlačítko interkomu (operátor) – Otevírá kanál interkomu k operátorovi.
11. Regulátor výšek pro sluchátka – Slouží k nastavení úrovně výšek signálu, který je

odesílán do sluchátek.
12. Regulátor hloubek pro sluchátka – Slouží k nastavení úrovně hloubek signálu, který je

odesílán do sluchátek.
13. Regulátor hlasitosti pro sluchátka – Slouží k nastavení úrovně hlasitosti signálu, který je

odesílán do sluchátek.
14. Regulátor hlasitosti pro reproduktor – Slouží k nastavení úrovně hlasitosti signálu, který

je odesílán do reproduktoru tlumočnické jednotky.
15. Reproduktor – Reproduktor je zapnutý pouze v případě, že jsou vypnuté mikrofony všech

tlumočnických jednotek ve stejné tlumočnické kabině.
16. Tlačítko výběru základního nebo pilotního jazyka – Slouží k nastavení zdroje pro

tlumočení.
17. Tlačítko mikrofonu – Aktivuje nebo deaktivuje mikrofon. Tlačítko mikrofonu je opatřeno

červeným LED indikátorem, který se rozsvítí při aktivaci mikrofonu.
18. Tlačítko ztlumení – Slouží k dočasné deaktivaci mikrofonu.
19. Tlačítko žádosti o pomoc – Slouží k signalizaci žádosti o pomoc. V závislosti na systému

odešle tlumočník signál na desku distribuce dat DCN-DDB, a tím aktivuje připojený
indikátor, nebo do konferenčního softwaru DCN-SW systému DCN. Při použití desky
distribuce dat DCN-DDB bude připojený indikátor aktivován, dokud bude tlumočník držet
stisknuté tlačítko žádosti o pomoc. Při použití konferenčního softwaru DCN-SW musí být
aktivní softwarový modul DCN-SWSMD. Signál bude aktivní, dokud bude přijímán
a zpracováván v softwaru. Signalizace žádosti o pomoc bude konferenčním softwarem
DCN-SW také zaznamenána do protokolu a může být odeslána do dalších systémů pomocí
modulu DCN-SWSMD.

20. Tlačítko žádosti o zpomalení projevu – Slouží k signalizaci žádosti o zpomalení projevu.
V závislosti na systému odešle tlumočník signál na desku distribuce dat DCN-DDB, a tím
aktivuje připojený indikátor, nebo do konferenčního softwaru DCN-SW systému DCN. Při
použití desky distribuce dat DCN-DDB bude připojený indikátor aktivován, dokud bude
tlumočník držet stisknuté tlačítko žádosti o zpomalení projevu. Při použití konferenčního
softwaru DCN-SW musí být aktivní softwarové moduly DCN-SWSMD a DCN-SWSI. Signál
se aktivuje při stisknutí tlačítka a zůstane aktivní po dobu maximálně 30 sekund (lze
nastavit v softwaru DCN-SW) po uvolnění tlačítka. Číslo v ikoně softwaru DCN-SW udává,
kolik tlumočníků současně stisklo tlačítko žádosti o zpomalení projevu. Žádost
o zpomalení projevu nebude konferenčním softwarem DCN-SW zaznamenána do
protokolu a nelze ji odeslat do jiných systémů pomocí modulu DCN-SWSMD.

21. Tlačítko interkomu (předsedající) – Otevírá kanál interkomu k předsedajícímu.
22. Zdířka pro sluchátka (6,3 mm) – Slouží k připojení sluchátek se zástrčkou 6,3 mm

k tlumočnické jednotce.
23. Zásuvka pro náhlavní soupravu – Slouží k připojení náhlavní soupravy k tlumočnické

jednotce.
24. Zdířka pro sluchátka (3,5 mm) – Slouží k připojení sluchátek se zástrčkou 3,5 mm

k tlumočnické jednotce.
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Poznámka!

Tlumočnické jednotky jsou opatřeny hrbolky, které mohou nevidomí tlumočníci využít

k nalezení tlačítek mikrofonu, ztlumení a tlačítka c.

25. Kabel DCN – Slouží k připojení tlumočnické jednotky do systému DCN.
26. Zásuvka pro externí zařízení – Slouží k připojení indikátoru živého přenosu z kabiny nebo

zařízení, které obsluhuje LED indikátory telefonu a interkomu na tlumočnické jednotce.
27. Zásuvka DCN – Umožňuje provést průchozí zapojení tlumočnické jednotky v systému

DCN.
28. Otvory pro šrouby – Slouží k připevnění tlumočnické jednotky k plochému povrchu.

Poznámka!

Vzdálenost mezi středy otvorů pro šrouby je 100 mm.

29. Uvolňovací spínač – Slouží k vymazání adresy tlumočnické jednotky. Pokud tlumočnická
jednotka nemá přidělenu adresu, svítí všechny LED indikátory na tlumočnické jednotce.

30. Potenciometr citlivosti – Slouží k nastavení úrovně hlasitosti mikrofonu, který je připojen
k tlumočnické jednotce.

31. Kabelová pojistka – Upevňuje kabel DCN.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Tlumočnické jednotky DCN-IDESK, Strana 114
– Připojení: Tlumočnické jednotky DCN-IDESK, Strana 147.
– Konfigurace: Tlumočnické jednotky DCN-IDESK, Strana 228.
– Technické údaje: Tlumočnické jednotky DCN-IDESK, Strana 295.

Přídavný napájecí zdroj DCN-EPS
Přídavný napájecí zdroj DCN-EPS poskytuje napájení pro systém DCN. Slouží ke zvýšení počtu
zařízení, která lze připojit do systému.

Poznámka!

Přídavný napájecí zdroj DCN-EPS-UL je verzí napájecího zdroje DCN-EPS, která byla schválena

asociací CSA a laboratořemi UL.

 

1

Obrázek 3.55: Pohled zepředu
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Obrázek 3.56: Pohled zezadu

 
1. LED indikátor zapnutí/vypnutí – Zelený LED indikátor svítí:

Pokud je připojen napájecí kabel k napájení z elektrické sítě.
Pokud je připojen dálkový kabel k systému.
Pokud je spuštěna centrální řídicí jednotka.

2. Kabel DCN – Slouží k připojení přídavného napájecího zdroje k dálkovému vedení
systému DCN.

3. Zásuvka DCN (dálkové vedení) – Umožňuje provést průchozí zapojení v dálkovém vedení
systému DCN.

4. Zásuvky DCN (odbočky) – Umožňují vytvářet odbočky v systému DCN. Zásuvka
regeneruje signál systému DCN.

5. Zásuvka napájení – Slouží k připojení napájení z elektrické sítě.
6. Držák pojistky – Pojistka chrání před poškozením vnitřní napájecí jednotky přídavného

napájecího zdroje.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Přídavný napájecí zdroj DCN-EPS, Strana 115.
– Připojení: Přídavný napájecí zdroj DCN-EPS, Strana 150.
– Konfigurace: Přídavný napájecí zdroj DCN-EPS, Strana 233.
– Technické údaje: Přídavný napájecí zdroj DCN-EPS, Strana 296.

Rozbočovač dálkového vedení LBB4114/00
Rozbočovač dálkového vedení LBB4114/00 slouží k rozdělení dálkového vedení systému DCN.

1 2

4 3

Obrázek 3.57: Pohledy shora a z boku

 
1. Zásuvka DCN (odbočka 1) – Umožňuje vytvořit odbočku v systému DCN. Zásuvka

regeneruje signál systému DCN.

3.28
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2. Zásuvka DCN (odbočka 2) – Umožňuje vytvořit odbočku v systému DCN. Zásuvka
regeneruje signál systému DCN.

3. Kabel DCN – Slouží k připojení rozbočovače dálkového vedení do dálkového vedení
systému DCN.

4. Zásuvka DCN (dálkové vedení) – Umožňuje provést průchozí zapojení rozbočovače
dálkového vedení v systému DCN. Zásuvka neregeneruje signál systému DCN.

 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Rozbočovač dálkového vedení LBB4114/00, Strana 116.
– Připojení: Rozbočovač dálkového vedení LBB4114/00, Strana 152.
– Technické údaje: Rozbočovač dálkového vedení LBB4114/00, Strana 296.
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Odbočková jednotka LBB4115/00
Chráněný rozbočovač dálkového vedení LBB4115/00 slouží k vytvoření odboček v systému
DCN, které jsou chráněny proti zkratu. Chráněné rozbočovače dálkového vedení LBB4115/00
se obvykle používají k připojení tlumočnických jednotek DCN‑IDESK do systému.
 
Rozbočovač dálkového vedení LBB4114/00 a chráněný rozbočovač dálkového vedení
LBB4115/00 se navzájem liší tím, že pro zásuvky odboček systému DCN rozbočovače
LBB4115/00 platí:
– Maximální zatížení jednotlivých výstupů je 4,5 W.
– Zásuvky dálkového vedení a odboček jsou chráněné proti zkratu.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Odbočková jednotka LBB4115/00, Strana 116.
– Připojení: Odbočková jednotka LBB4115/00, Strana 152.
– Technické údaje: Odbočková jednotka LBB4115/00, Strana 297.

Prodlužovací kabely LBB4116
Dostupné jsou následující prodlužovací kabely (sestavy):

Označení typu Délka kabelu

LBB4116/02 2 m

LBB4116/05 5 m

LBB4116/10 10 m

LBB4116/15 15 m

LBB4116/20 20 m

LBB4116/25 25 m

LBB4116/00 100 m

Tabulka 3.5: Prodlužovací kabely

Kromě varianty LBB4116/00 jsou všechny prodlužovací kabely opatřeny zástrčkami
a zásuvkami DCN.
 
Konektory
Pomocí prodlužovacího kabelu LBB4116/00 (100 m) a konektorů DCN LBB4119/00 lze
vytvářet vlastní kabely (viz část Rozbočovač dálkového vedení LBB4114/00, Strana 56).
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Socket

Plug

Obrázek 3.58: Konektory DCN LBB4119/00

Prostudujte si část Prodlužovací kabely LBB4116, Strana 297 , v níž naleznete více informací.
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Pojistné kabelové svorky LBB4117/00
Pojistné kabelové svorky LBB4117/00 slouží k zajištění konektorů prodlužovacích kabelů.
Každý pár používá jednu svorku.

Obrázek 3.59: Pojistná kabelová svorka

 

Poznámka!

Pojistné kabelové svorky LBB4117/00 nelze použít s konektory DCN LBB4119/00.

 

Zakončovací zástrčka kabelu LBB4118/00
Zakončovací zástrčka kabelu LBB4118/00 slouží k „uzavření“ neukončeného kabelu DCN (např.
pro hlasovací jednotky se dvěma kabely nebo náhradní či prodlužovací kabel).

Obrázek 3.60: Zakončovací zástrčka kabelu
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Rozbočovač síťového vedení PRS-NSP
Rozbočovač síťového vedení PRS-NSP slouží k vytváření odboček v optické síti, které jsou
chráněny proti zkratům.

7 8
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Obrázek 3.61: Pohledy zepředu, zezadu a shora

 
1. Zásuvka pro externí napájení – Slouží k připojení rozbočovače síťového vedení

k externímu napájecímu zdroji. Externí napájecí zdroj poskytuje napájení pro odbočky.
Neposkytuje napájení pro dálkové vedení.

2. Zásuvka optické sítě (odbočka 1) – Umožňuje vytvořit odbočku v optické síti. Zásuvka má
maximální zatížení 2,5 A, které poskytuje ochranu před zkraty.

3. Zásuvka optické sítě (dálkové vedení) – Slouží k připojení rozbočovače síťového vedení
k dálkovému vedení optické sítě.

4. Víko – Poskytuje přístup k ovládacím prvkům umístěným uvnitř. Zadní strana víka
obsahuje štítek s vysvětlením interních nastavení.

5. Stavový LED indikátor – Žlutý LED indikátor, který poskytuje informace o stavu
rozbočovače síťového vedení.

6. Stavový LED indikátor – Zelený LED indikátor, který poskytuje informace o stavu
rozbočovače síťového vedení.

7. Zásuvka optické sítě (odbočka 2) – Umožňuje vytvořit odbočku v optické síti. Zásuvka má
maximální zatížení 2,5 A, které poskytuje ochranu před zkraty.

8. Zásuvka optické sítě (dálkové vedení) – Slouží k připojení rozbočovače síťového vedení
k dálkovému vedení optické sítě.

 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Rozbočovač síťového vedení PRS-NSP, Strana 117.
– Připojení: Rozbočovač síťového vedení PRS-NSP, Strana 152.
– Konfigurace: Rozbočovač síťového vedení PRS-NSP, Strana 234.
– Odstraňování problémů: Rozbočovač dálkového vedení LBB4114/00 nebo LBB4115/00,

Strana 274.
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Rozhraní pro optické vedení PRS-FINNA
Rozhraní pro optické vedení PRS-FINNA slouží k připojení kabelů s plastovými optickými vlákny
(POF) ke kabelům se skleněnými optickými vlákny (GOF). Síť s kabely GOF může přenášet
signál na delší vzdálenost než síť s kabely POF.
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Obrázek 3.62: Zevnějšek rozhraní pro optické vedení

 
1. Zásuvka pro externí napájení – Slouží k připojení rozhraní pro optické vedení k externímu

napájecímu zdroji.
2. Zásuvka optické sítě (POF) – Slouží k připojení kabelu POF k rozhraní pro optické

vedení.
3. Stavový LED indikátor – Žlutý LED indikátor, který poskytuje informace o stavu rozhraní

pro optické vedení.
4. Stavový LED indikátor – Zelený LED indikátor, který poskytuje informace o stavu rozhraní

pro optické vedení.
5. Zásuvka GOF – Slouží k připojení kabelu GOF k rozhraní pro optické vedení.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Instalace: Rozhraní pro optické vedení PRS-FINNA, Strana 117.
– Připojení: Rozhraní pro optické vedení PRS-FINNA, Strana 155.
– Použití: Rozhraní pro optické vedení PRS-FINNA, Strana 263.
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Optické síťové kabely LBB4416
Optický síťový kabel obsahuje dvě plastová optická vlákna pro přenos dat a dva měděné
vodiče pro napájení.

Obrázek 3.63: Optický síťový kabel

E1

O1 O2

E2

Obrázek 3.64: Zapojení konektoru optické sítě
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Obrázek 3.65: Vodiče

 
K vytváření kabelů z optických síťových kabelů LBB4416/00 a konektorů optické sítě
LBB4417/00 se používá sada nástrojů pro připevnění kabelových konektorů LBB4418/00.

Označení typu Délka kabelu

LBB4416/01 0,5 m

LBB4416/02 2 m

LBB4416/05 5 m

LBB4416/10 10 m

LBB4416/20 20 m

LBB4416/50 50 m

LBB4416/00 100 m

Tabulka 3.6: Optické síťové kabely

Kromě varianty LBB4416/00 jsou všechny optické síťové kabely opatřeny konektory optické
sítě.
 
Konektory optické sítě LBB4417/00 slouží k vytváření kabelů z optického síťového kabelu
LBB4416/00 (100 m) pomocí sady nástrojů pro připevnění kabelových konektorů LBB4418/00.

Obrázek 3.66: Konektory optické sítě LBB4417/00
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Prostudujte si část Systém, Strana 267 > Problémy s optickou sítí, v níž naleznete další
informace.
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Sada nástrojů pro připevnění kabelových konektorů
LBB4418/00
Sada nástrojů pro připevnění kabelových konektorů LBB4418/00 se používá k vytváření
optických síťových kabelů z optického síťového kabelu LBB4416/00 (100 m) a konektorů
optické sítě LBB4417/00.

4 5

1 2 3

6 7

Obrázek 3.67: Obsah sady nástrojů

 

Počet Popis Číslo

1 Náhradní řezný systém (s klíčem pro šrouby
s vnitřním šestihranem)

600 004 0

2 Štípací kleště na kabely 600 015 36

3 Krimpovací kleště 642 509 3 23

4 Polohovací a krimpovací kleště pro kabely POF 618 071 69

5 Odizolovávací kleště 607 202 69

6 Štípací a odizolovávací kleště pro kabely POF 600 003 - 1 39

7 Šroubovák s šesticípou hvězdicí C209 000077

Tabulka 3.7: Obsah sady nástrojů
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Dodavatel sady nástrojů:
Rennsteig Werkzeuge GmbH Viernau, Thüringen, Německo; označení typu podle dodavatele:
600 100 PHI

Kabelové spojky LBB4419/00
Kabelové spojky LBB4419/00 slouží k vzájemnému spojování optických síťových kabelů.
Kabelová spojka způsobuje optické zeslabení. Každá kabelová spojka zkrátí maximální
vzdálenost mezi dvěma zařízeními v optické síti (obyčejně 50 metrů) o 20 metrů.

Obrázek 3.68: Kabelová spojka (s protiprachovými krytkami)

Deska distribuce dat DCN-DDB
Deska distribuce dat DCN-DDB slouží k připojení sálových displejů k systému.
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Obrázek 3.69: Pohled shora na desku distribuce dat

 
1. Kabel DCN – Slouží k připojení desky distribuce dat do systému DCN.
2. Blok propojek J10 – Slouží k výběru napájení desky distribuce dat.
3. Přepínače S8 – Slouží ke konfiguraci desky distribuce dat.
4. Port RS232 – Slouží k připojení desky distribuce dat k sálovému displeji.
5. Paralelní vstupy (konektor) – Slouží k dálkovému ovládání.
6. Paralelní vstupy (pájecí plošky) – Slouží k dálkovému ovládání.
7. Paralelní výstupy (pájecí plošky) – Slouží k dálkovému ovládání.
8. Uvolňovací spínač (místní) – Slouží k vymazání aktuální adresy desky distribuce dat.
9. Paralelní výstupy (konektor) – Slouží k dálkovému ovládání.
10. Uvolňovací spínač (vzdálený) – Slouží k vymazání adresy desky distribuce dat ze

vzdáleného stanoviště.
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11. Konektor napájení – Slouží k připojení externího napájecího zdroje k desce distribuce
dat.

 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Připojení: Deska distribuce dat DCN-DDB, Strana 157.
– Konfigurace: Deska distribuce dat DCN-DDB, Strana 235.
– Použití: Deska distribuce dat DCN-DDB, Strana 263.

Kodér identifikačních karet DCN-IDENC
Kodér identifikačních karet DCN-IDENC a softwarový modul kodéru identifikačních karet slouží
ke konfiguraci identifikačních karet DCN-IDCRD.
 
Více informací o uvedeném tématu naleznete v následujících částech:
– Technické údaje: Kodér čipových karet DCN-IDENC, Strana 298.

Identifikační karty DCN-IDCRD
Pomocí čipových karet DCN-IDCRD se mohou delegáti a předsedající identifikovat pro systém.
Čipové karty poskytují delegátům a předsedajícímu přístup:
– K mikrofonům přispěvatelských zařízení
– K hlasovacím funkcím přispěvatelských zařízení K funkcím interkomu přispěvatelských

zařízení

Obrázek 3.70: Identifikační karta

Poznámka!

Ke konfiguraci identifikačních karet použijte kodér identifikačních karet DCN-IDENC.

Poznámka!

Na zadní straně čipové karty lze použít štítky větší než 72 × 24 mm.

Poznámka!

Pokyny pro zjištění kódu karty v čipu naleznete v uživatelské příručce softwaru pro databázi

delegátů.

 

3.39

3.40

 

68 cs | Přehled systému DCN Systém Next Generation

Listopad 2013 | V2.0 | Návod k obsluze Bosch Security Systems B.V.



Plánování

Návrh systému DCN
Systém DCN se skládá ze tří částí: sítě DCN, bezdrátové sítě a optické sítě. V této kapitole je
vysvětlen postup návrhu systému DCN.

Výpočetní nástroj
Výpočetní nástroj usnadňuje plánování a návrh systému DCN. Naleznete jej na DVD disku, který
je dodáván se systémem.

Koncepce
Tato část poskytuje údaje, které jsou nezbytné k pochopení omezení.

Zásuvky dálkového vedení a odboček
Systém DCN používá dva typy zásuvek:
– Zásuvky dálkového vedení systému DCN: Slouží k provedení průchozího zapojení

v dálkovém vedení systému DCN.
– Zásuvky odboček systému DCN: Slouží k vytvoření dalších větví v systému DCN. Zásuvka

odbočky systému DCN vždy regeneruje digitální signál systému DCN.

Kabely
Mnoho zařízení používaných v systému DCN je opatřeno kabelem o délce 2 m. V případě
potřeby lze kabely zařízení prodloužit pomocí prodlužovacích kabelů (LBB4116).

Limity
Při návrhu systému DCN se ujistěte, zda nejsou překročeny tyto limity:

Limit 1: Kapacita pro řízení
– Centrální řídicí jednotka může v systému DCN řídit maximálně 245 aktivních zařízení.
– Informace o maximálním počtu aktivních zařízení, která může řídit více centrálních řídicích

jednotek, naleznete v části 4.2.9 Systém s více centrálními řídicími jednotkami.
– Počet pasivních zařízení není omezen (viz část Kapacita pro řízení, Strana 71).
– Maximální počet desek distribuce dat v systému je 15.

Limit 2: Kapacita napájení
– Jedna zásuvka DCN centrální řídicí jednotky může poskytnout výkon maximálně 85 W.
Informace naleznete v části Kapacita pro napájení, Strana 72.

Limit 3: Průchozí zapojení
Maximální počet po sobě následujících průchozích zapojení pro aktivní zařízení je 25, přičemž
4m doplňkový prodlužovací kabel odpovídá 1 aktivnímu zařízení. Pokud se vyskytuje více než
25 průchozích zapojení aktivních jednotek nebo odpovídající kombinace s doplňkovým
prodlužovacím kabelem, signál musí být regenerován pomocí rozbočovače dálkového vedení
(LBB4114/00).
Maximální počet po sobě následujících průchozích zapojení pro pasivní zařízení je 50, přičemž
2m doplňkový prodlužovací kabel odpovídá 1 pasivnímu zařízení. Pokud se vyskytuje více než
50 průchozích zapojení pasivních jednotek nebo odpovídající kombinace s doplňkovým
prodlužovacím kabelem, signál musí být regenerován pomocí rozbočovače dálkového vedení
(LBB4114/00).
Při připojení kombinace aktivních a pasivních jednotek k dálkovému vedení je potřebné na
všechny jednotky nahlížet jako na aktivní, pro něž je počet průchozích zapojení omezen na 25.
 
Příklad 1: Regenerace je vyžadována po použití prodlužovacího kabelu dlouhého 100 m bez
aktivních a pasivních zařízení.

4
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Příklad 2: Regenerace je vyžadována po použití přídavného prodlužovacího kabelu dlouhého
20 m a 20 aktivních zařízení.
Příklad 3: Regenerace je vyžadována po použití přídavného prodlužovacího kabelu dlouhého
20 m a 40 pasivních zařízení.
Příklad 4: Regenerace je vyžadována po průchozím zapojení 10 aktivních zařízení a použití
5 pasivních zařízení a přídavného prodlužovacího kabelu dlouhého 40 m.

Poznámka!

Standardní kabely zařízení o délce 2 m připojené k aktivním nebo pasivním zařízením jsou do

limitu a výše uvedených příkladů zahrnuty.

Limit 4: Připojení odboček
Mezi centrální řídicí jednotkou a poslední odbočkou ve větvi mohou být maximálně čtyři po
sobě následující připojení odboček. Pokud po sobě následuje více připojení odboček než čtyři,
systém nebude řádně pracovat.

Limit 5: Délky kabelů
– V případě použití regeneračních odboček je maximální délka kabelu 250 m od centrální

řídicí jednotky k nejvzdálenějšímu zařízení v libovolné větvi systému DCN. Maximální délka
kabelu 250 m zahrnuje kabely zařízení a prodlužovací kabely.

– Neukončené kabely mohou způsobit nesprávnou činnost systému.
 
Prostudujte si část Maximální příkon, Strana 74.

Viz také
– Ukázková uspořádání, Strana 89
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Kapacita pro řízení
Aktivní zařízení
Aktivní zařízení jsou zařízení, která mohou:
– Přijímat data z centrální řídicí jednotky
– Přenášet data do centrální řídicí jednotky

Poznámka!

Aktivní zařízení musí mít přidělenu adresu (viz část Inicializace, Strana 184).

Pasivní zařízení
Pasivní zařízení mohou pouze přijímat data z centrální řídicí jednotky.

Přehled
V následující tabulce jsou uvedena aktivní a pasivní zařízení v systému DCN.

Zařízení Typ

DCN-CON Aktivní

DCN-CONCS Aktivní

DCN-CONFF Aktivní

DCN-CONCM Aktivní

DCN-DDB Pasivní/Aktivní

DCN-DDI Aktivní

DCN-DISL Aktivní

DCN-DISS Aktivní

DCN-DISCS Aktivní

DCN-DISD Aktivní

DCN-DISDCS Aktivní

DCN-DISV Aktivní

DCN-DISVCS Aktivní

DCN-EPS Pasivní

DCN-FCS Pasivní

DCN-FVU Aktivní

DCN-FVU-CN Aktivní

DCN-IDESK Aktivní

LBB4114/00 Pasivní

LBB4115/00 Pasivní

Tabulka 4.1: Aktivní a pasivní zařízení

 

4.1.4
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Kapacita pro napájení
Příkon
V následující tabulce je uveden příkon jednotlivých zařízení v systému DCN.

Zařízení Watty

DCN-CON 3,4

DCN-CONCS 3,7

DCN-CONFF 4,2

DCN-CONCM 4,2

DCN-DISL 2,75

DCN-DISS 2,75

DCN-DISCS 2,9

DCN-DISD 2,8

DCN-DISDCS 3,15

DCN-DISV 3,05

DCN-DISVCS 3,20

DCN-IDESK 3,6

DCN-EPS 0,8

DCN-FCS 0,9

DCN-FVU 1,0

DCN-FVU-CN 1,0

DCN-DDB 2,0

DCN-DDI 4,5

LBB4114/00 1,3

LBB4115/00 1,4

Tabulka 4.2: Příkon

Poznámka!

Příkon rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI zahrnuje příkon všech zařízení pro zápustnou

montáž, která jsou k němu připojena.

Napájecí zdroje
Napájení systému DCN zajišťují centrální řídicí jednotky a přídavné napájecí zdroje. Napájení
poskytované centrální řídicí jednotkou pokrývá příkon optické sítě.

4.1.5
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DCN-CCU2

1 2 3

P  < 85 W

P  < 85 W

P  < 85 W

P  < 65 W

DCN-CCU2

Obrázek 4.1: Napájení systému DCN: centrální řídicí jednotka DCN-CCU2

Poznámka!

Pokud je odebíraný výkon vyšší než hodnoty uvedené na obrázku, dojde k přetížení.

DCN-CCUB2

P  < 85 W

P  < 85 W

P  < 85 W

DCN-CCUB2

Obrázek 4.2: Napájení systému DCN: centrální řídicí jednotka DCN-CCUB2

DCN-EPS

P  < 85 W

P  < 85 W

P  < 85 W

DCN-EPS

Obrázek 4.3: Napájení systému DCN: přídavný napájecí zdroj DCN-EPS
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Signalizace přetížení
Každá zásuvka DCN centrální řídicí jednotky a přídavného napájecího zdroje je opatřena
červeným LED indikátorem, který se rozsvítí při výkonovém přetížení. K přetížení dojde
v následujících případech:
– Zařízení vyžadují větší příkon, než je dodáván.
– Dojde ke zkratu.
Dojde-li k přetížení, je příslušná zásuvka deaktivována a připojená zařízení nebudou funkční.
Zásuvka kontroluje, zda nedošlo k výkonovému přetížení, každé 4 sekundy (DCN-CCU2, DCN-
CCUB2) nebo každých 30 sekund (DCN-EPS).

Prodlužovací kabely
Prodlužovací kabely (LBB4116) mají přímý vliv na dostupný výkon. Čím je prodlužovací kabel
delší, tím nižší výkon je k dispozici k zajištění provozu připojených zařízení. Délku
prodlužovacích kabelů je nutné pečlivě zvolit (viz část Maximální příkon, Strana 74).

Maximální příkon
Korekce výkonu
Požadovaný výkon ze zásuvky DCN centrální řídicí jednotky nebo přídavného napájecího zdroje
ovlivňují následující faktory:
– Typ a počet připojených zařízení
– Délky připojených prodlužovacích kabelů
Graf korekce výkonu znázorňuje korekci úrovně výkonu z důvodu kompenzace délky
prodlužovacích kabelů.

Výpočet
Ke zjištění korekce pro jednotlivé zásuvky DCN centrální řídicí jednotky a přídavného
napájecího zdroje pomocí grafu jsou nejprve vyžadovány následující údaje:
– Celkový příkon zařízení, která jsou připojena k zásuvce
– Délka nejdelší sekvence prodlužovacích kabelů

Celkový příkon
Postupujte následovně:
1. Zjistěte příkon jednotlivých zařízení z tabulky spotřeby (viz část Kapacita pro napájení,

Strana 72).
2. Sečtěte příkon všech zařízení. Výsledek je celkový příkon zařízení, která jsou připojena

k zásuvce.

Délka nejdelší sekvence prodlužovacích kabelů
Postupujte následovně:
4 Sečtěte délky všech prodlužovacích kabelů v nejdelší sekvenci.

Například přímo k zásuvce DCN centrální řídicí jednotky je připojen prodlužovací kabel o délce
20 m. K prodlužovacímu kabelu je připojen rozbočovač dálkového vedení. Do každé zásuvky
odbočky na rozbočovači dálkového vedení je připojen prodlužovací kabel. Jeden prodlužovací
kabel je dlouhý 10 m, druhý prodlužovací kabel je dlouhý 40 m. Délka nejdelší sekvence
prodlužovacích kabelů v tomto příkladu je: 20 + 40 = 60 m.

4.1.6
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Obrázek 4.4: Graf korekce výkonu

Graf
Graf korekce výkonu znázorňuje korekci úrovně výkonu z důvodu kompenzace délky
prodlužovacích kabelů. Postupujte následovně:
1. Vyhledejte celkový příkon (zjištěný postupem vysvětleným v předcházející části „Celkový

příkon“) na svislé ose (Y) grafu korekce výkonu. Například 40 W.
2. Vyhledejte délku nejdelší sekvence prodlužovacích kabelů na vodorovné ose (X) grafu

korekce výkonu. Například 60 m.
3. Průsečík obou hodnot udává požadovaný výkon ze zásuvky. V tomto příkladu to je 53 W.
4. Maximální výkon poskytovaný zásuvkou DCN centrální řídicí jednotky nebo přídavného

napájecího zdroje je 85 W. Požadovaný výkon ze zásuvky nesmí tuto hodnotu překročit.
Uvedený příklad s pouze 53 W proto vyhovuje limitům systému.

 
Průsečík obou hodnot udává požadovaný výkon ze zásuvky. V tomto příkladu to je 53 W.
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Příklady
Ve všech příkladech je použit graf korekce výkonu.

Konferenční zařízení

DCN-DISS

DCN-DISS

DCN-DISS

DCN-DISS

DCN-DISS

DCN-DISS

DCN-DISS

DCN-DISS

LBB4114/00

LBB4114/00

LBB4114/00

LBB4114/00

LBB4114/00

10 m 

10 m

20 m6x

6x

6x

6x

6x

7x

7x

7x

10 m

10 m

DCN-CCUB2

10 m

DCN-DISS

DCN-DISS

DCN-DISS

DCN-DISS

LBB4114/00

LBB4114/00

7x

7x

7x

7x

5 m

Obrázek 4.5: Příklad s konferenčními jednotkami (DCN-DISS)

 

Zásuvka Prodlužovací kabel Výkon pro zařízení Upravený výkon

Dálkové vedení 1 40 m 69,9 W 83,9 W

Dálkové vedení 2 20 m 76,8 W 83,8 W

Dálkové vedení 3 15 m 79,6 W 84,9 W

Tabulka 4.3: Příklad s konferenčními jednotkami (DCN-DISS)

 
Výše uvedený příklad vyhovuje limitům systému, neboť:

4.1.7
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– Limit 1 systému DCN: Není překročena maximální kapacita pro řízení, protože systém
v tomto příkladu obsahuje pouze 78 aktivních zařízení a maximální počet je 245.

– Limit 2 systému DCN: Není překročena maximální kapacita napájení. Upravený výkon
nepřesahuje maximální hodnotu 85 W. Upravený výkon se však blíží maximu, takže použití
delších prodlužovacích kabelů nebo přidání dalších konferenčních zařízení či rozbočovačů
dálkového vedení způsobí překročení maximálního výkonu, který může zásuvka DCN
poskytnout.

– Limit 3 systému DCN: Není překročen maximální počet aktivních nebo pasivních zařízení
s průchozím zapojením. Limit je 25, zatímco v tomto příkladu po sobě následuje nejvíce
7 zařízení s průchozím zapojením.

– Limit 4 systému DCN: Není překročen maximální počet připojení odboček. Limit je 4,
zatímco v tomto příkladu je nejvyšší počet připojení odboček 1.

– Limit 5 systému DCN: Není překročena maximální délka kabelu. Limit je 250 m, zatímco
v tomto příkladu je nejdelší vzdálenost mezi centrální řídicí jednotkou a nejvzdálenějším
zařízením pouze 51 m.

 

Konferenční zařízení
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10 m

10 m

15 m

10 m

10 m

LBB4114/00

LBB4114/00

LBB4114/00

LBB4114/00

LBB4114/00

5x

5x

5x

5x

6x

5x

6x

5x

DCN-CCU2

DCN-CON

DCN-CON

DCN-CON

DCN-CON

DCN-CON

DCN-CON

DCN-CON

DCN-CON

1 2 3

5 m

5 m

LBB4114/00

LBB4114/00

6x

5x

6x

6x

DCN-CON

DCN-CON

DCN-CON

DCN-CON

Obrázek 4.6: Příklad s konferenčními jednotkami (DCN-CON)

 

Zásuvka Prodlužovací
kabel

Výkon pro zařízení Upravený výkon

Dálkové vedení 1 35 m 71,9 W 84,2 W

Dálkové vedení 2 20 m 77,4 W 84,4 W

Dálkové vedení 3 10 m 80,8 W 84,3 W

Tabulka 4.4: Příklad s konferenčními jednotkami (DCN-CON)

 
Výše uvedený příklad vyhovuje limitům systému, neboť:
– Limit 1 systému DCN: Není překročena maximální kapacita pro řízení, protože systém

v tomto příkladu obsahuje pouze 65 aktivních zařízení a maximální počet je 245.
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– Limit 2 systému DCN: Není překročena maximální kapacita napájení. Upravený výkon
nepřesahuje maximální hodnotu 85 W. Upravený výkon se však blíží maximu, takže použití
delších prodlužovacích kabelů nebo přidání dalších konferenčních zařízení či rozbočovačů
dálkového vedení způsobí překročení maximálního výkonu, který může zásuvka DCN
poskytnout.

– Limit 3 systému DCN: Není překročen maximální počet aktivních nebo pasivních zařízení
s průchozím zapojením. Limit je 25, zatímco v tomto příkladu po sobě následuje nejvíce
6 zařízení s průchozím zapojením.

– Limit 4 systému DCN: Není překročen maximální počet připojení odboček. Limit je 4,
zatímco v tomto příkladu je nejvyšší počet připojení odboček 1.

– Limit 5 systému DCN: Není překročena maximální délka kabelu. Limit je 250 m, zatímco
v tomto příkladu je nejdelší vzdálenost mezi centrální řídicí jednotkou a nejvzdálenějším
zařízením pouze 51 m.

 

Korekce výkonu pro jednotku DCN-CCU2 nebo DCN-CCUB2

Typ Prodlužov
ací kabel

Schéma Výkon pro
zařízení

  Upravený
výkon

DCN-
DISS

0 m

25 x 2 m 

1 25 25 × 2,75 = 68,8 W 68,8 W

DCN-
DISS

100 m

17 x 2 m 2 m 100 m 

1 17LBB4114LBB4116 17 × 2,751
× 1,3

=
=

46,75 W
1,3 W +
48,05 W

82,4 W

DCN-
CON

0 m

25 x 2 m 

1 25 25 × 3,4 = 85,0 W 85,0 W

DCN-
CON

100 m

14 x 2 m 2 m 100 m 

1 14LBB4114LBB4116 14 × 3,41
× 1,3

=
=

47,6 W
1,3 W +
48,9 W

83,8 W

DCN-
CONFF

0 m

20 x 2 m 

1 20 20 × 4,2 = 84,0 W 84,0 W

DCN-
CONFF

100 m

11 x 2 m 2 m 100 m 

1 11LBB4114LBB4116 11 × 4,21
× 1,3

= = 46,2 W
1,3 W +
47,5 W

81,4 W

DCN-
DDI

0 m

18 x 2 m 

1 18
18 × 4,5 = 81,0 W 81,0 W
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Typ Prodlužov
ací kabel

Schéma Výkon pro
zařízení

  Upravený
výkon

DCN-
DDI

100 m

10 x 2 m 2 m 100 m 

1 10LBB4114LBB4116 10 × 4,51
× 1,3

= = 45,0 W
1,3 W +
46,3 W

79,4 W

DCN-
FCS

0 m

40 x 2 m 2 m 50 x 2 m 

9051LBB411450 1 90 × 0,91
× 1,3

= = 81,0 W
1,3 W +
82,3 W

82,3 W

DCN-
FCS

100 m

50 x 2 m 2 m 100 m 

1 50LBB4114LBB4116 50 × 0,91
× 1,3

= = 45,0 W
1,3 W +
46,3 W

79,4 W

Tabulka 4.5: Příklady korekce výkonu pro jednotku DCN-CCU2 nebo DCN-CCUB2
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Tlumočnická zařízení
Do tlumočnické kabiny lze instalovat maximálně šest tlumočnických jednotek. Níže uvedené
obrázky obsahují dva příklady, v nichž jsou použity rozbočovač dálkového vedení LBB4114/00
a chráněné rozbočovače dálkového vedení LBB4115/00.
 
Při použití rozbočovače dálkového vedení LBB4114/00 můžete tlumočnické jednotky zapojit
sériově. Pokud dojde k poruše tlumočnické jednotky, může mít vadná jednotka vliv na všechny
ostatní tlumočnické jednotky připojené ke stejnému dálkovému vedení.

LBB4114/00

Obrázek 4.7: Tlumočnické kabiny s rozbočovačem dálkového vedení LBB4114/00

 
K chráněnému rozbočovači dálkového vedení LBB4115/00 lze připojit dvě tlumočnické
jednotky. Pokud dojde k poruše tlumočnické jednotky, nemá vadná jednotka vliv na žádné další
tlumočnické jednotky připojené ke stejnému dálkovému vedení.

4.1.8
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LBB4115/00

LBB4115/00

LBB4115/00

Obrázek 4.8: Tlumočnické kabiny s chráněnými rozbočovači dálkového vedení LBB4115/00
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Návrh optické sítě
V této kapitole je vysvětlen postup návrhu optické sítě.

Výpočetní nástroj
Výpočetní nástroj usnadňuje plánování a návrh optické sítě. Naleznete jej na DVD disku, který
je dodáván se systémem.

Limity
Limit 1: Počet uzlů
K optické síti centrální řídicí jednotky, která má 2 uzly, lze připojit maximálně 61 uzlů.
Prostudujte si část Kapacita pro řízení, Strana 84 . Zjistíte v ní, kolik uzlů mají jednotlivá
zařízení.

Limit 2: Počet bezdrátových přístupových bodů
V optické síti může být maximálně 1 bezdrátový přístupový bod DCN‑WAP.

Limit 3: Kabely
– Maximální délka standardního síťového kabelu LBB 4416/xx (s plastovými optickými

vlákny) je 50 m.
– Pokud jsou vyžadovány delší kabely, lze použít rozhraní PRS‑FINNA pro přechod z kabelu

s plastovými vlákny na kabel se skleněnými vlákny a naopak. Maximální celková délka
kabelu se skleněnými optickými vlákny (GOF) a kabelu s plastovými optickými vlákny
(POF) závisí na součtu celkové délky kabelů GOF a POF a ekvivalentních délek kabelů pro
jednotlivá použitá zařízení. Prostudujte si část Kapacita pro řízení, Strana 84. Neměla by
překročit
2 090 m. Prostudujte si část Délka optického kabelu, Strana 86.

– Minimální poloměr ohybu kabelu pro ohyb 90 stupňů je u kabelu s plastovými optickými
vlákny 25 mm.

– Minimální poloměr pro navíjení kabelu s plastovými optickými vlákny je 100 mm.
 

4.2

4.2.1

4.2.2
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Kapacita pro řízení
Každé zařízení v optické síti má určitý počet uzlů. V optické síti může být maximálně 63 uzlů.
Každé zařízení v optické síti má určité zpoždění, které je vyjádřeno ekvivalentní délkou kabelu.
Tyto hodnoty jsou důležité, aby bylo možné určit, zda není překročen limit 3 optické sítě. Viz
části Limity, Strana 83a Délka optického kabelu, Strana 86.

Zařízení Popis Uzly Ekvivalentní délka
kabelu (m)

DCN-CCU2 /
DCN-CCUB2

Centrální řídicí jednotka 2 24

DCN-WAP Bezdrátový přístupový bod 1 18

LBB 4402/00 Analogový audioexpandér 1 18

PRS-4DEX4 Digitální audioexpandér 1 18

LBB4404/00 Rozhraní sítě CobraNet 1 18

PRS-FINNA Rozhraní pro optické vedení,
neadresovatelné

0 16

PRS-NSP Rozbočovač síťového vedení 1 34

LBB4419/00 Kabelové spojky 0 20

INT-TX04 Digitální 4kanálový vysílač systému Integrus 1 18

INT-TX08 Digitální 8kanálový vysílač systému Integrus 2 24

INT-TX16 Digitální 16kanálový vysílač systému Integrus 4 36

INT-TX32 Digitální 32kanálový vysílač systému Integrus 8 59

Tabulka 4.6: Uzly

Kapacita pro napájení
Je důležité, aby celkový příkon zařízení v optické síti nebyl vyšší než energie, kterou dodáváte
do zařízení. Každé zařízení používá energii a většina zařízení nemá nezávislý napájecí zdroj.

Příkon
V následující tabulce je uveden příkon jednotlivých zařízení v optické síti.

Zařízení Watty

LBB 4402/00 7,6

LBB4404/00 10,5

PRS-NSP 3,9

PRS-FINNA 4,6

PRS-4DEX4 6,0

DCN-WAP 4,0

Tabulka 4.7: Příkon

4.2.3

4.2.4
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Poznámka!

Vysílače systému Integrus nejsou napájeny ze systému. V systému s více centrálními řídicími

jednotkami nejsou podřízené centrální řídicí jednotky napájeny z optické sítě a ani neposkytují

napájení pro optickou síť.

Napájení
Centrální řídicí jednotka DCN-CCU2 poskytuje napájení pro optickou síť (viz část Centrální
řídicí jednotky DCN-CCU2 a DCN-CCUB2, Strana 14 DCN-CCU2).
 
Pokud je vyžadován vyšší výkon, je nutné do optické sítě nainstalovat externí napájecí zdroje.
K externím napájecím zdrojům lze připojit následující zařízení:
– Rozbočovač síťového vedení PRS-NSP (viz část Rozbočovač síťového vedení PRS-NSP,

Strana 61).
– Rozhraní pro optické vedení PRS-FINNA (viz část Rozhraní pro optické vedení PRS-FINNA,

Strana 62).

DCN-CCU2
Z centrální řídicí jednotky jsou napájeny:
– Optická síť
– Zásuvky DCN
Přehled maximálních výkonů, které může centrální řídicí jednotka poskytovat, naleznete na
obrázku.

1 2 3

P  < 85 W

P  < 85 W

P  < 85 W

P  < 65 W

DCN-CCU2

Obrázek 4.9: Napájení optické sítě: centrální řídicí jednotka DCN-CCU2

 
Pokud je jednotka DCN-CCU2 nakonfigurována jako hlavní centrální řídicí jednotka v systému
s více centrálními řídicími jednotkami nebo je používána v režimu samostatného provozu, bude
napájet optickou síť. Pokud je k připojení vzdálené podřízené centrální řídicí jednotky použit
kabel se skleněnými optickými vlákny, rozhraní pro optické vedení vyžaduje externí napájecí
zdroj. Přečtěte si část „Napájení“ uvedenou dříve v této kapitole.
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Signalizace přetížení
Každá zásuvka optické sítě centrální řídicí jednotky je opatřena červeným LED indikátorem,
který se rozsvítí při výkonovém přetížení. K přetížení dojde, pokud je požadovaný výkon pro
zařízení vyšší, než dodávaný výkon. Zásuvky se vypnou a zařízení připojená k centrální řídicí
jednotce nebudou v provozu. Zásuvka provádí kontrolu každé 4 sekundy.

Poznámka!

Při výkonovém přetížení pouze u jedné ze zásuvek optické sítě se rozsvítí dva LED indikátory

přetížení a napájena nebude ani jedna z obou zásuvek.

Kabeláž
Zařízení, která komunikují přes optickou síť, jsou opatřena dvěma síťovými zásuvkami pro
průchozí zapojení. Chcete-li zajistit redundanci systému pro případ rozpojení optické sítě,
uzavřete optickou síť do úplného kruhu.
 
Standardními optickými síťovými kabely (LBB4416) jsou kabely s plastovými optickými vlákny
(POF), dlouhé maximálně 50 m. K pokrytí delších vzdáleností je nutné provést přechod na
kabel se skleněnými optickými vlákny (GOF).

Poznámka!

Dva konektory optické sítě na zařízeních jsou shodné, takže nezáleží na tom, zda použijete

pravý nebo levý.

Délka optického kabelu
Vzhledem k optickému zeslabení mohou být optické síťové kabely (LBB4416) dlouhé
maximálně 50 m. K prodloužení vzdálenosti mezi zařízeními na více než 50 m a méně než
1 500 m lze použít kabely GOF a rozhraní pro optická vedení (viz část Rozhraní pro optické
vedení PRS-FINNA, Strana 62). Celkový součet použitých kabelů s plastovými optickými vlákny
a kabelů se skleněnými optickými vlákny a ekvivalentních délek kabelů pro použitá zařízení
nesmí přesáhnout 2 090 m.
 
Například (v závorkách za jednotlivými zařízeními je uvedena ekvivalentní délka kabelu): Na
jedné straně budovy jsou použity centrální řídicí jednotka (24) a audioexpandér (18). Na druhé
straně budovy jsou použity centrální řídicí jednotka (24), audioexpandér (18) a 8kanálový
vysílač systému Integrus (24). Obě strany jsou propojeny do konfigurace s redundantním
kruhovým vedením pomocí rozhraní PRS-FINNA (2 × 2 × 16). K připojení všech zařízení na obou
stranách je použito 7 kabelů POF, každý o délce 2 m. Maximální celková délka kabelů GOF je
1 904 metrů.
Výpočet: 2 090 – (24 + 18 + 24 + 18 + 24 + 64 + 14) = 1 904

Poznámka!

Pokud je vzdálenost mezi dvěma zařízeními menší než 100 m, použijte mezi nimi rozbočovač

síťového vedení, aby nebylo nutné použít rozhraní pro optická vedení. V takovém případě

použijte na rozbočovači síťového vedení pouze zásuvky dálkového vedení.

4.2.5

4.2.6
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PRS-4DEX4

INT-TX08

DCN-CCU2 DCN-CCU2

PRS-4DEX4

PRS-FINNA PRS-FINNA

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

            2 x GOF
Together: max. 1904 m

PRS-FINNA PRS-FINNA

Obrázek 4.10: Příklad použití kabelů POF a GOF

Kabelové spojky
Kabelové spojky LBB4419/00 lze použít k vzájemnému spojování optických síťových kabelů.
Kabelová spojka způsobuje optické zeslabení. Každá kabelová spojka zkrátí maximální
vzdálenost mezi dvěma zařízeními v optické síti (obyčejně 50 metrů) o 20 metrů.

Ohýbání síťového kabelu
Minimální poloměr ohybu kabelu LBB4416 pro ohyb 90 stupňů je 110 mm. Ohyb 180 stupňů je
stejný jako dva ohyby 90 stupňů.

R=110 mm

Obrázek 4.11: Poloměr ohybu

Ovíjení
Minimální poloměr ovíjení kabelu LBB4416 je 110 mm.
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R=110 mm

Obrázek 4.12: Poloměr ovíjení
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Ukázková uspořádání
Počty a typy zařízení, která tvoří optickou síť, určují uspořádání optické sítě. V této části jsou
uvedeny příklady možných uspořádání optických sítí.

Základní optická síť
Níže uvedený obrázek obsahuje příklad základní optické sítě.

DCN-CCU2

DCN-WAP

Obrázek 4.13: Základní optická síť

Rozšířená optická síť
Níže uvedený obrázek obsahuje příklad rozšířené optické sítě.

DCN-CCU2

LBB4404/00

INT-TX

PRS-4DEX4

DCN-WAP

Obrázek 4.14: Rozšířená optická síť

Redundantní optická síť
Pokud dojde k přerušení kabelu mezi centrální řídicí jednotkou (DCN-CCU2)
a audioexpandérem (LBB4402/00), centrální řídicí jednotka nemůže přenášet data do
audioexpandéru. Řešením tohoto problému je použití redundantního kabelu.

4.2.9
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DCN-CCU2

LBB4404/00

INT-TX

PRS-4DEX4

LBB4402/00

DCN-WAP

Obrázek 4.15: Redundantní optická síť

V základním systému bez redundantních kabelů nejsou vzájemně propojeny rozhraní sítě
CobraNet (LBB4404/00) a centrální řídicí jednotka (DCN-CCU2). U systému s redundantními
kabely jsou rozhraní sítě CobraNet a centrální řídicí jednotka propojeny. Toto propojení vytváří
kruh. Dojde-li k přerušení kabelu, optická síť zůstane nadále funkční.
 
Maximální celkový příkon všech zařízení v redundantní optické síti je 85 W. Pokud je optická
síť poškozena blízko centrální řídicí jednotky, druhá zásuvka může napájet celou optickou síť.

Odbočky
Rozbočovač síťového vedení (PRS-NSP) umožňuje vytvářet odbočky. Odbočky nemohou být
redundantní. Pokud dojde k poškození kabelu mezi rozbočovačem síťového vedení a digitálním
audioexpandérem (PRS-4DEX4), digitální audioexpandér nebude připojen k centrální řídicí
jednotce.

DCN-CCU2

PRS-4DEX4
INT-TX 

PRS-NSP

LBB4402/00

DCN-WAP

Obrázek 4.16: Redundantní optická síť s odbočkou
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Systém s více centrálními řídicími jednotkami
Systém s více centrálními řídicími jednotkami je nezbytný, pokud není k dispozici kapacita pro
připojení všech požadovaných jednotek DCN nebo pokud chcete propojit více místností.
Všechny centrální řídicí jednotky je potřebné vzájemně propojit optickým kabelem a připojit
ethernetovým kabelem (kategorie Cat5e nebo lepší) k přepínači (s přenosovou rychlostí
100 Mbit/s nebo vyšší).
 
Do systému s více centrálními řídicími jednotkami lze připojit:
– Maximálně 30 zařízení DCN-CCU2 (viz část Kapacita pro řízení, Strana 84).
– Maximálně 4 000 delegátských míst
– Maximálně 1 bezdrátový přístupový bod DCN-WAP

Poznámka!

V systému s více centrálními řídicími jednotkami není vyžadováno uzavřít optický kruh, jak je

znázorněno na obrázku 4.16, ale uzavřením kruhu se systém stane redundantním, jak je

vysvětleno v části „Redundantní optická síť“.

Poznámka!

V případě, že systém s více centrálními řídicími jednotkami obsahuje pouze 2 centrální řídicí

jednotky a není vyžadováno řízení z počítače, lze síťový přepínač vynechat. Síťový kabel může

vést z centrální řídicí jednotky, která je přiřazena jako hlavní, přímo do centrální řídicí

jednotky, která je přiřazena jako podřízená. Pokud jsou centrální řídicí jednotky vybaveny

funkcí Auto-MDIX, není vyžadován kabel se zkříženými vodiči. Centrální řídicí jednotky musí

mít ve stejné podsíti odlišnou statickou IP adresu.

DCN-CCU2

DCN-CCU2

INT-TX

DCN-CCU2

DCN-WAP

Obrázek 4.17: Základní systém s více centrálními řídicími jednotkami
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Návrh bezdrátové sítě
V této kapitole je vysvětlen postup návrhu bezdrátové sítě.

Limity
Limit 1: Kapacita pro řízení
Centrální řídicí jednotka může v bezdrátové síti řídit maximálně 245 zařízení.

Limit 2: Oblast pokrytí
Pro zajištění řádné činnosti bezdrátové části je potřebné, aby všechny bezdrátové konferenční
jednotky byly v dosahu bezdrátového přístupového bodu. Bezdrátový přístupový bod má
typickou oblast pokrytí nejméně
30 × 30 m.

Poznámka!

Pro bezdrátový přístupový bod lze změnit hodnotu výkonu (viz část Bezdrátový přístupový bod

DCN-WAP, Strana 211 > Hodnota výkonu).

Limit 3: Kmitočet
Bezdrátová síť musí používat jiné kmitočtové pásmo než sousední bezdrátové (počítačové) sítě
(viz část Kmitočtové pásmo, Strana 92).

Limit 4: Počet kanálů pro distribuci jazyků
Bezdrátová síť má maximálně 10 kanálů pro distribuci jazyků, kromě kanálu pro základní jazyk.
Celkový počet kanálů pro distribuci jazyků v systému se nastavuje prostřednictvím tlumočnické
jednotky (viz část Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2 a DCN-CCUB2, Strana 189) nebo
softwaru pro řízení konferencí.
Pokud je k dispozici více než 10 kanálů pro distribuci jazyků, pouze prvních 10 kanálů bude
dostupných pro bezdrátovou síť. Všechny kanály s vyššími čísly budou dostupné pouze pro
(kabelovou) síť DCN a pro infračervenou síť Integrus.

Kmitočtové pásmo
Specifikace 802.11g
Bezdrátová síť je založena na specifikaci 802.11g pro technologii WiFi. Zařízení, která vyhovují
specifikaci 802.11g, pracují v kmitočtových pásmech mezi 2,4000 a 2,4835 GHz.

Poznámka!

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

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

Bezdrátové počítačové sítě
Bezdrátové (počítačové) sítě mohou být také založeny na specifikaci 802.11g pro technologii
WiFi. V bezdrátových počítačových sítích je k dispozici 13 překrývajících se kanálů.

Nosné kmitočty
V bezdrátové síti systému DCN Wireless jsou k dispozici tři nepřekrývající se nosné kmitočty
pro bezdrátový přenos.

Rušení
Bezdrátová síť systému DCN Wireless může způsobovat rušení bezdrátových počítačových sítí.
Musíte se ujistit, že se nosný kmitočet systému DCN Wireless nepřekrývá s kanálem sítě
WLAN.

4.3

4.3.1

 

4.3.2
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V uvedeném příkladu síť WLAN používá kanál 3. Kanál 3 sítě WLAN se překrývá s nosnými
kmitočty 0 a 1 systému DCN Wireless. Z tohoto důvodu použijte nosný kmitočet 2 systému
DCN Wireless.
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Obrázek 4.18: Kanály sítě WLAN
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Obrázek 4.19: Nosné kmitočty systému DCN Wireless
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Obrázek 4.20: Příklad rušení
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Bezdrátová distribuce jazyků
Systém lze připojit k digitálnímu infračervenému systému Integrus pro distribuci jazyků. Tento
systém používá vysílač, zářiče a přijímače.

Poznámka!

Další údaje naleznete v instalační příručce a návodu k obsluze systému Integrus.

Obrázek 4.21: Integrus

CobraNet
CobraNet je standard pro přenos digitálního zvuku a řídicích dat v reálném čase
prostřednictvím Ethernet sítě. Síť CobraNet může přenášet maximálně 64 kanálů 20bitového
zvuku se vzorkovacím kmitočtem 48 kHz v obou směrech přes připojení 100 Mbit. Standard
CobraNet podporuje mnoho výrobců profesionálních audiozařízení.
Systém DCN lze připojit k sítím CobraNet pomocí rozhraní sítě CobraNet LBB4404/00.
 
Rozhraní sítě CobraNet LBB4404/00 umožňuje například:
– Využívat infrastrukturu Ethernet sítě
– Přenášet audiosignály přes velké vzdálenosti
 
Pokud používáte řízené přepínače Ethernet sítě, které jsou schváleny společností Peak Audio,
mohou ve stejné Ethernet síti existovat počítačová data, například data z otevřeného rozhraní
systému DCN, společně s daty sítě CobraNet.

Poznámka!

Navštivte web CobraNet.info (www.cobranet.info), chcete-li získat:

Další údaje o sítích CobraNet

Seznam schválených přepínačů Ethernet sítě
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Uspořádání pro uživatele

Veřejně přístupné prostory
Sálové displeje
Sálové displeje umístěte do polohy, která umožní uživatelům displeje snadno sledovat.
Neumisťujte displej na místo, které je přímo osvětleno nebo vystaveno přímému slunečnímu
světlu. Viditelnost pro uvedený systém ovlivňují:
– Vzdálenost, z které je nutné displej sledovat
– Velikost znaků na displeji
– Kontrast a intenzita osvětlení
Dodavatel sálového displeje doporučí veškerá nezbytná nastavení.

Veřejně přístupné prostory a cesty pro pěší
Neumisťujte systémové a prodlužovací kabely a spoje do veřejně přístupných prostorů.

Sluchátka a náhlavní soupravy
Poskytněte sluchátka a náhlavní soupravy pro zařízení, jak jsou:
– Tlumočnické jednotky
– Delegátské jednotky a jednotka předsedajícího Concentus
– Kanálové voliče
– Konferenční jednotky
– Přijímače systému Integrus
 
V následujících případech dojde k akustické zpětné vazbě mezi připojenými sluchátky nebo
náhlavními soupravami a mikrofony:
– Nastavená úroveň hlasitosti je příliš vysoká.
– Sluchátka jsou příliš blízko aktivovaných mikrofonů.
Je nutné sdělit uživatelům, aby dodržovali dostatečnou vzdálenost od mikrofonů
a nenastavovali vyšší úroveň hlasitosti, než je nezbytné. Informace naleznete v části Akustická
zpětná vazba, Strana 96.

Vzdálenost při projevu
Doporučená vzdálenost od mikrofonů při projevu je 0,2 m až 0,4 m.

Tlumočnické kabiny
Ujistěte se, zda mají jednotlivé tlumočnické kabiny dostatečné rozměry. Organizace ISO
(International Organization for Standardization) poskytuje specifikace pro tlumočnické kabiny.
Další údaje naleznete v normě ISO 2603 „Kabiny pro simultánní tlumočení – Obecné
charakteristiky a vybavení“.
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Uspořádání zařízení

Obecné

!

Výstraha!

Na horní stranu zařízení nepokládejte žádné předměty. Předměty mohou propadnout přes

otvory pro proudění vzduchu. Blokování otvorů pro proudění vzduchu může vést k nebezpečí

vzniku požáru.

!

Výstraha!

Neumisťujte zařízení blízko radiátorů a mřížek rozvodu tepla nebo nad ně ani na místa

vystavená přímému slunečnímu světlu.

!

Výstraha!

Nezpůsobujte vibrace zařízení.

– Ujistěte se, zda je příslušná oblast čistá.
– Ujistěte se, zda je vzduch dostatečně chladný.
– Ujistěte se, zda je v místě dostatečné osvětlení.

Kabely
Pro prodlužovací kabely a kabely napájení z elektrické sítě používejte odlišné kabelové trubky.
Označte jednotlivé kabely štítky a rozdělte dálková vedení do zvládnutelných geografických
míst. Ve veřejně přístupných prostorech, kde se lidé mohou dotýkat konektorů a kabelů nebo
se nad nimi pohybovat, použijte kovové ochranné kryty. Prostudujte si specifikace ochranných
krytů týkající se použitelné ochrany.

Teplota
Pokud se zařízení nacházejí v 19palcové skříni, ujistěte se, zda je mezi nimi ve skříni mezera
umožňující dostatečné proudění vzduchu. K udržení teploty zařízení pod maximální teplotou
může být nutné použít nucené proudění vzduchu (viz část Technické údaje produktů, Strana
286). Tím se prodlouží životnost zařízení.

Větrání
Zachovávejte řádné proudění vzduchu. Veškerá zařízení (například centrální řídicí jednotka
a audioexpandér) určená k montáži do 19palcové skříně jsou opatřena otvory pro proudění
vzduchu na přední, pravé a levé straně.
– Pro použití na stole umístěte zařízení na pevný a rovný povrch.
– Zařízení používejte ve vodorovné poloze.
– Centrální řídicí jednotku umístěte do vzdálenosti minimálně 0,10 m od stěn, aby bylo

zajištěno dostatečné proudění vzduchu.
– Zařízení používejte vždy v čistém a suchém prostředí.

Akustická zpětná vazba
K akustické zpětné vazbě („pískání“) dochází, pokud je zvuk z reproduktorů nebo sluchátek
v systému znovu přiváděn do systému aktivovanými mikrofony.

4.7

4.7.1
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Instalace

19palcové jednotky
Centrální řídicí jednotku nainstalujte do 19palcového skříňového systému nebo na rovný
povrch. S centrální řídicí jednotkou jsou dodávány čtyři nožky a dva držáky.

Obrázek 5.1: Instalace

Poznámka!

Při instalaci do skříňového systému vyčnívá centrální řídicí jednotka 36 mm před držáky.

 
 

5

5.1
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Bezdrátový přístupový bod DCN-WAP
Obecné

!

Výstraha!

Neotevírejte bezdrátový přístupový bod. Jakákoli změna hardwaru zneplatní osvědčení

produktu. Bezdrátový přístupový bod mohou otevřít pouze kvalifikovaní pracovníci.

Stěna nebo strop
K připevnění bezdrátového přístupového bodu na stěnu nebo na strop použijte držák.

02

01

TORX 10

Obrázek 5.2: Instalace na stěnu a strop
 

5.2
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Stativ
K instalaci bezdrátového přístupového bodu na univerzální podlahový stojan LBC1259/00
použijte držák.

02

01

Obrázek 5.3: Instalace na stojan LBC1259/00
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Logo
Orientaci loga lze změnit.

02

01

 

TORX 10

Obrázek 5.4: Instalace loga
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Jednotky Concentus DCN-CON
Jednotku Concentus nainstalujte na rovný povrch nebo do prohlubně.

Poznámka!

Bezpečnost tohoto zařízení byla testována podle norem pro přenosná zařízení. Pokud je toto

zařízení používáno v zemích Severní Ameriky jako stacionární, obraťte se na dodavatele.

20 mm

Obrázek 5.5: Instalace jednotky Concentus do prohlubně

 
Když instalujete jednotku Concentus do prohlubně, použijte k vytvoření správného obrysu
následující šablonu.

5.3
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Obrázek 5.6: Šablona pro zápustnou montáž (viz soubor *.dwg na DVD disku dodaném s centrální řídicí

jednotkou)

 
K připevnění jednotky Concentus ke dnu prohlubně použijte šrouby o délce 6,5 mm (viz část
Jednotky Concentus DCN-CON, Strana 26, položka č. 17). Vzdálenost mezi středy otvorů pro
šrouby je 100 mm.

Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD
Obecné

!

Výstraha!

Neotevírejte bezdrátovou konferenční jednotku. Jakákoli změna hardwaru zneplatní osvědčení

produktu. Bezdrátovou konferenční jednotku mohou otevřít pouze kvalifikovaní pracovníci.

Rámečky
Pomocí rámečku lze změnit vzhled konferenční jednotky. Konferenční jednotky jsou dodávány
bez rámečků. Rámeček DCN-DISR připevněte před instalací konferenční jednotky.
Postup připevnění rámečku ke konferenční jednotce naleznete na následujících obrázcích.

5.4

 

102 cs | Instalace DCN Systém Next Generation

Listopad 2013 | V2.0 | Návod k obsluze Bosch Security Systems B.V.



Obrázek 5.7: Připevnění rámečku

01 02

0403

TORX 8 TORX 8

Obrázek 5.8: Vyjmutí rámečku

Tlačítka mikrofonu
Režim konferenční jednotky (viz část Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD, Strana 214)
určuje typ a počet tlačítek mikrofonu, která je nutné nainstalovat.
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Poznámka!

Před instalací tlačítek mikrofonu se ujistěte, zda konferenční jednotka pracuje správně. Vadné

konferenční jednotky jsou vždy vyměněny za konferenční jednotku, která obsahuje výchozí

tlačítko mikrofonu (viz část Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD, Strana 214).

Postup vyjmutí tlačítek mikrofonu z konferenční jednotky naleznete na následujícím obrázku.

Obrázek 5.9: Vyjmutí tlačítek mikrofonu

Postup instalace tlačítek mikrofonu naleznete na následujícím obrázku.

Obrázek 5.10: Instalace tlačítek mikrofonu

Konferenční jednotky DCN-DIS (drátové)
Kabel DCN můžete přesunout ze zadní strany na spodní stranu konferenční jednotky.
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Obrázek 5.11: Přesunutí kabelu DCN

 

Poznámka!

Bezpečnost tohoto zařízení byla testována podle norem pro přenosná zařízení. Před použitím

tohoto zařízení jako stacionárního zařízení v zemích Severní Ameriky se obraťte na dodavatele.

Konferenční jednotku lze instalovat na rovný povrch nebo do prohlubně. Při instalaci
konferenční jednotky do prohlubně ve stole:
 
– Použijte šablonu.
– Přesuňte kabel DCN na spodní stranu konferenční jednotky.

Poznámka!

Při instalaci konferenční jednotky do prohlubně se ujistěte, zda delegáti nebo předsedající

mohou připojit sluchátka.

Při připevňování konferenční jednotky na rovný povrch zasuňte šrouby o délce 8 mm do otvorů
pro šrouby (položka č. 12). Vzdálenost mezi středy otvorů pro šrouby je 34 mm.
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1.5 mm

Obrázek 5.12: Instalace
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Obrázek 5.13: Šablona (viz soubor *.dwg na DVD disku dodaném se systémem)
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02

01

Obrázek 5.14: Vložení akumulátoru

Nabíječka akumulátorů DCN-WCH05
Obecné

!
Výstraha!

Neotevírejte nabíječku akumulátorů. Elektrické výboje z nabíječky akumulátorů vás mohou

usmrtit.

!

Výstraha!

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

požáru.

Stěna
K připevnění nabíječky akumulátorů na stěnu lze použít držák.

5.5
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Obrázek 5.15: Instalace na stěnu

 
Při připevňování více než jedné nabíječky akumulátorů na stěnu je nutné zajistit splnění
následujících podmínek:
– Vzdálenost ve svislém směru mezi dvěma držáky je nejméně 340 mm (viz vzdálenost d1 na

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

d2 na obrázku).

d2

d1

Obrázek 5.16: Instalace více nabíječek akumulátorů

Akumulátor

Obrázek 5.17: Vložení akumulátoru
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Produkty systému DCN pro zápustnou montáž
Montáž zacvaknutím
Metodu montáže zacvaknutím použijte k instalaci zařízení pro zápustnou montáž do panelů
o tloušťce 2 mm. Při metodě montáže zacvaknutím se využívá mechanizmus pro upevnění
zacvaknutím zařízení pro zápustnou montáž. „Zacvakněte“ zařízení pro zápustnou montáž do
prohlubně.

Obrázek 5.18: Mechanizmus pro upevnění zacvaknutím

Rozměry prohlubně pro metodu montáže zacvaknutím naleznete na následujícím obrázku.
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Obrázek 5.19: Prohlubeň pro metodu montáže zacvaknutím

Délka (x) prohlubně závisí na koeficientu velikosti (NSF) zařízení pro zápustnou montáž, které
musí být instalováno do prohlubně. Získání délky prohlubně:
– Zjistěte koeficient velikosti (NSF) zařízení pro zápustnou montáž.
– Použijte koeficient NSF k získání délky (x) prohlubně z tabulky.

Celkový koeficient NSF x (mm)

1 38,2

2 88,2

Tabulka 5.1: Délky pro metodu montáže zacvaknutím

Bloková montáž
Metodu blokové montáže použijte k instalaci zařízení pro zápustnou montáž do povrchů
o tloušťce větší než 2 mm. Při metodě blokové montáže se používají koncové krytky DCN-FEC,
spojky DCN-FCOUP a nástroj pro určení polohy pro zápustnou montáž DCN-FPT.

5.6
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Obrázek 5.20: Příklad metody blokové montáže
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Obrázek 5.21: Příklad blokové montáže (pokračování)

Poznámka!

K vyjmutí zařízení pro zápustnou montáž z povrchu použijte špachtli.

 
Rozměry prohlubně pro metodu blokové montáže naleznete na následujícím obrázku.
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Obrázek 5.22: Prohlubeň pro metodu blokové montáže

 
Délka (x) prohlubně závisí na celkovém koeficientu velikosti (NSF) zařízení pro zápustnou
montáž, která musí být instalována do prohlubně. Výpočet délky prohlubně:
– Zjistěte koeficient velikosti (NSF) pro jednotlivá zařízení pro zápustnou montáž.
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– Sečtením koeficientů NSF zařízení pro zápustnou montáž získejte celkový koeficient NSF.
– Použijte celkový koeficient NSF k získání délky (x) prohlubně z tabulky. Délka zahrnuje

spojky DCN-FCOUP.

Poznámka!

Nainstalujte koncové krytky DCN-FEC na spojky na obou koncích prohlubně.

Celkový koeficient NSF x (mm)

1 71,5

2 121,5

3 171,5

4 221,5

5 271,5

6 321,5

7 371,5

8 421,5

9 471,5

10 521,5

11 571,5

12 621,5

Tabulka 5.2: Délky pro metodu blokové montáže

Koeficient velikosti
Délku prohlubně ovlivňují:
– Počet zařízení pro zápustnou montáž, která jsou instalována do prohlubně
– Velikost zařízení pro zápustnou montáž, která jsou instalována do prohlubně
K výpočtu délky prohlubně je nutné použít koeficient velikosti (NSF, viz tabulka) zařízení pro
zápustnou montáž.

Zařízení pro zápustnou
montáž

Koeficient NSF

DCN-FCS 2

DCN-FLSP 2

DCN-FMIC 1

DCN-FMICB 1

DCN-FPRIOB 1

DCN-FV 2

DCN-FVCRD 2
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Zařízení pro zápustnou
montáž

Koeficient NSF

DCN-FVU 2

DCN-FVU-CN 2

Tabulka 5.3: Koeficienty velikosti

Kryt na desku stolu DCN-TTH
K instalaci zařízení pro zápustnou montáž do krytu na desku stolu použijte mechanizmus pro
upevnění zacvaknutím zařízení pro zápustnou montáž. Kryt na desku stolu lze připevnit
k rovnému povrchu pomocí šroubů M3.

Poznámka!

Kryt na desku stolu lze dočasně uzavřít pomocí prázdného panelu pro zápustnou montáž DCN-

FBP.
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Obrázek 5.23: Pohled zespodu
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Tlumočnické jednotky DCN-IDESK
Tlumočnickou jednotku nainstalujte na rovný povrch nebo do prohlubně.

1.5 mm

Obrázek 5.24: Instalace

Při instalaci tlumočnické jednotky na rovný povrch použijte šablonu.

Poznámka!

Při instalaci tlumočnické jednotky do prohlubně se ujistěte, zda tlumočník může připojit

sluchátka nebo náhlavní soupravu.

5.7
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Obrázek 5.25: Šablona (viz soubor *.dwg na DVD disku dodaném se systémem)

Přídavný napájecí zdroj DCN-EPS
Přídavný napájecí zdroj nainstalujte do 19palcového skříňového systému nebo na rovný
povrch. S přídavným napájecím zdrojem jsou dodávány dva držáky.

Poznámka!

Do 19palcového skříňového systému lze instalovat přídavné napájecí zdroje pouze po dvou.

A

B

Obrázek 5.26: Instalace
 

 

5.8
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Rozbočovač dálkového vedení LBB4114/00
Rozbočovač dálkového vedení lze instalovat na rovný povrch. K upevnění kabelů DCN použijte
víko rozbočovače dálkového vedení.

Obrázek 5.27: Instalace

Odbočková jednotka LBB4115/00
Prostudujte si část Rozbočovač dálkového vedení LBB4114/00, Strana 116, v níž naleznete
informace o instalaci chráněného rozbočovače dálkového vedení LBB4115/00. Postupy
instalace rozbočovače dálkového vedení LBB4114/00 a chráněného rozbočovače dálkového
vedení LBB4115/00 jsou shodné.
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Rozbočovač síťového vedení PRS-NSP
Rozbočovač síťového vedení lze připevnit na rovný povrch pomocí držáku. Vzdálenost (d) je
40 mm.

d 

Obrázek 5.28: Instalace

Chcete-li připevnit jednotku do držáku nebo ji z držáku vyjmout, stlačte obě strany jednotky.

Rozhraní pro optické vedení PRS-FINNA
Prostudujte si část Rozbočovač síťového vedení PRS-NSP, Strana 117 , v níž naleznete informace
o instalaci rozhraní pro optické vedení. Postupy instalace rozbočovače síťového vedení
a rozhraní pro optické vedení jsou shodné.

5.11
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Připojení

19palcové jednotky
Optická síť
Připojte dálkové vedení optické sítě do zásuvek optické sítě 19palcové jednotky pomocí
optických síťových kabelů.

LED

Obrázek 6.1: Optická síť

Zásuvka optické sítě centrální řídicí jednotky je opatřena červeným LED indikátorem, který se
rozsvítí při přetížení.

Sluchátka
Sluchátka lze připojit do zdířky pro sluchátka na audioexpandéru. Sluchátka musí být vybavena
zástrčkou 3,5 mm.

2 3 1

Obrázek 6.2: Zapojení zástrčky sluchátek 3,5 mm

Číslo Signál

1 Vlevo

2 Společný vodič

3 Vpravo

Tabulka 6.1: Zapojení zástrčky sluchátek 3,5 mm

Poznámka!

Do zdířky pro sluchátka lze rovněž připojit monofonní sluchátka.

Signál, který je dostupný ve zdířce pro sluchátka, lze vybrat v konfigurační nabídce (viz část
Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2 a DCN-CCUB2, Strana 238 > Sledování).

 

6

6.1
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Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2 a DCN-CCUB2
Napájení
Chcete-li připojit centrální řídicí jednotku k napájení z elektrické sítě, proveďte následující
kroky:
1. Připojte napájecí kabel vyhovující místním předpisům do centrální řídicí jednotky.

Obrázek 6.3: Napájení

2. Nastavte přepínač uzemnění do správné polohy. Prostudujte si část Centrální řídicí
jednotky DCN-CCU2 a DCN-CCUB2, Strana 14.

3. Připojte napájecí kabel k přívodu elektrické energie.

!

Výstraha!

Ujistěte se, zda je přívod napájení z elektrické sítě uzemněn. Elektrické výboje z přívodu

napájení z elektrické sítě vás mohou usmrtit.

Systém
1. Připojte dálkové vedení systému DCN do zásuvek DCN centrální řídicí jednotky.
2. K upevnění kabelů DCN k centrální řídicí jednotce použijte kabelové svorky.
 
Každá zásuvka DCN je opatřena červeným LED indikátorem, který se rozsvítí při přetížení.

Audiovstupy
K audiovstupům centrální řídicí jednotky lze připojit externí analogový zdroj zvuku. Jednotka
DCN-CCU2 je vybavena dvěma audiovstupy.
Každý audiovstup tvoří:
– 1 zásuvka XLR pro symetrické signály, přičemž elektrické obvody za zásuvkami XLR

obsahují transformátory pro galvanické oddělení
– 1 dvojitá zásuvka Cinch pro nesymetrické signály
 
Jednotka DCN-CCUB2 je vybavena dvěma audiovstupy. Každý audiovstup tvoří:
– 1 dvojitá zásuvka Cinch pro nesymetrické signály

Poznámka!

Audiovstupy mění stereofonní signály na monofonní signály.

Audio In

2

3 4

1

5

 

Obrázek 6.4: Zapojení audiovstupu

6.2
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Vývod Typ Signál Popis

1 XLR Externí Stínění/uzemnění

2  Fáze Kladný

3  Zpětný Záporný

4 Cinch Fáze Vstup signálu

5  Zpětný Stínění/uzemnění

Tabulka 6.2: Zapojení audiovstupu

Proceduru používanou k odesílání audiosignálů prostřednictvím centrální řídicí jednotky
můžete zvolit pomocí režimů směrování zvuku (viz část Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2
a DCN-CCUB2, Strana 189).

Poznámka!

K audiovstupům centrální řídicí jednotky lze připojit pouze zdroje signálu s linkovou úrovní.

Není možné připojit zdroje mikrofonního signálu.

Audiovýstupy
K audiovýstupům centrální řídicí jednotky lze připojit zařízení pro zaznamenávání zvuku nebo
systém veřejného ozvučení. Jednotka DCN-CCU2 je vybavena dvěma audiovýstupy.
Každý audiovýstup tvoří:
– 1 zástrčka XLR pro symetrické signály, přičemž elektrické obvody za zástrčkami XLR

obsahují transformátory pro galvanické oddělení
– 1 dvojitá zásuvka Cinch pro nesymetrické signály
 
Jednotka DCN-CCUB2 je vybavena dvěma audiovýstupy. První audiovýstup tvoří:
– 1 zástrčka XLR pro symetrické signály,
– 1 dvojitá zásuvka Cinch pro nesymetrické signály
Druhý audiovýstup tvoří:
– 1 dvojitá zásuvka Cinch pro nesymetrické signály

Poznámka!

Dvě zdířky Cinch obsahují stejný monofonní signál.

Audio Out

1

3 4

2

5

Obrázek 6.5: Zapojení audiovýstupu

Vývod Typ Signál Popis

1 XLR Externí Stínění/uzemnění

2  Fáze Kladný
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Vývod Typ Signál Popis

3  Zpětný Záporný

4 Cinch Fáze Výstup signálu

5  Zpětný Stínění/uzemnění

Tabulka 6.3: Zapojení audiovýstupu

Proceduru používanou k odesílání audiosignálů prostřednictvím centrální řídicí jednotky
můžete zvolit pomocí dostupných režimů směrování zvuku (viz část Centrální řídicí jednotky
DCN-CCU2 a DCN-CCUB2, Strana 189).

Kontakt poruchy
Kontakt poruchy se používá k odesílání informací o stavu centrální řídicí jednotky do externích
zařízení. Pokud centrální řídicí jednotka pracuje správně, jsou interně připojeny vývody OK.
Centrální řídicí jednotka interně připojí vývody Fail (Porucha) v následujících případech:
– Centrální řídicí jednotka je zastavena.
– Interní napájecí jednotka nepracuje správně.
– Centrální řídicí jednotka obnovuje počáteční stav.
– Centrální řídicí jednotka „stahuje“ nebo „obnovuje výchozí nastavení“.

OK       Fail

Obrázek 6.6: Kontakt poruchy

Zásuvka Ethernet
Zásuvku Ethernet použijte pro připojení k počítači. Použijte kabel kategorie Cat5e nebo lepší.

Obrázek 6.7: Zapojení zásuvky Ethernet

Porty RS232
Port RS232 centrální řídicí jednotky použijte k připojení videokamer nebo přepínačů kamer.

Poznámka!

Pokyny pro připojení naleznete v návodu přepínače videosignálů nebo videokamery.
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9 6

15

Obrázek 6.8: Zapojení portu RS232

Vývod Definice Popis

1 DCD Data Carrier Detect (detekce nosného
signálu dat)

2 RxD Receive Data (přijímaná data)

3 TxD Transmit Data (odesílaná data)

4 DTR Data Terminal Ready (připravenost
datového terminálu)

5 SG Signal Ground (signálová zem)

6 DSR Data Set Ready (připravenost modemu)

7 RTS Request To Send (požadavek na odesílání)

8 CTS Clear To Send (povolení k odesílání)

9 RI Ring Indicator (indikátor zvonění)

Tabulka 6.4: Zapojení portu RS232
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Audioexpandér LBB4402/00
Audiovstupy
K audiovstupům audioexpandéru lze připojit externí analogové zdroje zvuku. Audioexpandér je
vybaven čtyřmi audiovstupy.
Každý audiovstup tvoří:
– 1 zásuvka XLR pro symetrické signály, přičemž elektrické obvody za zásuvkami XLR

obsahují transformátory
– 1 dvojitá zásuvka Cinch pro nesymetrické signály

Poznámka!

Audiovstupy mění stereofonní signály na monofonní signály.

Audio In

2

3 4

1

5

 

Obrázek 6.9: Zapojení audiovstupu

Vývod Typ Signál Popis

1 XLR Externí Stínění/uzemnění

2  Fáze Kladný

3  Zpětný Záporný

4 Cinch Fáze Vstup signálu

5  Zpětný Stínění/uzemnění

Tabulka 6.5: Zapojení audiovstupu

Ke všem audiovstupům audioexpandéru lze připojit zdroje signálů linkové úrovně.
Zdroje mikrofonních signálů lze připojit pouze do zásuvek XLR audiovstupu 1 a audiovstupu 2
audioexpandéru.
Ke konfiguraci audiovstupů audioexpandéru použijte konfigurační nabídku (viz část
Audioexpandér LBB4402/00, Strana 197).

Poznámka!

Pokud je pro režim vzájemného blokování nastavena možnost None (viz část Tlumočnické

jednotky DCN-IDESK, Strana 228), audiovstupy digitálního audioexpandéru jsou deaktivovány

pouze pro tlumočnické kanály. Kanály audiovstupů lze směrovat do kanálů pro základní jazyk.

Audiovýstupy
K audiovýstupům audioexpandéru lze připojit zařízení pro zaznamenávání zvuku nebo systémy
veřejného ozvučení. Audioexpandér je vybaven čtyřmi audiovýstupy.
Každý audiovýstup tvoří:
– 1 zástrčka XLR pro symetrické signály, přičemž elektrické obvody za zástrčkami XLR

obsahují transformátory

6.3
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– 1 dvojitá zásuvka Cinch pro nesymetrické signály

Poznámka!

Dvě zdířky Cinch obsahují stejný monofonní signál.

Audio Out

1

3 4

2

5

Obrázek 6.10: Zapojení audiovýstupu

Vývod Typ Signál Popis

1 XLR Externí Stínění/uzemnění

2  Fáze Kladný

3  Zpětný Záporný

4 Cinch Fáze Výstup signálu

5  Zpětný Stínění/uzemnění

Tabulka 6.6: Zapojení audiovýstupu

Ke konfiguraci audiovýstupů audioexpandéru použijte konfigurační nabídku (viz část
Audioexpandér LBB4402/00, Strana 197).

Řídicí vstupy
Audioexpandér je vybaven osmi řídicími vstupy. Pomocí řídicích vstupů mohou vzdálené
tlumočnické systémy ovládat audiovstupy a audiovýstupy audioexpandéru. Ke každému
audiovstupu a audiovýstupu je přiřazen řídicí vstup.

Control In

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Obrázek 6.11: Zapojení řídicích vstupů
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Řídicí vstup Připojení

1 Audiovstup 1

2 Audiovstup 2

3 Audiovstup 3

4 Audiovstup 4

5 Audiovýstup 1

6 Audiovýstup 2

7 Audiovýstup 3

8 Audiovýstup 4

Tabulka 6.7: Zapojení řídicích vstupů

Pokud je obvod připojený k řídicímu vstupu audiovstupu nebo audiovýstupu rozpojený,
audiovstup nebo audiovýstup je aktivován. Při sepnutí řídicího vstupu dojde k deaktivaci
audiovstupu nebo audiovýstupu.
Po deaktivaci řídicího vstupu se na displeji pro odpovídající audiovstup nebo audiovýstup
zobrazí místo ukazatele úrovně hlasitosti znak X.

Řídicí výstupy
Audioexpandér je vybaven pěti řídicími výstupy.

C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO

Control Out

1 2 3 4 5

Obrázek 6.12: Zapojení řídicích výstupů

 
Pomocí řídicích výstupů lze:
– Odesílat informace o stavu audiovýstupů do externích zařízení (řídicí výstupy 1, 2, 3 a 4).
– Odesílat informace o stavu připojení optické sítě do externích zařízení (řídicí výstup 5).
– Pokud je audiovýstup přiřazen jednotlivému mikrofonnímu kanálu, odpovídající kontakt lze

přepnout, když úroveň přesáhne prahovou hodnotu. Prostudujte si část Audioexpandér
LBB4402/00, Strana 197 > Tabulka.

Řídicí výstup Stav Kontakt C-NO
(normálně
rozpojený)

Kontakt C-NC
(normálně sepnutý)

1 Kanál je připojen
k audiovstupu 1

Zapojeno (sepnutý
kontakt)

Nezapojeno (rozpojený
kontakt)

2 Kanál je připojen
k audiovstupu 2

Zapojeno (sepnutý
kontakt)

Nezapojeno (rozpojený
kontakt)

3 Kanál je připojen
k audiovstupu 3

Zapojeno (sepnutý
kontakt)

Nezapojeno (rozpojený
kontakt)
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Řídicí výstup Stav Kontakt C-NO
(normálně
rozpojený)

Kontakt C-NC
(normálně sepnutý)

4 Kanál je připojen
k audiovstupu 4

Zapojeno (sepnutý
kontakt)

Nezapojeno (rozpojený
kontakt)

5 Optická síť Nedostupné Dostupné

Tabulka 6.8: Stavy řídicích výstupů

Digitální audioexpandér PRS-4DEX4
Audiovstupy
K audiovstupům digitálního audioexpandéru lze připojit externí digitální zdroje zvuku. Digitální
audioexpandér je vybaven dvěma audiovstupy.
Každý audiovstup tvoří:
– 1 zásuvka XLR pro signály AES/EBU, přičemž elektrické obvody za zásuvkami XLR obsahují

transformátory
– 1 zásuvka Cinch pro signály SPDIF

Poznámka!

Připojení AES/EBU a SPDIF stejného audiovstupu nelze používat současně.

 In 1 Out 1

AES/EBU-SPDIF

2

3 4

1

5

 

Obrázek 6.13: Zapojení audiovstupu

Vývod Typ Signál Popis

1 XLR Externí Stínění/uzemnění

2  Fáze Kladný

3  Zpětný Záporný

4 Cinch Fáze Vstup signálu

5  Zpětný Stínění/uzemnění

Tabulka 6.9: Zapojení audiovstupu

 

Poznámka!

Pokud je pro režim vzájemného blokování nastavena možnost None (viz část Tlumočnické

jednotky DCN-IDESK, Strana 228), audiovstupy digitálního audioexpandéru jsou deaktivovány

pouze pro tlumočnické kanály. Kanály audiovstupů lze směrovat do kanálů pro základní jazyk.

6.4
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Každý audiovstup může obsahovat maximálně 2 kanály (levý a pravý). Digitální audioexpandér
nemění stereofonní signály na monofonní signály.
Ke konfiguraci audiovstupů digitálního audioexpandéru použijte konfigurační nabídku (viz část
Digitální audioexpandér PRS-4DEX4, Strana 200).

Audiovýstupy
K audiovýstupům digitálního audioexpandéru lze připojit externí digitální audiozařízení.
Digitální audioexpandér je vybaven dvěma audiovýstupy.
Každý audiovýstup tvoří:
– 1 zástrčka XLR pro signály AES/EBU, přičemž elektrické obvody za zástrčkami XLR

obsahují transformátory
– 1 zásuvka Cinch pro signály SPDIF

Poznámka!

Připojení AES/EBU a SPDIF stejného audiovýstupu nelze používat současně.

Out 1

2

3

4 1

5

 

Obrázek 6.14: Zapojení audiovýstupu

Vývod Typ Signál Popis

1 XLR Externí Stínění/uzemnění

2  Fáze Kladný

3  Zpětný Záporný

4 Cinch Fáze Vstup signálu

5  Zpětný Stínění/uzemnění

Tabulka 6.10: Zapojení audiovstupu

 
Každý audiovýstup může obsahovat maximálně 2 kanály (levý a pravý). Digitální audioexpandér
nemění stereofonní signály na monofonní signály.
Ke konfiguraci audiovýstupů digitálního audioexpandéru použijte konfigurační nabídku (viz
část Digitální audioexpandér PRS-4DEX4, Strana 200).

Řídicí vstupy a výstupy
Digitální audioexpandér je vybaven osmi řídicími vstupy a pěti řídicími výstupy. Pomocí řídicích
vstupů mohou vzdálené systémy ovládat digitální audioexpandér. Pomocí řídicích výstupů lze
odesílat informace o stavu digitálního audioexpandéru do externích zařízení. Řídicí vstupy
a výstupy audioexpandéru a digitálního audioexpandéru mají stejnou funkci (viz část
Audioexpandér LBB4402/00, Strana 123).
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Rozhraní sítě CobraNet LBB4404/00
CobraNet
CobraNet je standard pro přenos digitálního zvuku a řídicích dat v reálném čase
prostřednictvím Ethernet sítě. Síť CobraNet může přenášet maximálně 64 kanálů 20bitového
zvuku se vzorkovacím kmitočtem 48 kHz v obou směrech přes připojení 100 Mbit. Standard
CobraNet podporuje mnoho výrobců profesionálních audiozařízení.
 
Systém DCN lze připojit k sítím CobraNet pomocí rozhraní sítě CobraNet LBB4404/00.
Rozhraní sítě CobraNet LBB4404/00 umožňuje například:
– Využívat infrastrukturu Ethernet sítě
– Přenášet audiosignály přes velké vzdálenosti
 
Pokud používáte řízené přepínače Ethernet sítě, které jsou schváleny společností Peak Audio,
mohou ve stejné Ethernet síti existovat počítačová data, například data z otevřeného rozhraní
systému DCN, společně s daty sítě CobraNet.

Poznámka!

Navštivte web CobraNet.info (www.cobranet.info), chcete-li získat další údaje o sítích

CobraNet a seznam schválených přepínačů Ethernet sítě.

K připojení rozhraní sítě CobraNet k síti CobraNet použijte kabely s nestíněnými kroucenými
páry vodičů.

Control In

1

Obrázek 6.15: Síť CobraNet

Každá zásuvka sítě CobraNet je opatřena dvěma LED indikátory, které signalizují stav připojení
rozhraní sítě CobraNet k síti CobraNet.

Barva Stav

 Připojení k síti CobraNet

Červený (bliká) Neodstranitelná chyba

Červený (svítí) Odstranitelná chyba

Tabulka 6.11: Levý LED indikátor

6.5
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Barva Stav

Zelený (svítí) Zásuvka je používána

Žlutý (svítí) Rozhraní sítě CobraNet pracuje jako vodič

Tabulka 6.12: Pravý LED indikátor

 
Při připojování rozhraní sítě CobraNet k síti CobraNet je nutné:
– Poskytnout rozhraní sítě CobraNet IP adresu pomocí aplikace CobraNet Discovery (viz

část Aplikace CobraNet Discovery, Strana 205).
– Nakonfigurovat síť CobraNet pomocí nástroje CNConfig (viz část Konfigurace zařízení

CobraNet, Strana 207).

Poznámka!

Pokud je pro režim vzájemného blokování nastavena možnost None (viz část Tlumočnické

jednotky DCN-IDESK, Strana 228), audiovstupy digitálního audioexpandéru jsou deaktivovány

pouze pro tlumočnické kanály. Kanály audiovstupů lze směrovat do kanálů pro základní jazyk.

Řídicí vstupy a výstupy
Rozhraní sítě CobraNet je vybaveno osmi řídicími vstupy a pěti řídicími výstupy. Pomocí
řídicích vstupů mohou vzdálené systémy ovládat rozhraní sítě CobraNet. Pomocí řídicích
výstupů lze odesílat informace o stavu rozhraní sítě CobraNet do externích zařízení. Řídicí
vstupy a výstupy audioexpandéru a rozhraní sítě CobraNet mají stejnou funkci (viz část
Audioexpandér LBB4402/00, Strana 123).

Bezdrátový přístupový bod DCN-WAP
Optická síť
Připojte zásuvky optické sítě bezdrátového přístupového bodu k optické síti pomocí optických
síťových kabelů.

Obrázek 6.16: Optická síť
 

 

6.6
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Jednotky DCN Concentus
Připojte delegátskou jednotku Concentus do systému DCN pomocí kabelu DCN. Zásuvku DCN
lze použít k průchozímu propojení s další aktivní nebo pasivní jednotkou DCN.
 

Externí mikrofon
Externí mikrofon lze připojit do zásuvky pro externí mikrofon jednotky DCN-CONCS, DCN-
CONFF nebo DCN-CONCM.

Poznámka!

Jednotka DCN-CON není vybavena zásuvkou pro externí mikrofon.

2 3 1

Obrázek 6.17: Zapojení zástrčky mikrofonu 3,5 mm

Číslo Signál

1 Signál mikrofonu +

2 Zem mikrofonu

3 Nepřipojeno (volitelná zem)

Tabulka 6.13: Zapojení zástrčky mikrofonu 3,5 mm

Při připojování náhlavní soupravy k jednotce DCN-CONFF nebo DCN-CONCM je nutné připojit
mikrofon náhlavní soupravy do zásuvky pro externí mikrofon.
Jednotka Concentus zjistí, že je do zásuvky pro externí mikrofon připojen externí mikrofon.
Delegátská jednotka Concentus interně odpojí zásuvný mikrofon DCN-MICL nebo DCN-MICS
(pokud je připojen).
 

Sluchátka
Sluchátka lze připojit do zdířek pro sluchátka na jednotkách DCN-CONCS, DCN-CONFF a DCN-
CONCM. Sluchátka musí být vybavena zástrčkou 3,5 mm.

Poznámka!

Jednotka DCN-CON není vybavena zdířkami pro sluchátka.

2 3 1

Obrázek 6.18: Zapojení zástrčky sluchátek 3,5 mm

6.7
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Číslo Signál

1 Vlevo

2 Společný vodič

3 Vpravo

Tabulka 6.14: Zapojení zástrčky sluchátek 3,5 mm

Poznámka!

K delegátské jednotce Concentus lze rovněž připojit monofonní sluchátka.

K připojení náhlavní soupravy k delegátské jednotce Concentus použijte zdířku pro sluchátka
na levé straně. Zásuvka, která se nachází vedle této zdířky pro sluchátka, je určena pro externí
mikrofon. Do zásuvky pro externí mikrofon připojte mikrofon náhlavní soupravy.
 

Sluchátko interkomu
K delegátské jednotce Concentus lze připojit sluchátko interkomu DCN-ICHS. Sluchátko
interkomu musí být připojeno do zásuvky RJ45.

1 8

Obrázek 6.19: Zapojení zásuvky RJ45

Vývod Signál

1 Snížení úrovně sluchátek

2 Zem mikrofonu

3 Vstup z mikrofonu

4 Kladný signál sluchátka

5 Zem sluchátka

6 Vidlicový spínač

7 Vidlicový spínač

8 Externí spínací kontakt

Tabulka 6.15: Zapojení zásuvky RJ45

Poznámka!

Sluchátko interkomu DCN-ICHS je vybaveno zástrčkou RJ11. Tato zástrčka pasuje do středu

zásuvky RJ45 na delegátské jednotce Concentus. Vývod 1 a vývod 8 zásuvky RJ45 se

nepoužívají.

Připojte zástrčku sluchátka interkomu do zásuvky interkomu kompatibilního zařízení.
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Vývod Signál

1 Zem mikrofonu

2 Vstup z mikrofonu

3 Kladný signál sluchátka

4 Záporný signál sluchátka

5 Vidlicový spínač

6 Vidlicový spínač

Tabulka 6.16: Zapojení zástrčky interkomu (RJ11)

Další informace naleznete v části Sluchátko interkomu DCN-ICHS, Strana 39.
 

Externí spínací kontakt
K delegátské jednotce Concentus lze připojit externí spínací kontakt. Externí spínací kontakt je
nutné připojit mezi vývod 5 a vývod 8 zásuvky RJ45.

Poznámka!

Externí spínací kontakt je k dispozici pouze v systémech, které jsou obsluhovány pomocí

řídicího počítače, jenž obsahuje jeden nebo více z těchto softwarových modulů:

Softwarový modul parlamentního hlasování

Softwarový modul vícenásobného hlasování

Softwarový modul registrace přítomnosti

Softwarový modul distribuce zpráv

Pokyny vysvětlující způsob použití externího spínacího kontaktu naleznete v příslušných

uživatelských příručkách pro software.

R

< 0.5 m

External

+3V3

5

8

Obrázek 6.20: Zapojení externího spínacího kontaktu
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Snížení úrovně sluchátek pomocí kanálového voliče DCN-FCS
Při použití delegátské jednotky Concentus s kanálovým voličem DCN-FCS je nutné připojit
vývody 1 a 5 zásuvky RJ45 k zástrčce snížení úrovně kanálového voliče. Tím se zabrání
akustické zpětné vazbě.

RJ45

DCN-CON

DCN-FCS

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

Obrázek 6.21: Zapojení kanálového voliče

Po aktivaci mikrofonu, který je připojen k delegátské jednotce Concentus, kanálový volič
automaticky sníží úroveň hlasitosti signálu, který je odesílán do sluchátek kanálového voliče.
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Konferenční jednotka DCN-DIS (drátová)
Připojte konferenční jednotku do systému DCN pomocí kabelu DCN. Můžete použít zásuvku
DCN k průchozímu zapojení konferenční jednotky.

Poznámka!

Kabel DCN můžete přesunout ze zadní strany na spodní stranu konferenční jednotky (viz část

Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD, Strana 102).

K upevnění kabelů DCN ke konferenčním jednotkám lze použít svorky pro připevnění kabelu
k jednotce.

2

1

Obrázek 6.22: Svorka pro připevnění kabelu k jednotce
 

6.8
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Konferenční jednotky DCN-WD (bezdrátové)
Akumulátor DCN-WLIION
Postup vložení akumulátoru DCN-WLIION do bezdrátové konferenční jednotky naleznete na
obrázku.

02

01

Obrázek 6.23: Vložení akumulátoru

Po vyjmutí akumulátoru z bezdrátové konferenční jednotky můžete bezdrátovou konferenční
jednotku připojit k napájecímu adaptéru DCN-WPS.

6.9
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1

Obrázek 6.24: Připojení napájecího kabelu do zásuvky napájení

!
Výstraha!

Napájecí adaptér DCN-WPS nelze používat pro jiná zařízení. Napájecí adaptér DCN-WPS pro

bezdrátovou konferenční jednotku není kompatibilní s rozhraním USB a poškodí vaše zařízení.

 
Zástrčku napájecího adaptéru pro připojení do zásuvky elektrické sítě lze vyměnit.

Obrázek 6.25: Instalace zástrčky pro připojení do zásuvky elektrické sítě
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Nabíječka akumulátorů DCN-WCH05
Připojte napájecí kabel vyhovující místním předpisům do nabíječky akumulátorů.

Obrázek 6.26: Zásuvka napájení

Pomocí zásuvky pro průchozí zapojení lze připojit další nabíječky akumulátorů.
– Při napájení 100 až 127 V AC, 50 až 60 Hz můžete připojit maximálně 5 nabíječek

akumulátorů.
– Při napájení 220 až 240 V AC, 50 až 60 Hz můžete připojit maximálně 10 nabíječek

akumulátorů.

Obrázek 6.27: Zásuvka pro průchozí zapojení

Akumulátor
Chcete-li nabít akumulátor DCN-WLIION, musíte jej vložit do nabíječky akumulátorů DCN-
WCH05.

Obrázek 6.28: Vložení akumulátoru

6.10
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Zásuvné mikrofony DCN-MICL a DCN-MICS
Zásuvný mikrofon připojte do kompatibilního zařízení pomocí zástrčky mikrofonu.

6

1

2

5

4

3

Obrázek 6.29: Zapojení zástrčky mikrofonu

Vývod Signál

1 Červený prstencový indikátor (katoda)

2 Společný vodič prstencových indikátorů (anoda)

3 Signál mikrofonu +

4 Zem mikrofonu

5 Stínění

6 Zelený prstencový indikátor (katoda)

Tabulka 6.17: Zapojení zástrčky mikrofonu
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Rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI
Připojte rozhraní pro dva delegáty do systému DCN pomocí kabelu DCN. Můžete použít
zásuvku DCN k průchozímu zapojení rozhraní pro dva delegáty.

Poznámka!

Příkon 4,5 W zahrnuje příkon všech zařízení pro zápustnou montáž, která lze připojit

k rozhraní pro dva delegáty. Jedná se o:

• DCN-FLSP

• DCN-FMIC

• DCN-FMICB

• DCN-FPRIOB

• DCN-FV

• DCN-FVCRD

Audiovýstupy
K audiovýstupům rozhraní pro dva delegáty lze připojit reproduktory. Reproduktory musí být
opatřeny zástrčkami 3,5 mm.

2 3 1

Obrázek 6.30: Zapojení zástrčky reproduktoru 3,5 mm

Číslo Signál

1 +

2 Nepoužívá se

3 -

Tabulka 6.18: Zapojení zástrčky reproduktoru 3,5 mm

K audiovýstupům obvykle připojíte panely reproduktoru DCN-FLSP (viz část Panel reproduktoru
DCN-FLSP, Strana 43).
 

Výstupy pro interkom
K rozhraní pro dva delegáty lze připojit sluchátko interkomu DCN-ICHS. Sluchátko interkomu
musí být připojeno do zásuvky pro interkom.

Hlasovací a řídicí vstupy
Hlasovací a řídicí vstupy umožňují připojit k rozhraní pro dva delegáty tato zařízení:
– Panel pro ovládání mikrofonu DCN-FMICB
– Panel tlačítka priority DCN-FPRIOB Hlasovací panel DCN-FV(CRD)

Audiovstupy
K audiovstupům rozhraní pro dva delegáty lze připojit mikrofonní signály nebo signály linkové
úrovně. Audiovstupy jsou opatřeny zásuvkami DIN-8p-262°.

6.12
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Obrázek 6.31: Zapojení audiovstupu

Vývod Signál

1 Vstup signálu +

2 Společný vodič mikrofonu

3 Vstup signálu –

4 LED indikátor mikrofonu (max. 2 mA)

5 LED indikátor žádosti o slovo (max. 7 mA)

6 Tlačítko mikrofonu

7 +12 V DC (max. 20 mA)

8 Řízení prstencového LED indikátoru

Tabulka 6.19: Zapojení audiovstupu

Vývod Součást

4 (–) až 7 (+) LED indikátor zapnutí mikrofonu

5 (–) až 7 (+) LED indikátor žádosti o slovo

6 až 7 Spínač krátkodobého zapnutí mikrofonu

Tabulka 6.20: Připojení

K audiovstupům obvykle připojíte panely pro připojení mikrofonu DCN-FMIC (viz část Panel pro
připojení mikrofonu DCN-FMIC, Strana 41).
 
Informace o konfiguraci rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI naleznete v části Rozhraní pro dva
delegáty DCN-DDI, Strana 220.
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Panel pro připojení mikrofonu DCN-FMIC
S panelem je dodáván kabel opatřený zástrčkou CT se 6 vývody a zástrčkou DIN s 8 vývody.
Tento kabel použijte k připojení panelu k rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI.
Při použití panelu pro připojení mikrofonu s kanálovým voličem DCN-FCS připojte zástrčku
výstupní úrovně panelu pro připojení mikrofonu k zástrčce snížení úrovně kanálového voliče.
Tím se zabrání akustické zpětné vazbě.

2 1

Obrázek 6.32: Zapojení zástrčky výstupní úrovně

DCN-FCSDCN-FMIC

1

2

1

2

Obrázek 6.33: Zapojení kanálového voliče

Po aktivaci mikrofonu, který je připojen k panelu pro připojení mikrofonu, kanálový volič
automaticky sníží úroveň hlasitosti signálu, který je odesílán do sluchátek kanálového voliče.

Poznámka!

K zástrčce výstupní úrovně panelu pro připojení mikrofonu lze například připojit zásuvku

AMP173977-2.

 

Panel pro ovládání mikrofonu DCN-FMICB
S panelem pro připojení mikrofonu je dodáván kabel kategorie Cat-4 se zástrčkami RJ11.
Tento kabel použijte k připojení panelu k rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI nebo hlasovacímu
panelu DCN-FV(CRD).

Panel tlačítka priority DCN-FPRIOB
S panelem tlačítka priority je dodáván kabel kategorie Cat-4 se zástrčkami RJ11. Tento kabel
použijte k připojení panelu k rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI.

Panel reproduktoru DCN-FLSP
S panelem reproduktoru je dodáván kabel opatřený zástrčkou 3,5 mm. Tento kabel použijte
k připojení panelu k rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI.

Hlasovací panel DCN-FV(CRD)
S panelem je dodáván kabel kategorie Cat-4 se zástrčkami RJ11. Tento kabel použijte
k připojení panelu k rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI.

Externí spínací kontakt
K hlasovacímu panelu lze připojit externí spínací kontakt. Externí spínací kontakt je nutné
připojit k zástrčce pro externí spínací kontakt.

6.13
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Poznámka!

Funkce externího spínacího kontaktu je k dispozici pouze v systémech, které jsou obsluhovány

pomocí řídicího počítače, jenž obsahuje jeden nebo více z těchto softwarových modulů: •

Softwarový modul parlamentního hlasování • Softwarový modul vícenásobného hlasování •

Softwarový modul registrace přítomnosti

Pokyny vysvětlující způsob použití externího spínacího kontaktu naleznete v příslušných

uživatelských příručkách pro software.

1 2 3

Obrázek 6.34: Zapojení externího spínacího kontaktu

Vývod Signál

1 +5 V DC (max. 20 mA)

2 Vstup +

3 Vstup –

Tabulka 6.21: Zapojení externího spínacího kontaktu

Poznámka!

K zástrčce pro externí spínací kontakt hlasovacího panelu lze připojit například zásuvku

AMP173977-3.

Ke konfiguraci zástrčky pro externí spínací kontakt použijte pájecí bod (viz část Hlasovací panel
DCN-FV(CRD), Strana 44, položka č. 5). Pomocí pájecího bodu můžete nakonfigurovat
galvanické oddělení vývodu 3 a země zástrčky pro externí spínací kontakt.

Pájecí bod Popis

Nespájeno* Vývod 3 a zem zástrčky pro externí spínací kontakt
nejsou interně spojeny.

Spájeno Vývod 3 a zem zástrčky pro externí spínací kontakt
jsou interně spojeny.

Tabulka 6.22: Pájecí bod (* = výchozí stav)

Obrázek obsahuje elektrické schéma připojení externího spínacího kontaktu, které používá
galvanické oddělení.
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On PCBExternal

+5V(DC)

R

X7
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Obrázek 6.35: Připojení externího spínacího kontaktu (1)

Obrázek obsahuje elektrické schéma připojení externího spínacího kontaktu, které nepoužívá
galvanické oddělení.

On PCBExternal

+5V(DC)

1

3

R

2

X6

< 0.5 m

Obrázek 6.36: Připojení externího spínacího kontaktu (2)
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Kanálový volič DCN-FCS
Připojte kanálový volič do systému DCN pomocí kabelu DCN. Můžete použít zásuvku DCN
k průchozímu zapojení kanálového voliče.

Zdířka pro externí sluchátka
Ke kanálovému voliči lze připojit zdířku pro externí sluchátka (např. zdířku pro sluchátka
6,3 mm). Zdířku pro externí sluchátka je nutné připojit k zástrčce nebo pájecím ploškám.

X18 X17 X16

Obrázek 6.37: Připojení externích sluchátek (1)

3 2 1

Obrázek 6.38: Připojení externích sluchátek (2)

Pájecí plošky a zástrčka jsou interně připojené.

Zástrčka (vývod) Pájecí ploška Signál

1 X18 Vlevo

2 X16 Vpravo

3 X17 Společný vodič

Tabulka 6.23: Připojení externích sluchátek

6.18
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Poznámka!

K zástrčce pro externí sluchátka kanálového voliče lze připojit například zásuvku

AMP173977-3.

!

Výstraha!

Při použití externích zdířek kanálového voliče DCN-FCS se ujistěte, zda jsou všechna připojení

elektricky neuzemněná. V případě, že jsou jakákoli připojení součástí uzemňovací smyčky,

může dojít k neočekávanému chování systému.

Zástrčka snížení úrovně
Pokud je kanálový volič použit se zařízením, které je vybaveno mikrofonem, může dojít
k akustické zpětné vazbě. K zabránění akustické zpětné vazbě použijte zástrčku snížení úrovně.

1 2

Obrázek 6.39: Zapojení zástrčky výstupní úrovně

Vývod Signál

1 Kladný

2 GND

Tabulka 6.24: Zapojení zástrčky výstupní úrovně

Poznámka!

K zástrčce snížení úrovně kanálového voliče lze připojit například zásuvku AMP173977-2.

Chcete-li snížit úroveň hlasitosti signálu ve sluchátkách, připojte napětí k zástrčce snížení
úrovně.

Napětí Popis

< 1 V DC Výstupní úroveň kanálového voliče není snižována.

> 3 V DC Výstupní úroveň kanálového voliče je snižována.

Tabulka 6.25: Snížení výstupní úrovně
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Zástrčkou výstupní úrovně, kterou lze připojit k zástrčce snížení úrovně kanálového voliče, jsou
vybavena tato zařízení:
– Delegátská jednotka Concentus DCN-CON
– Delegátská jednotka Concentus DCN-CONCS
– Delegátská jednotka Concentus DCN-CONFF
– Jednotka předsedajícího Concentus DCN-CONCM
– Panel pro připojení mikrofonu DCN-FMIC
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Hlasovací jednotka DCN-FVU
K připojení hlasovací jednotky do systému DCN použijte kabel DCN se zástrčkou DCN. Kabel ze
zásuvkou DCN lze použít k průchozímu zapojení hlasovací jednotky.

Poznámka!

Pokud neprovádíte průchozí zapojení hlasovací jednotky, připojte ke kabelu DCN se zásuvkou

DCN zakončovací zástrčku kabelu LBB4118/00. Pokud zakončovací zástrčku kabelu

nepřipojíte, systém nemusí pracovat správně.

Externí spínací kontakt
Prostudujte si část Hlasovací panel DCN-FV(CRD), Strana 141 , v níž naleznete informace
o externím spínacím kontaktu hlasovací jednotky. Externí spínací kontakty hlasovacího panelu
a hlasovací jednotky jsou shodné.

Tlumočnické jednotky DCN-IDESK
Připojte tlumočnickou jednotku do systému DCN pomocí kabelu DCN. Můžete použít zásuvku
DCN k průchozímu zapojení tlumočnické jednotky.

Náhlavní souprava
Náhlavní soupravu lze připojit do zásuvky pro náhlavní soupravu tlumočnické jednotky. Zásuvka
pro náhlavní soupravu (viz část Tlumočnické jednotky DCN-IDESK, Strana 52) musí vyhovovat
normě IEC 268-11 a být kompatibilní se zástrčkou DIN 180° s 5 vývody.

3

5 4

2

1

Obrázek 6.40: Zapojení zásuvky pro náhlavní soupravu

Vývod Signál

1 Napájení mikrofonu

2 Vstup z mikrofonu

3 Levý výstup pro sluchátka

4 Společný vodič sluchátek

5 Pravý výstup pro sluchátka

Tabulka 6.26: Zapojení zásuvky pro náhlavní soupravu

Sluchátka
Sluchátka lze připojit do zdířek pro sluchátka tlumočnické jednotky. Sluchátka musí být
opatřena zástrčkou 3,5 mm nebo zástrčkou 6,3 mm.

2 3 1

Obrázek 6.41: Zapojení zástrčky sluchátek 3,5 mm

6.19
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2 3 1

Obrázek 6.42: Zapojení zástrčky sluchátek 6,3 mm

Číslo Signál

1 Vlevo

2 Společný vodič

3 Vpravo

Tabulka 6.27: Zapojení zástrčky sluchátek

Poznámka!

K tlumočnické jednotce lze rovněž připojit monofonní sluchátka.

Externí zařízení
Zásuvku pro externí zařízení lze použít k připojení
– indikátoru živého přenosu z kabiny k tlumočnické jednotce, externího systému interkomu

k LED indikátoru interkomu tlumočnické jednotky nebo externího telefonního systému
k LED indikátoru telefonu tlumočnické jednotky.

1 8

Obrázek 6.43: Zapojení zásuvky pro externí zařízení

Vývod Funkce Popis

1 --- ---

2 Živý přenos z kabiny Při živém přenosu z kabiny jsou vývody 2
a 3 sepnuté.

3

4 --- ---

5 Telefon Kladný vstup

6 Telefon Záporný vstup

7 Interkom Kladný vstup

8 Interkom Záporný vstup

Tabulka 6.28: Zapojení zásuvky pro externí zařízení

Jmenovité hodnoty kontaktu živého přenosu z kabiny:
– Bezpotenciálový kontakt 24 V / 1 A
– Galvanicky oddělený
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Úrovně signálu pro telefonní kontakt a kontakt interkomu:
– Neprobíhá hovor: < 1 V DC
– Hovor: > 3 V DC, maximálně 24 V DC
– Galvanicky oddělený
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Přídavný napájecí zdroj DCN-EPS
Chcete-li připojit přídavný napájecí zdroj k napájení, proveďte následující kroky:
1. Připojením interního konektorového bloku vyberte správné napětí, s kterým musí přídavný

napájecí zdroj pracovat (viz část Přídavný napájecí zdroj DCN-EPS, Strana 233).

Poznámka!

Přídavný napájecí zdroj DCN-EPS je nakonfigurován pro napětí 220 až 240 V AC. Přídavný

napájecí zdroj DCN-EPS-UL je nakonfigurován pro napětí 100 až 120 V AC.

!

Výstraha!

Před otevřením přídavného napájecího zdroje je nutné jej odpojit od napájení z elektrické sítě.

Elektrické výboje z přívodu napájení z elektrické sítě vás mohou usmrtit.

2. Ujistěte se, zda držák pojistky na zadní straně přídavného napájecího zdroje obsahuje
správnou pojistku (viz část Přídavný napájecí zdroj DCN-EPS, Strana 233).

3. Připojte napájecí kabel vyhovující místním předpisům k přídavnému napájecímu zdroji.

Out

Out

Out

In

Tap-off

Trunk

Out

Out

Out

In

Tap-off

Trunk

Obrázek 6.44: Napájení

4. Připojte napájecí kabel k přívodu napájení z elektrické sítě vyhovujícímu místním
předpisům.

Poznámka!

Ujistěte se, zda je přívod napájení z elektrické sítě uzemněn. Elektrické výboje z přívodu

napájení z elektrické sítě vás mohou usmrtit.

DCN
Připojte přídavný napájecí zdroj do systému pomocí kabelu DCN. Můžete použít zásuvku
dálkového vedení systému DCN k průchozímu zapojení přídavného napájecího zdroje.

6.21
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Mains

Out

Out

In

Tap-off

Trunk
Out

Out

Out

In

Tap-off

Trunk

Obrázek 6.45: Dálkové vedení systému DCN

Zásuvka dálkového vedení systému DCN je opatřena červeným LED indikátorem, který se
rozsvítí při přetížení (viz část Kapacita pro napájení, Strana 84).

Odbočky systému DCN
Pomocí zásuvek odboček systému DCN lze vytvořit odbočky v systému DCN.

Mains

Out

Out

In

Tap-off

Trunk
Out

Out

Out

In

Tap-off

Trunk

Obrázek 6.46: Odbočky systému DCN

Každá zásuvka odbočky systému DCN je opatřena červeným LED indikátorem, který se rozsvítí
při přetížení (viz část Kapacita pro napájení, Strana 84).
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Rozbočovač dálkového vedení LBB4114/00
Připojte rozbočovač dálkového vedení do systému DCN pomocí kabelu DCN. Můžete použít
zásuvku dálkového vedení systému DCN k průchozímu zapojení rozbočovače dálkového vedení.
Pomocí zásuvek odboček systému DCN lze vytvořit odbočky v systému DCN.

tap-off tap-off

trunk

1 2

4 3

Obrázek 6.47: DCN

Odbočková jednotka LBB4115/00
Externí připojení rozbočovače dálkového vedení LBB4114/00 a chráněného rozbočovače
dálkového vedení LBB4115/00 jsou shodná (viz část Rozbočovač dálkového vedení LBB4114/00,
Strana 152).

Rozbočovač síťového vedení PRS-NSP
Optická síť
Připojte rozbočovač síťového vedení do optické sítě pomocí zásuvek optické sítě.

tap-off 2 trunk

7 8

2 3

tap-off 1 trunk

Obrázek 6.48: Optická síť

Poznámka!

Pokud je vzdálenost mezi dvěma zařízeními menší než 100 m, použijte mezi nimi rozbočovač

síťového vedení, aby nebylo nutné použít rozhraní pro optická vedení. V takovém případě

použijte na rozbočovači síťového vedení pouze zásuvky dálkového vedení.

Napájení
Do zásuvky pro externí napájení rozbočovače síťového vedení lze připojit externí napájecí
zdroj. Rozbočovač síťového vedení je dodáván se zástrčkou Kycon KPP-4P, kterou lze připojit
do této zásuvky. Externí napájecí zdroj napájí pouze připojené odbočky.

6.22

6.23

6.24
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42

31

Obrázek 6.49: Zapojení zástrčky Kycon KPP-4P

Vývod Signál

1 Uzemnění

2 Napájení z externího napájecího zdroje. Napětí: 24 až 48 V,
maximálně 5 A.

3 Napájení za systému. Napětí: 48 V, maximálně 5 A.

4 Nepřipojeno

Tabulka 6.29: Zapojení zástrčky Kycon KPP-4P

Poznámka!

Do zásuvky Kycon KPP-4P rozbočovače síťového vedení lze například připojit přídavný

napájecí zdroj DCN-EPS.

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny jednotlivé části zástrčky Kycon KPP-4P.

 

A
B

C
D

E
GF

semi-circular notch

arm

H
I

slot

slotted cut-out
metal tabs

'U' section

Obrázek 6.50: Části zástrčky Kycon KPP-4P
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Část Popis

A Kabel zákazníka

B Průchodka s elastickým profilem

C Plastové pouzdro

D Kovová pružina

E Plastový vodicí kroužek

F Horní kovový kryt

G Koncovka s vývody

H Spodní kovová průchodka

I Plastová spojka

Tabulka 6.30: Části zástrčky Kycon KPP-4P

Konektor je nutné před použitím sestavit.
1. Připevněte průchodku s elastickým profilem (B) k plastovému pouzdru (C).
2. Protáhněte kabel (A) přes sestavu průchodky s elastickým profilem (B) a plastového

pouzdra (C), kovovou pružinu (D) a plastový vodicí kroužek (E).
3. Připojte konce vodičů kabelu k pájecím bodům na koncovce s vývody (G).
4. Vyrovnejte řádně koncovku s vývody (G) se spodní kovovou průchodkou (H). Oblasti

s drážkami po stranách koncovky s vývody (G) musí být vyrovnány s výřezy pro drážky na
spodní kovové průchodce (H). Tři polokruhové zářezy podél obvodu koncovky s vývody
(G) musí být vyrovnány se třemi kovovými jazýčky uvnitř spodní kovové průchodky (H).

5. Zatlačte koncovku s vývody (G) do spodní kovové průchodky (H) tak, aby se zajistila.
6. Zatlačte tři kovové jazýčky na spodní kovové průchodce (H) do zářezů v koncovce s vývody

(G).
7. Přilisujte část ve tvaru „U“ spodní kovové průchodky (H) krimpovacími kleštěmi ke kabelu

(A).
8. Připevněte plastový vodicí kroužek (E) ke spodní kovové průchodce (H) a zasuňte

plastové výstupky do správných otvorů po stranách průchodky.
9. Připevněte horní kovový kryt (F) ke spodní kovové průchodce (H). Zajistěte vyrovnání

všech jazýčků. Ujistěte se, zda je kryt správně připevněn.
10. Zatlačte kovovou pružinu (D) do sestavy horního kovového krytu (F) a spodní kovové

průchodky (H). Ta pomůže udržet sestavu pohromadě.
11. Zatlačte sestavu průchodky s elastickým profilem (B) a plastového pouzdra (C) do sestavy

horního kovového krytu (F) a spodní kovové průchodky (H). Vyrovnejte obě sestavy podle
obrázku. Ujistěte se, zda kovová pružina (D) zůstala na místě a zda se během sestavování
neohnula. K vzájemnému spojení dvou sestav může být vyžadována značná síla.

12. Ujistěte se, zda je sestava průchodky s elastickým profilem (B) a plastového pouzdra (C)
zajištěna v sestavě horního kovového krytu (F) a spodní kovové průchodky (H). Tyto dvě
sestavy nesmí být možné od sebe oddělit.

13. Vyrovnejte novou sestavu s plastovou spojkou (I) zobrazenou na obrázku. Zatlačte sestavu
do plastové spojky (I) tak, aby se v plastové spojce zajistila. Sestavení konektoru je
dokončeno.

Další informace naleznete v části Rozbočovač síťového vedení PRS-NSP, Strana 234.
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Rozhraní pro optické vedení PRS-FINNA
Optická síť
Rozhraní pro optická vedení slouží k připojení kabelů POF ke kabelům GOF. Kabel GOF
použijte k propojení dvou zařízení v optické síti, která jsou od sebe vzdálena více než 50 m
a méně než 1 500 m. Rozhraní pro optická vedení se používají po dvou. První připojuje kabel
POF ke kabelu GOF a druhé připojuje kabel GOF ke kabelu POF.

POF

GOF ( > 50m)

POF

2 2

5 5

Obrázek 6.51: Optická síť

Poznámka!

Pokud je vzdálenost mezi dvěma zařízeními menší než 100 m, lze uprostřed použít rozbočovač

síťového vedení, aby nebylo nutné použít rozhraní pro optická vedení. V takovém případě

použijte na rozbočovači síťového vedení pouze zásuvky dálkového vedení.

Zásuvka pro kabel GOF je dvojitá zásuvka SC, která používá neviditelné infračervené světlo
(1 300 nm).

Tx Rx

Obrázek 6.52: Zapojení dvojité zásuvky SC

Vývod Signál

Tx Vysílač

Rx Přijímač

Tabulka 6.31: Zapojení dvojité zásuvky SC

Na tomto obrázku je uveden příklad kabelu GOF s dvojitou zástrčkou SC.

Obrázek 6.53: Kabel GOF s dvojitou zástrčkou SC

 
Ujistěte se, zda všechny kabely GOF:
– Jsou vícevidové kabely GOF (systém nemůže používat jednovidové kabely GOF), lze je

použít pro světlo s vlnovou délkou 1 300 nm a mají maximální útlum 2 dB/km.

6.25
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Napájení
Do zásuvky pro externí napájení rozhraní pro optické vedení lze připojit externí napájecí zdroj.
Rozhraní pro optické vedení je dodáváno se zástrčkou Kycon KPP-4P, kterou lze připojit do
této zásuvky (viz část Rozbočovač síťového vedení PRS-NSP, Strana 152).

!

Výstraha!

Z bezpečnostních důvodů je nutné použít externí napájecí zdroj s omezovačem proudu,

vyhovující normě 60065 pro zvuková a obrazová zařízení nebo ekvivalentní normě, který má

maximální výstupní proud 5 A, nebo musíte použít externí pojistku (pomalá, maximálně 5 A)

v kabeláži vedoucí do konektoru Kycon KPP-4P.

 

Max. 48V/5A

KPP-4P

Pin 1

KPP-4P

Pin 2

Obrázek 6.54: Připojení napájení
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Deska distribuce dat DCN-DDB
K připojení desky distribuce dat do systému DCN použijte kabel DCN. Pro desku distribuce dat
nelze v systému DCN provést průchozí zapojení.

Poznámka!

Deska distribuce dat se do systému DCN připojuje pomocí rozbočovače dálkového vedení

(LBB4114/00, LBB4115/00), aby ji bylo možné obejít.

6 9

51

Obrázek 6.55: Zapojení portu RS232

Vývod Definice Popis

1 --- Nepřipojeno

2 RxD Receive Data (přijímaná data)

3 TxD Transmit Data (odesílaná data)

4 --- Nepřipojeno

5 SG Signal Ground (signálová zem)

6 --- Nepřipojeno

7 RTS Request To Send (požadavek na
odesílání)

8 CTS Clear To Send (povolení
k odesílání)

9 --- Nepřipojeno

Tabulka 6.32: Zapojení portu RS232

Signalizovat žádost o pomalou řeč
Tlumočnické jednotky (viz část Tlumočnické jednotky DCN-IDESK, Strana 52) jsou vybaveny
tlačítkem žádosti o zpomalení projevu. Pomocí tohoto tlačítka mohou tlumočníci aktivovat
indikátor, který vybízí aktuálního řečníka, aby hovořil pomaleji. Tuto funkci tlumočnické
jednotky je nutné používat vždy společně s deskou distribuce dat. Na následujícím obrázku
jsou znázorněna fyzická připojení.

6.26
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VC+

D00

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

GND

VC+

D08

D09

D10

D11

D12

D13

D14

D15

GND

External On PCB

+_
I   125 mA≤ 

I   125 mA≤ 

I   125 mA≤ 

I   125 mA≤ 

I   125 mA≤ 

I   125 mA≤ 

I   125 mA≤ 

I   125 mA≤ 

V   50 V(DC)≤ 

Obrázek 6.56: Fyzická připojení

Poznámka!

Paralelní výstupy jsou také dostupné na konektoru s 20 vývody (viz část Tlumočnické jednotky

DCN-IDESK, Strana 52).

Následující obrázek obsahuje schéma zapojení pro signalizaci žádosti o zpomalení projevu.
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On PCB

VC+

R

D00..D07

GND

+

_

I   125 mA≤ 

V   50 V(DC)≤ 

Obrázek 6.57: Schéma zapojení

První žádost o zpomalení projevu aktivuje paralelní výstup D00 desky distribuce dat. Druhá
žádost (z jiné tlumočnické kabiny) aktivuje paralelní výstup D01, třetí žádost aktivuje paralelní
výstup D02 atd. Maximálně může být aktivováno osm paralelních výstupů (D00 až D07).

Signalizace žádosti o pomoc
Tlumočnické jednotky (DCN-IDESK) jsou opatřeny tlačítkem žádosti o pomoc. Pomocí tohoto
tlačítka mohou tlumočníci aktivovat indikátor, který oznámí operátorovi nebo předsedajícímu,
že potřebují pomoc. Tuto funkci tlumočnické jednotky je nutné používat vždy společně
s deskou distribuce dat. Na následujícím obrázku jsou znázorněna fyzická připojení.
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Obrázek 6.58: Fyzická připojení

Poznámka!

Paralelní výstupy jsou také dostupné na konektoru s 20 vývody (viz část Tlumočnické jednotky

DCN-IDESK, Strana 52).

Následující obrázek obsahuje schéma zapojení pro signalizaci žádosti o pomoc.
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On PCB

VC+

R

D00..D07
D08..D15

GND

+
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V   50 V(DC)≤ 

Obrázek 6.59: Schéma zapojení

Žádosti o pomoc přicházející z tlumočnických kabin 1 až 16 aktivují paralelní výstupy D00 až
D15 na desce distribuce dat s adresou 254. Žádosti o pomoc přicházející z tlumočnických
kabin 17 až 31 aktivují paralelní výstupy D00 až D15 na desce distribuce dat s adresou 255.
Napájení
Ke konektoru napájení lze připojit externí napájecí zdroj. Externí napájecí zdroj napájí pouze
desku distribuce dat. Neposkytuje napájení pro systém DCN.

Napájecí napětí (DCN nebo externí):

10 až 40 V DC

Odběr proudu (DCN):

< 50 mA při 40 V DC

Tabulka 6.33: Napájení

Připojený externí napájecí zdroj lze aktivovat nebo deaktivovat pomocí bloku propojek J10.

Pozice Napájení

A Napájení ze systému

B Externí napájecí zdroj

Tabulka 6.34: Nastavení propojky
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10 - 40 V(DC)

GND

Obrázek 6.60: Napájení

J10

J10

B

A

Obrázek 6.61: Napájení

Vzdálené ovládací prvky
Paralelní vstupy a paralelní výstupy lze používat jako vzdálené ovládací prvky. Například pro
zapínání světel, otevírání dveří nebo zatahování závěsů v místnosti.

Poznámka!

Paralelní vstupy a paralelní výstupy jsou také dostupné na konektoru s 20 vývody.

Veškeré paralelní vstupy a paralelní výstupy tvoří páry. Například paralelní vstup U00 řídí
paralelní výstup D00.
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Paralelní vstupy Paralelní výstupy

Ploška Vývod Ploška Vývod

VC+ 1 VC+ 1

U00 2 D00 2

U01 3 D01 3

U02 4 D02 4

U03 5 D03 5

U04 6 D04 6

U05 7 D05 7

U06 8 D06 8

U07 9 D07 9

GND 10 GND 10

VC+ 11 VC+ 11

U08 12 D08 12

U09 13 D09 13

U10 14 D10 14

U11 15 D11 15

U12 16 D12 16

U13 17 D13 17

U14 18 D14 18

U15 Vyhrazeno D15 Vyhrazeno

GND 20 GND 20

Tabulka 6.35: Paralelní vstupy a výstupy

Paralelní vstupy neřídí pouze přiřazené paralelní výstupy na stejné desce distribuce dat.
Řídí také přiřazené paralelní výstupy na všech ostatních deskách distribuce dat, které jsou:
– V pasivním režimu a nemají adresu 253, 254 nebo 255.

Poznámka!

Paralelní výstup nepoužívejte pro více než jeden účel.

Například paralelní vstup D00 distribuční desky neřídí pouze paralelní výstup U00 stejné desky
distribuce dat. Řídí také všechny paralelní výstupy U00 všech ostatních desek distribuce dat,
které jsou v aktivním režimu nebo v pasivním režimu a nemají adresu 253, 254 nebo 255.
Na následujícím obrázku jsou znázorněna fyzická zapojení paralelních vstupů.
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External On PCB

+5V

U00

U01

U02

U03

U04

U05

U06

U07

GND

+5V

U08

U09

U10

U11

U12

U13

U14

U15Reserved

GND

Obrázek 6.62: Paralelní vstupy

Na následujícím obrázku jsou znázorněna fyzická zapojení paralelních výstupů.
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VC+

D00

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

GND

VC+

D08

D09

D10

D11

D12

D13

D14

D15

GND

External On PCB

+

_
V   50 V(DC)≤ 

+

_
V   50 V(DC)≤ 

I   125 mA≤ 

I   125 mA≤ 

I   125 mA≤ 

Reserved

Obrázek 6.63: Paralelní výstupy

Následující obrázek obsahuje schéma zapojení paralelních vstupů.

On PCB

+

_

VC+

D00..D07
D08..D15

I   125 mA

GND

≤ 

V   50 V(DC)≤ 

Obrázek 6.64: Schéma zapojení
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Vytvoření vlastních optických síťových kabelů
Na následujícím obrázku a v tabulce naleznete podrobné informace o vodičích uvnitř
prodlužovacích kabelů.

7±0.1

3

2

1

5

4

Obrázek 6.65: Vodiče

Číslo Signál

1 Ochranná tkanina

2 Izolace

3 Vnější plášť

4 Splétaný vodič

5 Optické vlákno

Tabulka 6.36: Vodiče

Konektor optické sítě (LBB4417/00) se skládá z 10 částí.

6.27
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1 2

3

4

5

7

8

6

Obrázek 6.66: Výkres sestavy konektoru

2 75

1 3 4 6 8

Obrázek 6.67: Součásti konektoru

 
Tento postup popisuje vytvoření kabelu s konektory.
Postup tvoří tyto části:
– Příprava
– Odstranění konců z měděných vodičů
– Připevnění kontaktů zásuvky
– Odstranění konců z optických vláken
– Připevnění kontaktních koncovek
– Sestavení konektoru
– Přilisování pouzdra
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Typy kabelů
K dispozici jsou dva typy optických síťových kabelů:
– Kabely typu A. Plastová optická vlákna se nacházejí vedle sebe (na obrázku jsou zobrazeny

oba konce kabelu). Kabely typu B. Plastová optická vlákna se nacházejí proti sobě
(z obrázku je patrné, že oba konce kabelu jsou identické).

A B

A

B
B

R

= Red
= Brown

R

RB
R
B

Obrázek 6.68: Typy kabelů

Příprava
Postupujte následovně:
1. Pomocí štípacích kleští na kabely (nástroj 2) odstřihněte optický síťový kabel správné

délky.

Poznámka!

S délkou kabelu se snižuje intenzita světla. Optický síťový kabel nesmí být delší než 50 m.

2. Ověřte, o jaký typ kabelu se jedná. Některé kroky v postupu se v důsledku typu kabelu
změní.

3. Rozeberte konektor optické sítě. Konektor optické sítě se skládá z 10 částí.
4. Protáhněte kabel zadním krytem.

Obrázek 6.69: Zadní kryt na kabelu

5. Prostrčte kabel přes odizolovávací kleště (nástroj 5) až po mechanickou zarážku.
6. Pomocí odizolovávacích kleští odstraňte vnější plášť kabelu.
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Obrázek 6.70: Odizolování kabelu

Přilisování pouzdra
Postupujte následovně:
1. Prostrčte konec kabelu přes krimpovací pouzdro až po konec vnějšího pláště.

Poznámka!

Krimpovací kleště (nástroj 3) slisují kabel s kruhovým průřezem a krimpovací pouzdro na

konci vnějšího pláště do šestihranného tvaru. Před přilisováním pouzdra se ujistěte, zda jsou

obě plastová optická vlákna rovnoběžná s plochou stranou šestihranného průřezu.

A B

A

RB

BR
B

R

= Red
= Brown

R
B

Obrázek 6.71: Změna tvaru průřezu

2. Pomocí krimpovacích kleští (nástroj 3) připevněte krimpovací pouzdro k vnějšímu plášti.
Krimpovací pouzdro zabrání otáčení kabelu v konektoru.
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Obrázek 6.72: Přilisování pouzdra

Odstranění konců měděných vodičů
Postupujte následovně:
1. Přidržujte krimpovací pouzdro v místě I pomocí odizolovávacích kleští. Odstřihněte

měděné vodiče v místě II pomocí štípacích kleští na kabely (nástroj 2).

II

I

Obrázek 6.73: Odstřihnutí měděného vodiče

2. Posuňte měděné vodiče k mechanické zarážce odizolovávacích kleští (nástroj 5).
Odstraňte červenou a hnědou izolaci z měděných vodičů.
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Obrázek 6.74: Odizolování měděného vodiče

Připevnění kontaktů zásuvky
Postupujte následovně:
1. Umístěte kontakt zásuvky do krimpovacích kleští (nástroj 3). Horní část krimpovacích

kleští obsahuje výstupek umožňující správně umístit kontakt zásuvky do nástroje.

Obrázek 6.75: Přilisování kontaktu zásuvky (1)

Obrázek 6.76: Přilisování kontaktu zásuvky (2)
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2. Zasuňte jeden z obnažených měděných vodičů do kontaktní oblasti kontaktu zásuvky.
Sevřením krimpovacích kleští přilisujte kontakt zásuvky na měděný vodič.

Obrázek 6.77: Přilisování kontaktu zásuvky (2)

3. Opakujte kroky 11 a 12 pro druhý obnažený měděný vodič. Na následujícím obrázku je
zobrazen výsledek této části postupu montáže konektoru na kabel.

A B

Obrázek 6.78: Připevněné kontakty zásuvek

Odstranění pláště z optických vláken
Postupujte následovně:
1. Zasuňte plastová optická vlákna do štípacích a odizolovávacích kleští pro kabely POF

(nástroj 6). Optické vlákno, které má být odstřihnuto, je nutné zasunout do malého
vodicího otvoru. Druhé optické vlákno je nutné zasunout do velkého vodicího otvoru.
Zasuňte kabel tak, aby se krimpovací pouzdro dotýkalo zarážky.

172 cs | Připojení DCN Systém Next Generation

Listopad 2013 | V2.0 | Návod k obsluze Bosch Security Systems B.V.



Obrázek 6.79: Odstřižení vlákna (1)

Obrázek 6.80: Odstřižení vlákna (2)

2. Sevřete kleště, aby přidržovaly kabel, a zatažením za aktivační mechanizmus odstřihněte
optické vlákno.
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Obrázek 6.81: Odstřižení vlákna (3)

3. Opakujte kroky 14 a 15 pro druhé plastové optické vlákno v kabelu. Obě vlákna mají nyní
správnou délku.

4. Zasuňte jedno z optických vláken do přední části štípacích a odizolovávacích kleští pro
kabely POF (nástroj 6).

Obrázek 6.82: Odizolování vlákna

5. Sevřením kleští a vytažením vlákna odstraňte plášť.

Poznámka!

Nezapomeňte odstranit oddělenou část pláště z kleští.

6. Opakujte kroky 17 a 18 pro druhé vlákno v kabelu. Na následujícím obrázku je zobrazen
výsledek této části postupu montáže konektoru na kabel.
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A B

Obrázek 6.83: Odizolovaná optická vlákna

Připevnění kontaktních koncovek
Postupujte následovně:
1. Vložte kontaktní koncovku do pružinové zarážky polohovacích a krimpovacích kleští pro

kabely POF (nástroj 4).

Obrázek 6.84: Vložení kontaktní koncovky

2. Otočením malé páčky zajistěte kontaktní koncovku.

Obrázek 6.85: Zajištění kontaktní koncovky

DCN Systém Next Generation Připojení | cs 175

Bosch Security Systems B.V. Návod k obsluze Listopad 2013 | V2.0 |



3. Zasuňte jedno plastové optické vlákno do kontaktní koncovky v pružinové zarážce
polohovacích kleští pro kabely POF.

Obrázek 6.86: Přilisování kontaktních koncovek (1)

4. Sevřením a otevřením kleští přilisujte kontaktní koncovku na jádro vlákna.
5. Opakujte kroky 20 až 23 pro druhé vlákno v kabelu. Kontaktní koncovky byly přilisovány

pouze na jádro plastového optického vlákna. V dalším kroku budou kontaktní koncovky
přilisovány na plášť vláken.

6. Zasuňte obě kontaktní koncovky do krimpovacích kleští (nástroj 3).

Obrázek 6.87: Přilisování kontaktních koncovek (2)

7. Přilisujte kontaktní koncovky na plášť pomocí krimpovacích kleští (nástroj 3). Na
následujícím obrázku je zobrazen výsledek této části postupu montáže konektoru na
kabel.
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Obrázek 6.88: Přilisování kontaktních koncovek (3)

A B

Obrázek 6.89: Kontaktní koncovky na vláknech

Sestavení konektoru
Před zahájením sestavení konektoru musí být měděné vodiče a plastová optická vlákna
správně zasunuty do konektoru. Měděné vodiče budou připevněny k horní části konektoru,
zatímco optická vlákna budou připevněna ke spodní části konektoru (viz obrázek 5.42).

Poznámka!

Při výměně konektoru vždy nejprve zkontrolujte zapojení v konektoru na druhém konci.

E1

O1 O2

E2

Obrázek 6.90: Pohled zepředu na konektor

Prohlédněte si schéma zapojení a obrázky.

Vývod Signál Průřez

E1 +48 V DC Měděný

E2 GND Měděný
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Vývod Signál Průřez

O1 Data Optické vlákno

O2 Data Optické vlákno

Tabulka 6.37: Podrobné informace o konektoru optické sítě

E1
RED

E1

BROWN
E2

O1

BLACK (2x)

O2

E2

O1

O2

Obrázek 6.91: Schéma zapojení

O1

O2

O1

O2

A

A

E1
E2

E1
E2

R

R

B

B

R
B

= Red
= Brown

Obrázek 6.92: Schéma zapojení platné pro optické síťové kabely typu A
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O1

O2

O1

O2

B

B

E1
E2

E1
E2

R

R

B

R
B

= Red
= Brown

B

Obrázek 6.93: Schéma zapojení platné pro optické síťové kabely typu B

 
Kde je to vhodné, je na obrázcích zobrazen postup sestavení konektorů pro oba typy kabelů.
Postupujte následovně:
1. Ujistěte se, zda jsou vodiče a plastová optická vlákna správně zakončeny.

A B

A B

R B

B R R B

R B

R
B

= Red
= Brown

Obrázek 6.94: Měděné vodiče a vlákna

2. Zasuňte kontaktní koncovky do upevňovacího bloku.

A B

Obrázek 6.95: Upevňovací blok a zadní kryt
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3. Zasuňte kontakty zásuvky do upevňovacího bloku. Pouze kabely typu A: U jednoho
z konektorů připevněných ke kabelu typu A je nutné překřížit červený a hnědý měděný
vodič, jak je znázorněno na schématu zapojení.

A B

A B

B
B

R

B

R

R

B

R

R
B

= Red
= Brown

Obrázek 6.96: Upevňovací blok a zadní kryt

4. Zasuňte upevňovací blok do zadního krytu.

Obrázek 6.97: Sestava upevňovacího bloku a zadního krytu

5. Nasuňte přední kryt na sestavu upevňovacího bloku a zadního krytu tak, aby zaskočil na
místo.

Obrázek 6.98: Montáž předního krytu

6. Zasuňte šroub s šesticípou hvězdicí do předního krytu.
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Obrázek 6.99: Zasunutí šroubu s šesticípou hvězdicí

7. Utáhněte šroub pomocí šroubováku s šesticípou hvězdicí (nástroj 7).

Obrázek 6.100: Utažení šroubu s šesticípou hvězdicí

8. Nasuňte protiprachovou krytku na konektor, aby chránila plastová optická vlákna.

Obrázek 6.101: Protiprachová krytka na konektoru
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Vytvoření vlastních kabelů DCN
Pomocí prodlužovacího kabelu LBB4116/00 (100 m) a konektorů DCN LBB4119/00 si můžete
vytvořit vlastní kabely.

Socket

Plug

Obrázek 6.102: Zástrčka a zásuvka DCN

Plug Socket

1

6

2

3

4

5 5

6

4

3

2

1

Obrázek 6.103: Zapojení zástrčky a zásuvky DCN

1
5
2
4

3

6
GND

Obrázek 6.104: Zapojení kabelu DCN

Vývod Signál Barva

1 Zem pro příjem dat ---

2 Přijímaná data Zelená

3 +40 V DC Hnědá

4 Odesílaná data Bílá

5 Zem pro odesílání dat ---

6 +40 V DC Modrá

Tabulka 6.38: Zapojení kabelu DCN

6.28
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Konfigurace

Konfigurace systému

Stahování
Chcete-li stáhnout software do centrální řídicí jednotky, proveďte následující kroky:
1. Nainstalujte do počítače nástroj pro stahování a licence (nástroj pro stahování a licence

se nachází na DVD disku).
2. Připojte veškerá centrální zařízení pomocí konektoru optické sítě k centrální řídicí

jednotce. Buďte si vědomi nastavení zemní smyčky (viz část Centrální řídicí jednotky DCN-
CCU2 a DCN-CCUB2, Strana 14).

3. Připojte centrální řídicí jednotku k počítači.
4. Zapněte napájení centrální řídicí jednotky a všech ostatních centrálních zařízení.
5. Vyberte položku Download CCU (Stáhnout CCU).
6. Vyberte položku Download optical devices (Stáhnout optická zařízení).
 
Chcete-li stáhnout software do více centrálních řídicích jednotek, proveďte následující kroky:
1. Nainstalujte do počítače nástroj pro stahování a licence (nástroj pro stahování a licence

se nachází na DVD disku).
2. Připojte všechna centrální zařízení k hlavní centrální řídicí jednotce, kromě podřízené

centrální řídicí jednotky.
3. Připojte hlavní centrální řídicí jednotku k počítači.
4. Vyberte položku Download CCU (Stáhnout CCU).
5. Vyberte položku Download optical devices (Stáhnout optická zařízení).
6. Vypněte napájení hlavní centrální řídicí jednotky a optických zařízení.
7. Připojujte postupně jednotlivé centrální řídicí jednotky k počítači.
8. Vyberte položku Download CCU (Stáhnout CCU).
9. Vypínejte postupně napájení jednotlivých centrálních řídicích jednotek.
 

Poznámka!

Nástroj pro stahování a licence lze použít k aktualizaci. Pokud je vybrána položka Download

optical devices (Stáhnout optická zařízení), provede se aktualizace všech vhodných zařízení

připojených k optické síti. Je-li připojen bezdrátový přístupový bod DCN-WAP, bude

aktualizace bezdrátového přístupového bodu DCN-WAP trvat déle než 50 minut. Obcházení:

V případě, že není potřebné aktualizovat bezdrátový přístupový bod DCN-WAP, pak jej při

výběru položky Download optical devices (Stáhnout optická zařízení) nepřipojujte. Jedná se

o normální chování systému, které je zde uvedeno pro připomenutí uživateli.

 

Poznámka!

K zajištění správné činnosti systému musí mít veškerý software a firmware centrálních zařízení

a počítače stejné verze.

 
 

7

7.1

7.1.1
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Inicializace
Každé aktivní zařízení v systému DCN (drátové i bezdrátové) musí mít přidělenu adresu.
Centrální řídicí jednotka nemůže odesílat data do aktivního zařízení, které nemá adresu.
Během inicializace centrální řídicí jednotka přidělí aktivním zařízením adresy.

Uvolnění systému
1. Vyberte položku 8K De-Initialize konfigurační nabídky centrální řídicí jednotky.
2. Stisknutím otočného voliče přejděte na položku nabídky 8K De-Initialize.
3. Pro parametr položky nabídky nastavte hodnotu Yes. Vymažou se adresy všech aktivních

zařízení v systému DCN. Rozsvítí se veškeré LED indikátory na všech aktivních zařízeních
v systému DCN.

Uvolnění zařízení
1. Pro drátové jednotky: Stisknutím uvolňovacího spínače aktivního zařízení na dobu kratší

než půl sekundy vymažete adresu aktivního zařízení. Rozsvítí se všechny LED indikátory
jednotky a LED indikátor kolem mikrofonu se rozsvítí červeně.

2. Pro bezdrátové jednotky: Stisknutím a přidržením uvolňovacího spínače aktivního zařízení
na dobu delší než jedna sekunda vymažete adresu a současně provedete inicializaci.
Rozsvítí se všechny LED indikátory bezdrátové konferenční jednotky a prstencový LED
indikátor mikrofonu se rozsvítí červeně. Staré přihlášení se vymaže a jednotka bude
připravena pro nové přihlášení.

!

Výstraha!

Nepoužívejte ostrý předmět, neboť byste mohli uvolňovací spínač poškodit. Ke stisknutí

uvolňovacího spínače použijte kancelářskou sponku nebo podobný předmět.

Inicializace zařízení
4 Stiskněte tlačítko mikrofonu jednotlivých aktivních zařízení v systému DCN. Když centrální

řídicí jednotka přidělí adresu aktivnímu zařízení, LED indikátory aktivního zařízení
zhasnou.

 

Poznámka!

Nestiskněte současně více než jedno tlačítko mikrofonu. Centrální řídicí jednotka nemůže

najednou přidělit adresu více než jednomu aktivnímu zařízení.

 

Poznámka!

Hlasovací jednotky DCN-FVU nejsou vybaveny tlačítkem mikrofonu. K přidělení adresy

hlasovací jednotce stiskněte hlasovací tlačítko 3.

 

Poznámka!

Pomocí hlasovacího tlačítka 3 připojeného hlasovacího panelu DCN-FV lze také přidělit adresu

rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI.

 
 

7.1.2
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19palcové jednotky
Položky nabídky
Konfigurační nabídku tvoří položky nabídky. Prostudujte si část Centrální řídicí jednotky DCN-
CCU2 a DCN-CCUB2, Strana 189 > Přehled, v němž jsou popsány jednotlivé části položky
nabídky.

Main menu
number

Sub-menu
character

Parameter Value VU meter

Menu item
title

Obrázek 7.1: Části položky nabídky

Číslo a znaky
Položky nabídky se identifikují podle čísla hlavní nabídky a znaku podnabídky. Číslo určuje
hlavní nabídku, s níž je položka nabídky spojena. Znaky určují podnabídky, s nimiž je položka
nabídky spojena.

Název nabídky
Každá položka nabídky má název. Název poskytuje krátký popis funkce položky nabídky.

Parametry a hodnoty
Většina položek nabídky má jeden nebo více parametrů. Nastavení položky provedete změnou
hodnot parametrů.

Ukazatel úrovně hlasitosti
Některé položky nabídky jsou opatřeny ukazatelem úrovně hlasitosti. Ukazatel úrovně hlasitosti
ukazuje úrovně hlasitosti signálů. Ukazatel úrovně hlasitosti má sedm řádků.

Ukazatel úrovně
hlasitosti

Popis

Svítí jeden řádek Signál není dostupný

Svítí sedm řádků Maximální signál

Trojúhelník Signál je oříznutý

Znak minus Deaktivováno řídicím vstupem

Tabulka 7.1: Ukazatel úrovně hlasitosti

Otevření hlavní nabídky
Hlavní nabídku otevřete stisknutím otočného voliče, zatímco je zobrazena hlavní obrazovka.
Číslo hlavní nabídky a název položky nabídky budou blikat.

Procházení hlavní nabídky
– Otáčením otočného voliče ve směru hodinových ručiček v hlavní nabídce přejdete na

následující položku hlavní nabídky.

7.2
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– Otáčením otočného voliče proti směru hodinových ručiček v hlavní nabídce přejdete na
předchozí položku hlavní nabídky.

Otevření podnabídky
Když se na displeji zobrazí položka nabídky, která obsahuje tři tečky (...), poskytuje přístup do
podnabídky. Podnabídku otevřete stisknutím otočného voliče, zatímco je zobrazena položka
nabídky se třemi tečkami. (Budou blikat poslední znak podnabídky a název položky nabídky.)

Poznámka!

K otevření podnabídky Setup je nutné stisknout a přidržet otočný volič po dobu delší než

3 sekundy.

 
Výběr položek nabídky v podnabídce
Postupujte následovně:
– Otáčením otočného voliče ve směru hodinových ručiček v podnabídce přejdete na

následující položku podnabídky.
– Otáčením otočného voliče proti směru hodinových ručiček v podnabídce přejdete na

předchozí položku podnabídky.

Otevření položky nabídky
Postupujte následovně:
– Otáčením otočného voliče vyberte vhodnou položku nabídky.
– Když se na displeji zobrazí správná položka nabídky, stisknutím otočného voliče ji

otevřete. Na displeji se zobrazí kurzor.

Výběr parametru
Postupujte následovně:
1. Otevřete správnou položku nabídky.
2. Otáčením otočného voliče přesuňte kurzor na zobrazený parametr.
3. Když se kurzor nachází na parametru, stiskněte otočný volič. Parametr začne blikat.
4. Otáčením otočného voliče přejděte na vhodný parametr.
5. Když se na displeji zobrazí vhodný parametr, stisknutím otočného voliče jej vyberte. Na

displeji se zobrazí kurzor.

Změna hodnoty parametru
Postupujte následovně:
1. Vyberte vhodný parametr.
2. Otáčením otočného voliče přesuňte kurzor na hodnotu.
3. Stiskněte otočný volič. Hodnota začne blikat.
4. Otáčením otočného voliče přejděte na požadovanou hodnotu.
5. Když se na displeji zobrazí správná hodnota, stisknutím otočného voliče ji vyberte. Na

displeji se zobrazí kurzor.

Uzavření položky nabídky
Postupujte následovně:
1. Otáčením otočného voliče přesuňte kurzor na poslední znak, který určuje položku

nabídky.
2. Stisknutím otočného voliče zavřete položku nabídky. Budou blikat poslední znak a název

položky nabídky.

Uzavření podnabídky
Postupujte následovně:
1. Otáčením otočného voliče přesuňte kurzor na poslední znak, který ale označuje položku

nabídky.
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2. Stisknutím otočného voliče zavřete na podnabídku. Budou blikat poslední znak a název
položky nabídky.

Uzavření hlavní nabídky
Postupujte následovně:
1. V hlavní nabídce přejděte otáčením primárního otočného voliče ve směru hodinových

ručiček na položku nabídky < Back .
2. Po zobrazení položky nabídky < Back přejděte stisknutím otočného voliče na hlavní

obrazovku.

Příklad
Například provedením následujícího postupu změníte úroveň audiovstupu 2 centrální řídicí
jednotky:

Poznámka!

Při provádění tohoto příkladu začněte z hlavní obrazovky.

1. Stisknutím otočného voliče otevřete hlavní nabídku.

2. Otáčejte otočným voličem ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete položky
8 Setup...

3. Stisknutím a přidržením otočného voliče po dobu 3 sekund otevřete podnabídku.

4. Otáčejte otočným voličem ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete položky 8G
Audio I/O... .

5. Stisknutím otočného voliče přejděte do podnabídky.

6. Stisknutím otočného voliče otevřete položku podnabídky.

7. Otáčením otočného voliče přesuňte kurzor na zobrazenou hodnotu.
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8. Když se kurzor nachází na hodnotě, stiskněte otočný volič.

9. Otáčením otočného voliče změňte hodnotu.

Poznámka!

V tomto příkladu je otáčením otočného voliče proti směru hodinových ručiček snížena

hodnota z 0 dB na –6 dB. Chcete-li hodnotu zvýšit, otáčejte otočným voličem ve směru

hodinových ručiček.

10. Stisknutím otočného voliče zrušte zvýraznění hodnoty.

11. Otáčením otočného voliče přejděte na číslo hlavní nabídky.

12. Stisknutím otočného voliče přejděte zpět do hlavní nabídky.

13. Otáčením otočného voliče ve směru hodinových ručiček přejděte na položku nabídky
< Back.

14. Stisknutím otočného voliče přejděte na hlavní obrazovku.
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Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2 a DCN-CCUB2
Přehled
Konfigurační nabídka centrální řídicí jednotky slouží ke konfiguraci centrální řídicí jednotky
a systému.

2Treble*

Menu item with sub-menu

Menu item controlled by 

master CCU when 

Multi Mode selected

Menu item
Main

1Mic. Mode*

*

4System mode *

3Bass*

5Fault Status *

6Monitoring

Back <

FW Version

7A

Serial Number

HW Version

CCU

WAP *

Serial Number7Enquiry

FPGA Version

FW Version 

Mac Address

IP Address 

7Aa

7Ab

7Ac

7Ad

7Ae

7Af

7B

7Ba

HW Version7Bb

FPGA Version7Bc

7Bd

8Fa Repetition

8Fb WAP Mode

8Fc Encryption

8Aa Mic . Priority

8Ab Request LED

8Ac Auto Mic Off

8Da Operator

8Db Chairman

8Ga Level

8Gb Routing I/O2

8A

8B Att. tones*

Floor Distr.*

Microphone*

8D

8E

8Ia Address

8Ib Subnet Mask

8Ic Def. Gateway

8N Reset to Defaults

8F Wireless *

Del. Display *

Intercom*

8G Audio I/O

8H Camera Contr.*

8I IP Address

8J CCU Mode

8K De-Initialize *

8L Double UnitID

8M Unit/Hostname

8N Defaults

8Setup

8C

8Ad Request List lenght

8Ae Respons List Lenght

Obrázek 7.2: Konfigurační nabídka
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Setup
Položka nabídky 8 Setup slouží k otevření podnabídky Setup. Položky nabídky obsažené v této
podnabídce lze použít ke konfiguraci centrální řídicí jednotky a systému.

Microphone
Položky nabídky v podnabídce 8A Microphone slouží k nastavení mikrofonu.

Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

8Aa Mic. Priority --- Temporarily off*
Permanently off

Akce, kterou systém provede,
když předsedající uvolní tlačítko
priority.

8Ab Request LED LED setting Flashing*
Continuous

Slouží k nastavení chování LED
indikátoru žádosti pro prvního
delegáta v seznamu žádostí.

8Ac Auto Mic. Off  On
Off*

Zajišťuje automatické vypnutí
aktivních mikrofonů, pokud
řečník po dobu 30 sekund
nehovoří. Nastavení se netýká
jednotek předsedajících
a tlumočnických jednotek.

8Ad Request List Length 1-99 Slouží k nastavení maximálního
počtu žádostí ve frontě.

8Ae Respons List Length 1-25 Slouží k nastavení maximálního
počtu reakcí ve frontě.

Tabulka 7.2: Podnabídka mikrofonu (* = výchozí nastavení)

V následující tabulce jsou popsána nastavení priority mikrofonu.

Hodnota Popis

Permanently off Když předsedající uvolní tlačítko priority, systém nebude znovu
aktivovat mikrofony delegátů. Dojde k vymazání žádostí o slovo
a řečníků.

Temporarily off Když předsedající uvolní tlačítko priority, systém znovu aktivuje
mikrofony delegátů. Nedojde k vymazání žádostí o slovo a řečníků.

Tabulka 7.3: Hodnoty podnabídky priority mikrofonu

Upozorňovací tóny
Položky nabídky obsažené v podnabídce 8B Att. Tones slouží k nastavení upozorňovacích tónů.
Centrální řídicí jednotka může přehrát upozorňovací tón, když předsedající:
– Stiskne tlačítko priority na zařízení předsedajícího
– Zahájí hlasování.

Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

8B Att. Tones Event:
Priority*
Voting

Tone:
Off, 1*, 2, 3
Off*, 1, 2, 3

Upozorňovací tóny systému.

Tabulka 7.4: Podnabídka upozorňovacích tónů (* = výchozí nastavení)
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Distribuce základního jazyka
Položka nabídky obsažená v podnabídce 8C Floor Distr. slouží k nastavení distribuce
základního jazyka.

Hodnota Popis

On* Centrální řídicí jednotka odesílá signál v základním jazyce do všech
nevyužitých (prázdných) kanálů pro tlumočení v systému.

Off Centrální řídicí jednotka neodesílá signál v základním jazyce do všech
nevyužitých (prázdných) kanálů pro tlumočení v systému.

Tabulka 7.5: Hodnoty podnabídky distribuce základního jazyka (* = výchozí nastavení)

Intercom
Položky nabídky obsažené v podnabídce 8D Intercom slouží k určení místa, kde se nacházejí
předsedající a operátor.

Položka nabídky Hodnota Popis

8Da Assign Operator No*
Yes

Nespustí se procedura přiřazení operátora.
Spustí se procedura přiřazení operátora.
Při zvednutí sluchátka interkomu operátora
dojde k rozpoznání místa, kde se operátor
nachází.

8Db Assign Chairman No*
Yes

Nespustí se procedura přiřazení
předsedajícího. Spustí se procedura přiřazení
předsedajícího.
Při zvednutí sluchátka interkomu
předsedajícího dojde k rozpoznání místa, kde
se předsedající nachází.

Tabulka 7.6: Podnabídka interkomu (* = výchozí nastavení)

Delegate display
Položka nabídky v podnabídce 8E Del. Display slouží k nastavení jazyka displeje.

Položka nabídky Hodnota Popis

8E Del. Display Language:
English*
German*
French*
Italian*
Dutch*
Spanish*

Jazyk, který používají displeje
přispěvatelských zařízení. Další jazyky (např.
čínštinu) lze vybrat prostřednictvím nástroje
DCN-DLT. Angličtinu nelze vybrat.

Tabulka 7.7: Podnabídka displeje delegáta (* = výchozí nastavení)

Wireless
Použijte položky nabídky v podnabídce 8F Wireless.
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Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

8Fa Repetition -- 0*
1
2

Umožňuje uživateli vyměnit
latenci s robustností.

8Fb WAP Mode Carrier
Power mode

0-2 (0*)
High*, Medium, Low

Umožňuje konfigurovat
bezdrátový přístupový bod.

8Fc Encryption -- On
Off*

Slouží k aktivaci šifrování signálu
pro bezdrátové jednotky.

Tabulka 7.8: Podnabídka bezdrátové sítě (* = výchozí nastavení)

Poznámka!

V systémech DCN Wireless lze používat 128bitové šifrování AES Rijndael. Šifrovací klíč není

uložen v bezdrátovém přístupovém bodu (DCN-WAP), ale v centrální řídicí jednotce (DCN-

CCU2). Bezdrátový přístupový bod DCN-WAP obdrží klíč po připojení k centrální řídicí

jednotce DCN-CCU2. Jednotka DCN-CCU2 a bezdrátové konferenční jednotky (verze 4.0 nebo

vyšší) mají výchozí šifrovací klíč. Bezdrátové konferenční jednotky starších verzí nebo se

změněnými šifrovacími klíči nelze přihlásit, a proto je nelze používat s jednotkou DCN-CCU2,

která má výchozí klíč a aktivované šifrování. Šifrovací klíč jednotky DCN-CCU2 a bezdrátových

konferenčních jednotek lze změnit pomocí nástroje pro stahování a licence, který se nachází

na DVD disku dodaném s centrální řídicí jednotkou. Výchozí šifrovací klíč jednotky DCN-CCU2

a bezdrátových konferenčních jednotek lze obnovit tak, že ponecháte pole klíče v nástroji pro

stahování a licence nevyplněné (prázdné).

Audiovstupy a audiovýstupy
Položky nabídky obsažené v podnabídce 8G Audio I/O slouží k určení místa, kde se nacházejí
předsedající a operátor.
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Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

8Ga Level Signal:
Input 1*
Input 2
Output 1
Output 2

Level:
–6 až 6 dB (0 dB*)
–6 až 6 dB (0 dB*)
–24 až 6 dB (0 dB*)
–24 až 6 dB (0 dB*)

Jmenovité úrovně
audiovstupů a audiovýstupů
centrální řídicí jednotky.

8Gb Routing I/O 2 --- Multi slave mode:
– Recorder*
– Delegate Ldspkr
– Local floor
– Insertion or Int.

Floor insert
Režimy Standalone,
Single a Multi Master:
– Recorder*
– Delegate Ldspkr
– Mix-Minus
– Insertion, Int. Floor

insert nebo
Insertion no AGC

Režim směrování zvuku
centrální řídicí jednotky.
Prostudujte si část Směrování
vstupního a výstupního zvuku,
Strana 16.

Tabulka 7.9: Podnabídka audiovstupů a audiovýstupů (* = výchozí nastavení)

Camera control
Položka nabídky obsažená v podnabídce 8H Camera Cntrl slouží k výběru typu připojeného
kamerového systému.

Hodnota Popis

Autodome* Centrální řídicí jednotka odesílá signál pro ovládání kamery do systému
Bosch AutoDome (přenosová rychlost 9,6 K).

Allegiant Centrální řídicí jednotka odesílá signál pro ovládání kamery do systému
Bosch Allegiant (přenosová rychlost 19,2 K).

Tabulka 7.10: Hodnoty podnabídky ovládání kamery (* = výchozí nastavení)

IP address
Položky nabídky v podnabídce 8I IP Address slouží k nastavení IP adresy.

Položka nabídky Hodnota Popis

8Ia Address 192.168.0.100 * Slouží k nastavení TCP/IP adresy.

8Ib Subnet Mask 255.255.255.0 * Slouží k nastavení TCP/IP masky podsítě.

8Ic Def. Gateway 0.0.0.0 * Slouží k nastavení TCP/IP výchozí brány.

Tabulka 7.11: Podnabídka IP adresy (* = výchozí nastavení)

Režim centrální řídicí jednotky
Položka podnabídky 8J CCU Mode slouží k nastavení režimu centrální řídicí jednotky.
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Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

8J CCU Mode Mode:
Standalone*
Single
Multi

Identifikátor
podřízené jednotky
v systému s více
centrálními řídicími
jednotkami, 01* až
30

Slouží k nastavení centrální řídicí
jednotky do režimu samostatné
jednotky, jedné centrální řídicí
jednotky nebo více centrálních
řídicích jednotek.

Tabulka 7.12: Podnabídka režimu centrální řídicí jednotky (* = výchozí nastavení)

– Režim Standalone se používá pro systémy s pouze jednou centrální řídicí jednotkou DCN-
CCU2.

– Režim Single se používá, pokud je potřebné jednu z centrálních řídicích jednotek DCN-
CCU2 (dočasně) oddělit od optické sítě.

– Režim Multi se používá pro systém s více centrálními řídicími jednotkami obsahující více
než dvě jednotky DCN-CCU2.

Poznámka!

Pro centrální řídicí jednotku DCN-CCUB2 nelze položku 8J CCU Mode nastavit.

Postup konfigurace systému s více centrálními řídicími jednotkami:
1. Zapněte napájení všech centrálních řídicích jednotek bez připojení k optické síti a bez

připojení k dalším centrálním řídicím jednotkám přes Ethernet síť.
2. Pomocí nabídek 7Ac a 7Ad ověřte, zda mají všechny centrální řídicí jednotky stejné verze

FPGA a firmwaru. Pokud nemají, proveďte pomocí nástroje pro stahování a licence
aktualizaci všech centrálních řídicích jednotek na stejnou verzi.

3. Pomocí nabídky 8J vyberte pro všechny centrální řídicí jednotky v systému s více
centrálními řídicími jednotkami stejný identifikátor systému od 00 do 15 (výchozí
nastavení: 00).

4. Každá centrální řídicí jednotka také potřebuje individuální identifikátor podřízené
jednotky. Pomocí nabídky 8J přidělte každé podřízené centrální řídicí jednotce jedinečný
identifikátor podřízené jednotky od 01 do 30. Identifikátor podřízené jednotky 01 je
vyhrazen pro hlavní centrální řídicí jednotku (výchozí nastavení: 01).

5. Pomocí nabídky 8I přidělte každé centrální řídicí jednotce jedinečnou IP adresu.
V případě, že je používána síť podporující DHCP protokol (Dynamic Host Configuration
Protocol), vyberte hodnotu DHCP, ignorujte kroky 5b až 5d a pokračujte krokem 6.
Uvědomte si, že některé DHCP servery čas od času automaticky přidělí nové IP adresy. To
není pro systém s více centrálními řídicími jednotkami preferováno, neboť výměna IP
adres centrálních řídicích jednotek způsobí dočasné vzájemné odpojení centrálních
řídicích jednotek a povede k nesprávnému chování systému. Aktuální IP adresu centrální
řídicí jednotky lze zjistit v podnabídce 7Af nabídky Enquiry.
V případě, že DHCP protokol není dostupný, použijte nabídku 8Ia a přidělte jednotlivým
centrálním řídicím jednotkám ve stejné podsíti jedinečnou statickou IP adresu od 1.0.0.0
do 223.255.255.255, kromě 127.***.***.***. Výchozí nastavení je 192.168.0.100. Vhodným
příkladem může být použití výchozí IP adresy pro hlavní centrální řídicí jednotku, adresy
192.168.0.101 pro první podřízenou jednotku, adresy 192.168.0.102 pro druhou
podřízenou jednotku atd.
Pomocí nabídky 8Ib přidělte jednotlivým centrálním řídicím jednotkám stejnou TCP/IP
masku podsítě od 0.0.0.0 do 255.255.255.255. Výchozí nastavení je 255.255.255.0.
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Pokud se v jiné podsíti nachází jeden nebo více řídicích počítačů systému DCN, použijte
nabídku 8Ic a přidělte jednotlivým centrálním řídicím jednotkám stejnou TCP/IP výchozí
bránu od 0.0.0.0 do 255.255.255.255. Výchozí nastavení je 0.0.0.0.

6. Vypněte všechny centrální řídicí jednotky a připojte kabely Ethernet a optické síťové
kabely. Nyní zapněte centrální řídicí jednotku, která je přiřazena jako hlavní, a poté
zapněte všechny centrální řídicí jednotky, které jsou přiřazeny jako podřízené.

7. Veškeré centrální řídicí jednotky by se měly nyní spustit bez zpráv o poruchách, viz část
Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2 a DCN-CCUB2, Strana 238 > Automaticky zobrazované
zprávy.

Uvolnění
Položka podnabídky 8K De-initialize slouží k vymazání adres všech připojených
přispěvatelských zařízení, drátových i bezdrátových, a tlumočnických zařízení.

Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

8K De-initialize Are you sure? No*
Yes

Adresy se nevymažou. Adresy se
vymažou.

Tabulka 7.13: Podnabídka uvolnění (* = výchozí nastavení)

Double unitID
Položka podnabídky 8L Double UnitID umožňuje určit, co by měl systém provést s duplicitním
identifikátorem jednotky.

Hodnota Popis

New UnitID*
Keep UnitID

Pro jednotku s duplicitním identifikátorem bude nastavena nová adresa
(identifikátor jednotky).
Zachová se stará adresa (identifikátor jednotky).

Tabulka 7.14: Hodnoty podnabídky duplicitního identifikátoru jednotky (* = výchozí nastavení)

 
Pokud je vybrána hodnota New UnitID, rozsvítí se LED indikátor mikrofonu jednotek se stejným
identifikátorem jednotky a uživatel může přiřadit nový identifikátor stisknutím tlačítka
mikrofonu jednotky. Pokud je vybrána hodnota Keep UnitID, začnou blikat LED indikátory
mikrofonů a stisknutí tlačítek budou ignorována. K zachování identifikátoru a vyřešení
problému je nutné jednu z jednotek se stejným identifikátorem jednotky odpojit a volitelně
nahradit.

Poznámka!

U systémů s více centrálními řídicími jednotkami je potřebné nastavit položku nabídky 8L

Double Unit ID pro jednotlivé centrální řídicí jednotky, neboť podřízené centrální řídicí

jednotky nenásledují hlavní centrální řídicí jednotku.

Položka nabídky 8L Double Unit ID není platná pro bezdrátové jednotky.

Název jednotky/hostitele
Některé sítě jsou schopné pracovat s názvy hostitelů. V těchto sítích lze také používat
jedinečné názvy hostitelů pro centrální řídicí jednotky. Položka podnabídky 8M Unit/Hostname
slouží k nastavení názvu centrální řídicí jednotky. Název jednotky se používá také jako název
hostitele v TCP/IP síti. Název centrální řídicí jednotky tvoří maximálně 16 znaků a obsahuje
pouze znaky povolené pro názvy hostitelů. Výchozí název jednotky je text CCU doplněný
o sériové číslo.
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Po změně názvu hostitele je potřebné jednotku CCU restartovat (vypnout), aby byl nový název
hostitele viditelný v TCP/IP síti.

Poznámka!

Vzhledem ke konvencím pro názvy hostitelů může název jednotky/hostitele obsahovat pouze

písmena kódu ASCII od „a“ do „z“ a od „A“ do „Z“ (v síti se u názvu hostitele rozlišují malá

a velká písmena) a číslice od „0“ do „9“. Žádné další symboly, interpunkční znaménka ani

mezera nejsou povoleny. Název hostitele lze zkrátit postupným mazáním znaků, počínaje

posledním znakem.

Defaults
Podnabídka 8N Defaults slouží k nastavení výchozích hodnot všech parametrů v konfigurační
nabídce.

Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

8N Defaults Reset to
defaults?

No*
Yes

Nebudou obnoveny výchozí
hodnoty. Pro všechny parametry
se nastaví výchozí hodnoty. To
zahrnuje hodnoty parametrů
tlumočnických jednotek,
nastavení IP a název jednotky/
hostitele. Dojde také
k restartování centrální řídicí
jednotky.

Tabulka 7.15: Podnabídka obnovení výchozích hodnot (* = výchozí nastavení)
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Audioexpandér LBB4402/00
Přehled
Konfigurační nabídka audioexpandéru slouží ke konfiguraci audioexpandéru.
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Obrázek 7.3: Konfigurační nabídka

Poznámka!

Pokud je pro vzájemné blokování nastavena možnost None (viz část NoTrans Variables),

audiovstupy audioexpandéru jsou deaktivovány pouze pro tlumočnické kanály. Kanály

audiovstupů lze směrovat do kanálů pro základní jazyk.

Setup
Položka nabídky 4 Setup slouží k otevření podnabídky Setup. Položky nabídky obsažené v této
podnabídce slouží ke konfiguraci audioexpandéru.

Poznámka!

K otevření podnabídky Setup je nutné stisknout a přidržet otočný volič po dobu delší než

3 sekundy.

7.4
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Položka nabídky Parametr Hodnota (pouze pro
čtení)

Popis

4A Input Mode --- --- Poskytuje přístup do
podnabídky Input Mode (viz
část NoTrans Variables).

4B AGC Input:
Input 1
Input 2
Input 3
Input 4

AGC:
On, Off
On, Off
On, Off
On, Off

Slouží k zapnutí nebo
vypnutí automatického
řízení zisku (AGC)
audiovstupů (viz část
Automatické řízení zisku).

4C Level Signal:
Input 1
Input 2
Input 3
Input 4
Output 1
Output 2
Output 3
Output 4

Level:
–6 až 6 dB (0 dB*)
–6 až 6 dB (0 dB*)
–6 až 6 dB (0 dB*)
–6 až 6 dB (0 dB*)
–24 až 6 dB (0 dB*)
–24 až 6 dB (0 dB*)
–24 až 6 dB (0 dB*)
–24 až 6 dB (0 dB*)

Úrovně audiovstupů
a audiovýstupů
audioexpandéru.

4D Routing Signal:
Input 1
Input 2
Input 3
Input 4
Output 1
Output 2
Output 3
Output 4

Channel:
--, 00 až 31
--, 00 až 31
--, 00 až 31
--, 00 až 31
--, PA, 00 až 31
--, PA, 00 až 31
--, PA, 00 až 31
--, PA, 00 až 31

Kanál, který je připojen
k audiovstupu nebo
audiovýstupu
audioexpandéru. (PA =
systém veřejného ozvučení)

4E Ctrl Thresh. Signal:
Output 1
Output 2
Output 3
Output 4

Level:
–60 až –10 dB
–60 až –10 dB
–60 až –10 dB
–60 až –10 dB

Pokud je výstup přiřazen
jednotlivému mikrofonnímu
kanálu, odpovídající kontakt
se přepne, když úroveň
přesáhne prahovou
hodnotu.

4F Unit Name --- Name: Analog
Expander* Custom
name

Název audioexpandéru
(maximálně 16 znaků).

4G Defaults --- --- Slouží k obnovení výchozích
továrních nastavení všech
jednotek. Název jednotky
zůstane zachován.

Tabulka 7.16: Podnabídka nastavení (* = výchozí nastavení)
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Input mode
Podnabídka Input Mode slouží k nastavení režimu vstupu pro audiovstup 1 a audiovstup 2
audioexpandéru. Oba vstupy přijímají signály linkové úrovně a mikrofonní signály. Při připojení
mikrofonního signálu k audiovstupu lze také aktivovat nebo deaktivovat fantomové napájení
audiovstupu.

Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

4A Input 1 Input mode
Phantom

Line*, Mic On,
Off*

Režim vstupu
audiovstupu 1.

4A Input 2 Input mode
Phantom

Line*, Mic On,
Off*

Režim vstupu
audiovstupu 2.

Tabulka 7.17: Podnabídka režimu vstupu (* = výchozí nastavení)

Automatické řízení zisku (AGC)
Položka nabídky AGC slouží k aktivaci nebo deaktivaci automatického řízení zisku audiovstupů.
V případě nutnosti aktivujte automatické řízení zisku pro audiovstupy, které do systému
přivádějí externí tlumočení. Automatické řízení zisku zajišťuje, že jmenovitá úroveň přijímaných
tlumočení je 9 dBV (konektory XLR) nebo –6 dBV (konektory Cinch). Pokud je jmenovitý vstup
externího tlumočení vysoký, zvuk externích tlumočení bude příliš hlasitý v porovnání se zvukem
„interních“ tlumočení z tlumočnických jednotek.

Poznámka!

Pokud je audiovstupu přiřazen kanál 00, systém automaticky deaktivuje automatické řízení

zisku pro audiovstup. Pro audiovstup, ke kterému je připojen kanál 00, nelze ručně aktivovat

automatické řízení zisku.

Poznámka!

Pokud jsou prostřednictvím audiopřipojení připojeny dva systémy (CobraNet, audioexpandér

nebo digitální audioexpandér), automatické řízení zisku vypněte.
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Digitální audioexpandér PRS-4DEX4
Přehled
Konfigurační nabídka digitálního audioexpandéru slouží ke konfiguraci digitálního
audioexpandéru.
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Obrázek 7.4: Konfigurační nabídka

Režimy zdroje
Položky nabídky obsažené v podnabídce 2C Source Mode slouží k zobrazení formátů
digitálního zvuku na audiovstupech digitálního audioexpandéru.

7.5
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Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

2C Audio in / output:
Input 1*
Input 2

Format:
AES/EBU, SPDIF
AES/EBU, SPDIF

Slouží k zobrazení formátu
digitálního zvuku (pouze pro
čtení). Pokud se zobrazí
text „No valid signal“,
audiovstup neobsahuje
platný signál.

Tabulka 7.18: Podnabídka sledování (* = výchozí nastavení)

Setup
Položka nabídky 4 Setup slouží k otevření podnabídky Setup. Položky nabídky obsažené v této
podnabídce slouží ke konfiguraci digitálního audioexpandéru.

Poznámka!

K otevření podnabídky Setup je nutné stisknout a přidržet otočný volič po dobu delší než

3 sekundy.

Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

4A AGC Input:
Input 1L
Input 1R
Input 2L
Input 2R

AGC:
On, Off
On, Off
On, Off
On, Off

Slouží k zapnutí nebo
vypnutí automatického
řízení zisku (AGC)
audiovstupů.

4B Output Mode Output:
Output 1
Output 2

Format:
AES/EBU*, SPDIF
AES/EBU*, SPDIF

Formát digitálního zvuku
pro audiovýstup 1
a audiovýstup 2.

4C Routing Input/output:
Input 1L
Input 1R
Input 2L
Input 2R
Output 1L
Output 1R
Output 2L
Output 2R

Channel:
--*, 00 až 31
--*, 00 až 31
--*, 00 až 31
--*, 00 až 31
--*, PA, 00 až 31
--*, PA, 00 až 31
--*, PA, 00 až 31
--*, PA, 00 až 31

Kanál, který je připojen
k audiovstupu nebo
audiovýstupu digitálního
audioexpandéru. (PA =
systém veřejného ozvučení)

4D Unit Name --- Name: Digital
Expander* Custom
name

Název audioexpandéru
(maximálně 16 znaků).
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Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

4E Ctrl Thresh. Signal:
Output 1
Output 2
Output 3
Output 4

Level:
–60 až –10 dB
–60 až –10 dB
–60 až –10 dB
–60 až –10 dB

Pokud je výstup přiřazen
jednotlivému mikrofonnímu
kanálu, odpovídající kontakt
se přepne, když úroveň
přesáhne prahovou
hodnotu.

4F Defaults --- --- Slouží k obnovení výchozích
továrních nastavení všech
jednotek. Název jednotky
zůstane zachován.

Tabulka 7.19: Podnabídka nastavení (* = výchozí nastavení)

Automatické řízení zisku (AGC)
Položka nabídky AGC slouží k aktivaci nebo deaktivaci automatického řízení zisku audiovstupů.
V případě nutnosti aktivujte automatické řízení zisku pro audiovstupy, které do systému
přivádějí externí tlumočení. Automatické řízení zisku zajišťuje, že jmenovitá úroveň přijímaných
tlumočení je 9 dBV (konektory XLR) nebo –6 dBV (konektory Cinch). Pokud je jmenovitý vstup
externího tlumočení vysoký, zvuk externích tlumočení bude příliš hlasitý v porovnání se zvukem
„interních“ tlumočení z tlumočnických jednotek.

Poznámka!

Pokud je audiovstupu přiřazen kanál 00, systém automaticky deaktivuje automatické řízení

zisku pro audiovstup. Pro audiovstup, ke kterému je připojen kanál 00, nelze ručně aktivovat

automatické řízení zisku.

Poznámka!

Pokud jsou prostřednictvím audiopřipojení připojeny dva systémy (CobraNet, audioexpandér

nebo digitální audioexpandér), automatické řízení zisku vypněte.

Rozhraní sítě CobraNet LBB4404/00
Pomocí aplikace CobraNet Discovery můžete:
– Nalézt IP adresy zařízení, která jsou připojena k síti CobraNet s počítačem
– Změnit IP adresy zařízení, která jsou připojena k síti CobraNet s počítačem
– Změnit firmware zařízení, která jsou připojena k síti CobraNet s počítačem

Poznámka!

Předpokládáme, že rozumíte základní teorii sítí CobraNet.

Přehled
Konfigurační nabídka rozhraní sítě CobraNet slouží ke konfiguraci rozhraní sítě CobraNet.

Poznámka!

Pokud je pro vzájemné blokování nastavena možnost None (viz část Tlumočnické jednotky

DCN-IDESK, Strana 228 > Obrazovky nabídek), audiovstupy rozhraní sítě CobraNet jsou

deaktivovány.

7.6
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Obrázek 7.5: Konfigurační nabídka

Setup
Položka nabídky 4 Setup slouží k otevření podnabídky Setup. Položky nabídky obsažené v této
podnabídce slouží ke konfiguraci rozhraní sítě CobraNet.

Poznámka!

K otevření podnabídky Setup je nutné stisknout a přidržet otočný volič po dobu delší než

3 sekundy.
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Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

4A AGC Input:
Input 1
Input 2
Input 3
Input 4

AGC:
On, Off
On, Off
On, Off
On, Off

Slouží k zapnutí nebo
vypnutí automatického
řízení zisku (AGC)
audiovstupů.

4B Routing Input/output:
Input 1
Input 2
Input 3
Input 4
Output 1
Output 2
Output 3
Output 4

Channel:
--, 00 až 31
--, 00 až 31
--, 00 až 31
--, 00 až 31
--, PA, 00 až 31
--, PA, 00 až 31
--, PA, 00 až 31
--, PA, 00 až 31

Kanál, který je připojen
k audiovstupu nebo
audiovýstupu rozhraní sítě
CobraNet.
(PA = systém veřejného
ozvučení)

4C Unit Name --- Name: Cobranet*
Customer name

Název rozhraní sítě
CobraNet (maximálně
16 znaků).

4D Defaults --- --- Slouží k otevření položky
nabídky Reset.

Tabulka 7.20: Podnabídka nastavení (* = výchozí nastavení)

Defaults
Podnabídka Defaults slouží k obnovení výchozích hodnot všech parametrů konfigurační
nabídky.

Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

4D Reset to defaults No* Yes Nebudou obnoveny výchozí
hodnoty. Pro všechny
parametry se nastaví
výchozí hodnoty. Název se
nezmění.

Tabulka 7.21: Podnabídka obnovení výchozích hodnot (* = výchozí nastavení)

Automatické řízení zisku (AGC)
Položka nabídky AGC slouží k aktivaci nebo deaktivaci automatického řízení zisku audiovstupů.
V případě nutnosti aktivujte automatické řízení zisku pro audiovstupy, které do systému
přivádějí externí tlumočení. Automatické řízení zisku zajišťuje, že jmenovitá úroveň přijímaných
tlumočení je 9 dBV (konektory XLR) nebo –6 dBV (konektory Cinch). Pokud je jmenovitý vstup
externího tlumočení vysoký, zvuk externích tlumočení bude příliš hlasitý v porovnání se zvukem
„interních“ tlumočení z tlumočnických jednotek.

Poznámka!

Pokud je audiovstupu přiřazen kanál 00, systém automaticky deaktivuje automatické řízení

zisku pro audiovstup. Pro audiovstup, ke kterému je připojen kanál 00, nelze ručně aktivovat

automatické řízení zisku.
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Poznámka!

Pokud jsou prostřednictvím audiopřipojení připojeny dva systémy (CobraNet, audioexpandér

nebo digitální audioexpandér), automatické řízení zisku vypněte.

Aplikace CobraNet Discovery
Přehled
Nainstalujte aplikaci CobraNet Discovery do počítače pomocí DVD disku dodaného se
systémem. DVD disk obsahuje automatický instalační program.
Pomocí okna Configuration (Konfigurace) lze nakonfigurovat aplikaci CobraNet Discovery.
Okno Configuration (Konfigurace) otevřete výběrem položek Tools (Nástroje) > Options
(Možnosti).

Obrázek 7.6: Okno aplikace CobraNet™ Discovery

 

Síťový adaptér
V oblasti Network Adapter (Síťový adaptér) je nutné zvolit kartu Ethernet počítače, která se
používá pro připojení k síti CobraNet.

IP adresy
Po zaškrtnutí políčka Enable Auto Assignment (Povolit automatické přiřazení) v oblasti IP
Address Range (Rozsah IP adres) aplikace CobraNet Discovery automaticky přidělí IP adresy
novým zařízením CobraNet. Pomocí polí Start (Začátek) a End (Konec) můžete nastavit rozsah
automaticky přidělovaných IP adres.

Poznámka!

Přístup k polím Start (Začátek) a End (Konec) získáte zrušením zaškrtnutí políčka Enable Auto

Assignment (Povolit automatické přiřazení).

Firmware
Firmware není potřebné normálně aktualizovat. Pokud je nutné provést aktualizaci firmwaru,
musíte použít umístění databáze v počítači.

Spuštění aplikace CobraNet Discovery
Ujistěte se, zda je počítač, v němž je nainstalována aplikace CobraNet Discovery, připojen k síti
CobraNet. V počítači přejděte na položku Start > Programs (Programy) > CobraNet Discovery.
Na monitoru počítače se zobrazí okno aplikace CobraNet™ Discovery.

7.7
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Použití
V okně aplikace CobraNet™ Discovery se zobrazují zařízení CobraNet v síti CobraNet a jejich
parametry pro Ethernet síť.

Poznámka!

V seznamu je také uveden počítač, v němž je aplikace CobraNet Discovery nainstalována.

Obrázek 7.7: Okno aplikace CobraNet™ Discovery

 
Seznam obsahuje následující údaje:
1. S(tatus) (S(tav)) – Udává stav zařízení CobraNet. Pokud sloupec stavu obsahuje zelené

zatržítko, zařízení je aktivní. Pokud sloupec stavu obsahuje červený křížek, zařízení není
aktivní nebo není připojeno k síti.

2. MAC Address (MAC adresa) – Zobrazuje MAC adresu zařízení CobraNet.
3. IP Address (IP adresa) – Zobrazuje IP adresu zařízení. IP adresa nových zařízení je obvykle

0.0.0.0. Aplikace CobraNet Discovery může automaticky přidělit adresy novým zařízením.
4. sysDescription (Systémový popis) – Zobrazuje název a verzi firmwaru zařízení CobraNet.
5. errorCount (Počet chyb) – Zobrazuje počet chyb zařízení CobraNet od spuštění aplikace

CobraNet Discovery.
 
Postup zúžení sloupce:
1. Klikněte levým tlačítkem myši na pravý okraj záhlaví sloupce a přidržte tlačítko stisknuté.
2. Přesunutím myši směrem doleva zužte sloupec.
3. Uvolněte levé tlačítko myši.
 
Postup rozšíření sloupce:
1. Klikněte levým tlačítkem myši na pravý okraj záhlaví sloupce a přidržte tlačítko stisknuté.
2. Přesunutím myši směrem doprava rozšiřte sloupec.
3. Uvolněte levé tlačítko myši.
 
Postup otevření online nápovědy:
– Přejděte na soubor X:\Cirrus Logic\CobraNet Discovery\Disco_UserGuide_14.pdf (X je

označení jednotky pevného disku).
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Konfigurace zařízení CobraNet
Aplikaci CobraNet Discovery lze použít ke změně nastavení konfigurace v zařízení CobraNet.
Zařízení CobraNet lze konfigurovat pouze po jednom. V hlavním okně aplikace CobraNet
Discovery vyberte zařízení, které chcete konfigurovat. Poté buď klikněte pravým tlačítkem myši
a vyberte položku Configure... (Konfigurovat...), nebo vyberte položku Configure...
(Konfigurovat...) v nabídce Tools (Nástroje). Dialogové okno Configuration (Konfigurace) lze
také vyvolat dvojím kliknutím na zařízení.

Obrázek 7.8: Konfigurační okno zařízení CobraNet

 
V tomto dialogovém okně se zobrazují jednotlivé vysílače a přijímače v zařízení společně
s přiřazením čísla svazku a stavem vysílání nebo příjmu. Nenulová hodnota ve sloupci Status
(Stav) udává, že vysílač odesílá nebo přijímač přijímá svazek. Kromě informací o vysílačích
a přijímačích se v tomto dialogovém okně také zobrazuje IP adresa aktuálně přiřazená zařízení
a rovněž jeho stav vodiče: políčko Conductor (Vodič) bude zaškrtnuto, pokud zařízení pracuje
jako vodič pro síť.

Svazky
Síť CobraNet používá svazky pro přenos audiosignálů. Rozhraní sítě CobraNet může:
– Přijímat 4 svazky ze sítě CobraNet (Rx) Odesílat 4 svazky do sítě CobraNet (Tx)

Svazky přijímače
Každý svazek přijímače může obsahovat 8 kanálů svazku. Ke kanálům svazku přijímače lze
připojit audiovstupy rozhraní sítě CobraNet. Audiovstupy tedy přebírají audiosignály ze sítě
CobraNet a odesílají je do optické sítě.
 
Při konfiguraci svazku přijímače rozhraní sítě CobraNet postupujte následovně:
1. Zvýrazněte řádek obsahující informace o přijímači a poté klikněte na tlačítko Configure

(Konfigurovat) nebo dvakrát klikněte na řádek obsahující informace o přijímači a poté
klikněte tlačítko Configure (Konfigurovat).

2. Do pole Bundle Number (Číslo svazku) svazku přijímače zadejte číslo svazku, který musí
přijímač převzít ze sítě CobraNet.

3. Zadejte číslo pro mapování dílčího kanálu, k němuž je nutné svazek připojit. Kanály 1 až 4
přijímače rozhraní sítě CobraNet odpovídají číslům 33 až 36 pro mapování dílčích kanálů.

4. V poli SubFormat (Formát dílčího kanálu) se zobrazuje stav zvuku přijímaného ve svazku.
Obsahuje text Not Receiving (Neprobíhá příjem) nebo zobrazuje aktuální vzorkovací
kmitočet, velikost vzorku a přenosové zpoždění přijímaného zvuku. Barevné čtverečky
vpravo od pole SubFormat (Formát dílčího kanálu) poskytují další informace o stavu.

7.8
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– Zelená barva: Udává, že zvuk je přijímán a řádně dekódován.
– Černá barva: Udává, že v tomto kanálu není přijímán žádný zvuk.
– Červená barva: Udává, že je přijímán zvuk, ale nelze zpracovat. To je obvykle

způsobeno přijímáním zvukových dat, která mají formát, jenž není kompatibilní
s aktuálním provozním režimem tohoto přijímajícího zařízení, tzn. že nastavení
vzorkovacího kmitočtu nebo zpoždění vysílajícího zařízení jsou odlišná od nastavení
přijímajícího zařízení. Pokud nejsou nastavení zpoždění kompatibilní, obvykle
zpozorujete, že se při pravidelném klikání na tlačítko Refresh (Aktualizovat) střídají
černé a červené barevné indikátory.

Obrázek 7.9: Konfigurační okno přijímače

 

Svazky vysílače
Každý svazek vysílače může obsahovat 8 kanálů svazku. Ke kanálům svazku vysílače lze připojit
audiovýstupy rozhraní sítě CobraNet. Audiovýstupy tedy přebírají audiosignály z optické sítě
a odesílají je do sítě CobraNet.
 
Při konfiguraci svazku vysílače rozhraní sítě CobraNet postupujte následovně:
1. Otevřete konfigurační dialogové okno Transmitter (Vysílač) z hlavního dialogového okna

Configuration (Konfigurace) zvýrazněním řádku obsahujícího informace o vysílači
a následným kliknutím na tlačítko Configure (Konfigurovat) nebo dvojím kliknutím na řádek
obsahující informace o vysílači.

2. Do pole Bundle Number (Číslo svazku) svazku vysílače zadejte číslo svazku, který rozhraní
sítě CobraNet odesílá do sítě CobraNet.

3. Do pole SubMap (Mapování dílčího kanálu) zadejte kanál pro směrování zvuku přiřazený
tomuto kanálu svazku. Kliknutím na tlačítko Clear All (Vymazat vše) lze přiřadit hodnotu 0
(nic se nevysílá) všem kanálům ve svazku. Kanály 1 až 4 vysílače rozhraní sítě CobraNet
odpovídají číslům 1 až 4 pro mapování dílčích kanálů.

4. Hodnota SubFormat (Formát dílčího kanálu) obsahuje informace určující velikost vzorku,
vzorkovací kmitočet a přenosové zpoždění. Vzhledem k tomu, že vzorkovací kmitočet
a přenosové zpoždění musí být v souladu s aktuální hodnotou proměnné modeRateControl
(lze nastavit v dialogovém okně Advanced (Upřesnění)), toto dialogové okno umožňuje
nastavit pouze velikost vzorku a zajistí, že vzorkovací kmitočet a zpoždění, které jsou
součástí proměnné modeRateControl, budou v souladu s hodnotou této proměnné.
Velikost vzorku bude obvykle stejná pro všechny kanály ve svazku, takže lze zaškrtnout
políčko All Same (Všechny stejné), které zajistí přiřazení stejné hodnoty všem kanálům:
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– SubCount (Počet dílčích kanálů): Tuto proměnnou lze použít k omezení počtu kanálů,
které budou přenášeny ve svazku. Výchozí hodnota je 8, ale lze nastavit libovolnou
hodnotu od 0 do 8, aby se minimalizovalo použití šířky pásma, je-li to vyžadováno.

– UnicastMode (Režim jednosměrného vysílání): Tato hodnota se používá k potlačení nebo
změně důsledků vztahu normálního jednosměrného vysílání a vícesměrového vysílání pro
přiřazené číslo svazku. Běžná výchozí hodnota je Never Multicast (Nikdy vícesměrové
vysílání). Mezi dostupné možnosti patří:
– Always Multicast (Vždy vícesměrové vysílání): Všechny svazky jsou odesílání

vícesměrovým vysíláním bez ohledu na číslo svazku.
– Multicast over 1 (Vícesměrové vysílání nad 1): Pokud je pro příjem tohoto svazku

nastaven více než jeden přijímač, dojde k vícesměrovému vysílání, jinak bude použito
jednosměrné vysílání.

– Multicast over 2 (Vícesměrové vysílání nad 2): Pokud jsou pro příjem tohoto svazku
nastaveny více než dva přijímače, dojde k vícesměrovému vysílání, jinak bude použito
jednosměrné nebo vícesměrové-jednosměrné vysílání.

– Multicast over 3 (Vícesměrové vysílání nad 3): Pokud jsou pro příjem tohoto svazku
nastaveny více než tři přijímače, dojde k vícesměrovému vysílání, jinak bude použito
jednosměrné nebo vícesměrové-jednosměrné vysílání.

– Multicast over 4 (Vícesměrové vysílání nad 4): Pokud jsou pro příjem tohoto svazku
nastaveny více než čtyři přijímače, dojde k vícesměrovému vysílání, jinak bude
použito jednosměrné nebo vícesměrové-jednosměrné vysílání.

– Never Multicast (Nikdy vícesměrové vysílání): Bude odesílán pouze jediný svazek
prostřednictvím jednosměrného vysílání.

– MaxUnicast (Maximálně jednosměrných vysílání): Nastavením této hodnoty lze
omezit počet svazků vícesměrového-jednosměrného vysílání odesílaných tímto
vysílačem. Výchozím nastavením je hodnota 1, přičemž jsou povoleny hodnoty od 1
do 4.

Obrázek 7.10: Konfigurační okno vysílače
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Číslo svazku Popis

0 Svazek není používán.

1 až 255 Svazek vícesměrového vysílání

256 až 65 279 Svazek jednosměrného vysílání

Tabulka 7.22: Čísla svazků

 

Poznámka!

Když síť CobraNet musí odeslat svazek vysílače do jednoho dalšího zařízení v síti CobraNet,

ujistěte se, zda je svazek vysílače svazkem jednosměrného vysílání.

1. Pomocí konfiguračního okna vysílače můžete změnit audiovýstupy, které jsou připojeny ke
kanálům svazku.

Obrázek 7.11: Konfigurační okno

Poznámka!

Audiovýstup lze připojit k více než jednomu kanálu svazku. Když připojíte audiovýstup k více

než jednomu kanálu svazku, systém bude pracovat správně.

2. Zadejte hodnoty ostatních parametrů svazku vysílače.
3. Opakujte kroky 4 až 6 pro ostatní kanály svazku ve svazku vysílače.
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Bezdrátový přístupový bod DCN-WAP
Ke konfiguraci bezdrátového přístupového bodu se používá konfigurační nabídka centrální
řídicí jednotky.

Identifikátor systému

Poznámka!

Před instalací systému nastavte jeho správnou identitu (viz část Inicializace, Strana 184). Když

změníte identitu systému po provedení inicializace, je nutné provést inicializaci znovu.

Identitu systému nastavte pomocí položky nabídky 8J. Sousední systémy musí mít odlišné
identity a odlišné nosné kmitočty.

8J  CCU Mode
12-01 Standalone

8J  CCU Mode
03-01 Standalone

8J  CCU Mode
08-01 Standalone

Obrázek 7.12: Identifikátory systému pro sousední systémy

Nosný kmitočet
Nosný kmitočet bezdrátového přístupového bodu nastavíte pomocí položky nabídky 8Fb WAP.
Sousední systémy musí mít odlišné nosné kmitočty a odlišné identity systému.

Poznámka!

Pokud sousední systémy používají stejný nosný kmitočet, musí být od sebe odděleny

vzdáleností minimálně 500 m.

7.9
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8Fb  WAP mode
Carrier: 0  High

8Fb  WAP mode
Carrier: 2 High

8Fb  WAP mode
Carrier: 1 High

Obrázek 7.13: Nosné kmitočty pro sousední systémy

 
Nosný kmitočet lze změnit po provedení inicializace systému (viz část Inicializace, Strana 184).

Poznámka!

Změnou nosného kmitočtu během rozpravy nebo konference můžete způsobit krátké

přerušení zvuku.

Hodnota výkonu
Typická maximální oblast pokrytí bezdrátového přístupového bodu je 30 × 30 m. K určení
přesné oblasti pokrytí lze použít sadu pro testování pokrytí. Maximální oblast pokrytí
bezdrátového přístupového bodu závisí na jeho výkonu. Výkon bezdrátového přístupového
bodu nastavíte pomocí položky nabídky 4Kd WAP.

Hodnota Typická oblast pokrytí (m)

Vysoká 30 × 30

Střední 20 × 20

Nízká 10 × 10

Vypnuto 0

Tabulka 7.23: Hodnoty výkonu

Hodnotu výkonu lze změnit po provedení inicializace systému (viz část Inicializace, Strana 184).
Když snížíte hodnotu výkonu, může se ukázat, že některá bezdrátová zařízení nebudou moci
nalézt bezdrátovou síť.
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Jednotky Concentus DCN-CON
Funkce obnovení kanálu
Pomocí pájecího bodu S300 lze aktivovat nebo deaktivovat funkci obnovení kanálu kanálového
voliče jednotky Concentus.

Poznámka!

Jednotka DCN-CON není opatřena kanálovým voličem.

Pájecí bod Popis

Nespájeno* Funkce obnovení kanálu je deaktivována. Po aktivaci kanálového
voliče se automaticky zvolí kanál 0 (základní jazyk).

Spájeno Funkce obnovení kanálu je aktivována. Po aktivaci kanálového
voliče se automaticky zvolí poslední známý kanál.

Tabulka 7.24: Pájecí bod S300 (* = výchozí stav)

Tuto funkci můžete například aktivovat, když mají všichni delegáti a předsedající pevně
stanovená čísla sedadel.

Poznámka!

Jednotka Concentus ukládá všechny změny kanálů po 5 sekundách.

Poznámka!

Pokud je číslo posledního známého kanálu vyšší než maximální počet dostupných kanálů, pak

kanálový volič automaticky přejde na kanál 0. Jakmile bude poslední známý kanál dostupný,

obnoví se jeho výběr pouze v případě, že jste nemanipulovali s tlačítky kanálového voliče.

Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu
Pomocí pájecího bodu S302 lze aktivovat nebo deaktivovat funkci automatického přechodu do
pohotovostního režimu kanálového voliče jednotky Concentus.

Poznámka!

Jednotka DCN-CON není opatřena kanálovým voličem.

Pájecí bod Popis

Nespájeno* Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu je
aktivována. Po odpojení sluchátek se kanálový volič deaktivuje.

Spájeno Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu je
deaktivována. Po odpojení sluchátek zůstane kanálový volič
aktivován.

Tabulka 7.25: Pájecí bod S302 (* = výchozí stav)

Jednotka Concentus rozpozná přítomnost sluchátek pomocí spínače uvnitř zdířky pro
sluchátka. Pokud jsou sluchátka připojena, spínač je sepnutý.

7.10

 

 

 

DCN Systém Next Generation Konfigurace | cs 213

Bosch Security Systems B.V. Návod k obsluze Listopad 2013 | V2.0 |



Snížení úrovně sluchátek
Pájecí bod S303 slouží k aktivaci nebo deaktivaci funkce snížení úrovně sluchátek pro
sluchátka, která jsou připojena k jednotce Concentus.

Pájecí bod Popis

Nespájeno* Funkce snížení úrovně sluchátek je deaktivována. Když se rozsvítí
červený prstencový LED indikátor mikrofonu, nedojde ke snížení
úrovně sluchátek.

Spájeno Funkce snížení úrovně sluchátek je aktivována. Když se rozsvítí
červený prstencový LED indikátor mikrofonu, dojde ke snížení
úrovně sluchátek na 18 dB.

Tabulka 7.26: Pájecí bod S303 (* = výchozí stav)

Tuto funkci můžete například aktivovat, chcete-li zabránit akustické zpětné vazbě mezi
mikrofonem a sluchátky jednotky Concentus.

Poznámka!

Blikání červeného prstencového LED indikátoru může signalizovat poslední zbývající jednu

minutu pro aktuálního řečníka. Během této doby zůstane funkce potlačení úrovně sluchátek

aktivována.

Poznámka!

Předpokládáme, že rozumíte základní teorii sítí CobraNet.

 

Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD
Nástroj CNConfig umožňuje změnit hodnoty parametrů sítě CobraNet zařízení CobraNet
pomocí počítače.

Interní nastavení
Konfigurační přepínače na spodní straně konferenční jednotky umožňují konfigurovat
konferenční jednotku.

Poznámka!

Interní nastavení platí pro příslušnou konferenční jednotku. Pokud je konferenční jednotka

nastavena do režimu dvou delegátů, jsou interní nastavení pro oba delegáty shodná.

I II Interní nastavení

2 1 Citlivost mikrofonu. Výchozí nastavení: 0 dB.

2 2 Funkce obnovení kanálu a hlasitosti. Výchozí nastavení:
deaktivováno.

2 3 Snížení úrovně sluchátek. Výchozí nastavení: deaktivováno.

Tabulka 7.27: Interní nastavení

 

7.11
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Poznámka!

Centrální řídicí jednotka neuchovává interní nastavení konferenčních jednotek. Po nastavení

režimu konferenční jednotka uchovává interní nastavení.

Citlivost mikrofonu
Pokud jsou konfigurační přepínače ve správné poloze, můžete upravit citlivost mikrofonu
konferenční jednotky mezi –2 dB a 2 dB.
– Chcete-li zvýšit citlivost mikrofonu o 0,5 dB, stiskněte tlačítko hlasitosti >.
– Chcete-li snížit citlivost mikrofonu o –0,5 dB, stiskněte tlačítko hlasitosti <.
– Barva LED indikátoru tlačítka mikrofonu udává citlivost mikrofonu.

Hodnota v dB Barva LED indikátoru tlačítka mikrofonu

–2,0 Červená

–1,5 Vypnuto

–1,0 Oranžová

–0,5 Vypnuto

0,0 Žlutá

0,5 Vypnuto

1,0 Světle zelená

1,5 Vypnuto

2,0 Zelená

Tabulka 7.28: Nastavení citlivosti mikrofonu

Poznámka!

Pokud je konferenční jednotka vybavena dvěma sadami tlačítek hlasitosti, nakonfigurujte

citlivost mikrofonu pomocí pravé sady. Citlivost mikrofonu nelze nakonfigurovat pomocí levé

sady tlačítek hlasitosti.

Funkce obnovení kanálu a hlasitosti
Pokud jsou konfigurační přepínače ve správné poloze, můžete aktivovat nebo deaktivovat
funkci obnovení kanálu a hlasitosti konferenční jednotky a připojení sluchátek bezdrátové
konferenční jednotky.
– Chcete-li aktivovat funkci obnovení kanálu, hlasitosti a sluchátek, stiskněte tlačítko

hlasitosti >. (LED indikátory kolem tlačítek mikrofonu se rozsvítí zeleně.) Konferenční
jednotka po aktivaci automaticky vybere poslední známý kanál a hlasitost.

– Chcete-li deaktivovat funkci obnovení kanálu a hlasitosti, stiskněte tlačítko hlasitosti <.
(LED indikátor kolem levého tlačítka mikrofonu se rozsvítí červeně.) Konferenční jednotka
po aktivaci automaticky vybere kanál 0 (základní jazyk) a nastaví hlasitost na –18 dB.

Poznámka!

Pokud je konferenční jednotka vybavena dvěma sadami tlačítek hlasitosti, nakonfigurujte

funkci obnovení kanálu a hlasitosti pomocí pravé sady. Funkci obnovení kanálu a hlasitosti

nelze nakonfigurovat pomocí levé sady tlačítek hlasitosti.
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Tuto funkci můžete například aktivovat při konferencích, při nichž mají všichni delegáti
a předsedající pevně stanovená čísla sedadel nebo pevně stanovené konferenční jednotky.

Snížení úrovně sluchátek
Pokud jsou konfigurační přepínače ve správné poloze, můžete aktivovat nebo deaktivovat
funkci snížení úrovně sluchátek konferenční jednotky.
– Chcete-li aktivovat funkci snížení úrovně sluchátek, stiskněte tlačítko hlasitosti >. (LED

indikátor kolem levého tlačítka mikrofonu se rozsvítí zeleně.) Po aktivaci mikrofonu dojde
ke snížení úrovně sluchátek na 18 dB.

Poznámka!

Pokud je konferenční jednotka nastavena do režimu dvou delegátů (viz dílčí část „Dva

delegáti“ v této části) a je aktivována funkce snížení úrovně sluchátek:

Signál, který je odesílán do levé zdířky pro sluchátka, se při stisknutí levého tlačítka mikrofonu

zeslabí. Signál odesílaný do pravé zdířky pro sluchátka se nezeslabí.

Signál, který je odesílán do pravé zdířky pro sluchátka, se při stisknutí pravého tlačítka

mikrofonu zeslabí. Signál odesílaný do levé zdířky pro sluchátka se nezeslabí.

Chcete-li deaktivovat funkci snížení úrovně sluchátek, stiskněte tlačítko hlasitosti <. (LED

indikátor kolem levého tlačítka mikrofonu se rozsvítí červeně.) Po aktivaci mikrofonu nedojde

ke snížení úrovně sluchátek.

Poznámka!

Pokud je konferenční jednotka vybavena dvěma sadami tlačítek hlasitosti, nakonfigurujte

snížení úrovně sluchátek pomocí pravé sady. Snížení úrovně sluchátek nelze nakonfigurovat

pomocí levé sady tlačítek hlasitosti.

Tuto funkci můžete například aktivovat, chcete-li zabránit akustické zpětné vazbě mezi
mikrofonem a sluchátky konferenční jednotky.

Režimy konferenční jednotky
Konfigurační přepínače na spodní straně konferenční jednotky umožňují konfigurovat režim
konferenční jednotky. Každý typ konferenční jednotky může pracovat v několika režimech.
Při konfiguraci režimu bezdrátové konferenční jednotky je nutné vyjmout akumulátor. Použijte
následující postup.
1. Pokud se jedná o bezdrátovou konferenční jednotku DCN-WD, vyjměte z ní akumulátor.

Pokud se jedná o konferenční jednotku DCN-DIS, odpojte ji od systému.

Poznámka!

Pokud nevyjmete akumulátor, můžete způsobit nesprávnou činnost bezdrátové konferenční

jednotky.

2. Změňte režim konferenční jednotky.
3. Znovu vložte akumulátor do jednotky DCN-WD (viz část Konferenční jednotky DCN-WD

(bezdrátové), Strana 135). Nebo připojte jednotku DCN-DIS.

I II Režim

1 1 Jeden delegát

1 3 Předsedající
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I II Režim

3 1 Dva delegáti

3 3 Jeden delegát s doplňkovým ovládáním

Tabulka 7.29: Režimy

Prostudujte si část Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD, Strana 102 , v níž naleznete
pokyny pro změnu tlačítka.

Jeden delegát
Pokud je konferenční jednotka nastavena do režimu jednoho delegáta, jedná se o delegátské
zařízení pro 1 delegáta. Všechny typy konferenčních jednotek lze uvést do režimu jednoho
delegáta. Při uvedení konferenční jednotky do režimu jednoho delegáta je také nutné
nainstalovat výchozí tlačítka mikrofonu.

Obrázek 7.14: Výchozí tlačítko mikrofonu

Poznámka!

Veškeré konferenční jednotky jsou dodávány s výchozím tlačítkem mikrofonu.

Předsedající
Pokud je konferenční jednotka nastavena do režimu předsedajícího, jedná se o zařízení
předsedajícího určené pro 1 předsedajícího. Všechny typy konferenčních jednotek lze uvést do
režimu předsedajícího. Při uvedení konferenční jednotky do režimu předsedajícího je také
nutné nainstalovat tlačítka DCN-DISBCM.

Obrázek 7.15: Tlačítka DCN-DISBCM

 
Jediným rozdílem mezi delegátskou konferenční jednotkou a konferenční jednotkou
předsedajícího je tlačítko priority vlevo od tlačítka mikrofonu. Pomocí tlačítka priority může
předsedající deaktivovat mikrofony všech delegátských zařízení. Zároveň tlačítko priority
aktivuje mikrofon předsedajícího. Systém umožňuje:
– Přehrát signál pro upoutání pozornosti, když předsedající stiskne tlačítko priority.
– Vymazat seznam žádostí o slovo a seznam řečníků, když předsedající stiskne tlačítko

priority.
Další informace naleznete v části Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2 a DCN-CCUB2, Strana
189.
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Poznámka!

Tlačítka DCN-DISBCM jsou dodávána s nástrojem, který lze použít k vyjmutí starých tlačítek

z konferenční jednotky.

Dva delegáti
Pokud je konferenční jednotka nastavena do režimu dvou delegátů, jedná se o delegátské
zařízení pro 2 delegáty. Systém považuje konferenční jednotku za dvě samostatná zařízení, ale
přidělí jí pouze jednu adresu. Do režimu dvou delegátů lze uvést pouze tyto typy konferenčních
jednotek:
– DCN-DISD
– DCN-DISDCS
– DCN-WDD
– DCN-WDDCS
Při uvedení konferenční jednotky do režimu dvou delegátů je také nutné nainstalovat tlačítka
DCN‑DISBDD.

Obrázek 7.16: Tlačítka DCN-DISBDD

Poznámka!

Tlačítka DCN-DISBDD jsou dodávána s nástrojem, který lze použít k vyjmutí starých tlačítek

z konferenční jednotky (viz část Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD, Strana 102).

Jeden delegát s doplňkovým ovládáním
Pokud je konferenční jednotka nastavena do režimu jednoho delegáta s doplňkovým
ovládáním, jedná se o delegátské zařízení pro 1 delegáta. Delegát může používat levé tlačítko
mikrofonu jako doplňkové tlačítko. Například k aktivaci indikátoru.

Poznámka!

Když delegát stiskne doplňkové tlačítko, způsobí toto tlačítko událost. K naprogramování akcí,

které musí být událostí spuštěny, použijte otevřené rozhraní. Pokyny vysvětlující postup

programování otevřeného rozhraní naleznete v příslušné uživatelské příručce pro software.

Do režimu jednoho delegáta s doplňkovým ovládáním lze uvést pouze tyto typy konferenčních
jednotek:
– DCN-DISD
– DCN-DISDCS
– DCN-DISV
– DCN-DISVCS
– DCN-WDD
– DCN-WDDCS
– DCN-WDV
– DCN-WDVCS
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Při uvedení konferenční jednotky do režimu jednoho delegáta s doplňkovým ovládáním je také
nutné nainstalovat dvě tlačítka mikrofonu (viz část Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD,
Strana 102). Například lze použít tlačítka DCN-DISBCM.
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Rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI
Vyjmutím víka rozhraní pro dva delegáty získáte přístup k ovládacím prvkům, které se nacházejí
uvnitř.

18
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+/-3dB

1

12

6

0

P12 

/
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+/-3dB
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12
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0
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/

9 10
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Obrázek 7.17: Interní nastavení

 
1. Uvolňovací spínač – Slouží k vymazání adresy rozhraní pro dva delegáty (viz část

Inicializace, Strana 184). Červený LED indikátor vedle uvolňovacího spínače svítí, když
rozhraní pro dva delegáty nemá přidělenu adresu.

2. Potenciometr nastavení vstupu – Slouží k nastavení citlivosti audiovstupu.
3. Přepínač typu vstupu – Slouží k nastavení typu audiovstupu.

Pozice Popis

Horní Symetrický signál s fantomovým napájením*

Uprostřed Symetrický signál bez fantomového napájení

Dolní Nesymetrický signál

Tabulka 7.30: Přepínač typu vstupu (* = výchozí nastavení)

1. Přepínač nastavení vstupu – Slouží k nastavení citlivosti audiovstupu.
2. Přepínač úrovně signálu – Slouží k nastavení úrovně signálu audiovstupu.

7.12
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Pozice Popis

Vlevo Signál linkové úrovně

Vpravo Mikrofonní signál*

Tabulka 7.31: Přepínač úrovně signálu (* = výchozí nastavení)

 
Počty a typy zařízení, která lze připojit k rozhraní pro dva delegáty, závisí na vybraném režimu.
Režim lze nastavit voličem režimu.

Počet Režim

0* Dva delegáti

1 Předsedající

2 Dva delegáti s jedním mikrofonem

3 Dva delegáti se ztlumenými reproduktory

4 Jeden delegát

5 Jednotka pro registraci příchodů

6 Jednotka pro registraci odchodů

7 Ruchový mikrofon

Tabulka 7.32: Přepínač úrovně signálu (* = výchozí nastavení)

Dva delegáti
Pokud je rozhraní pro dva delegáty nastaveno do režimu dvou delegátů, jedná se o delegátské
zařízení pro 2 delegáty. Systém považuje rozhraní pro dva delegáty za dvě samostatná zařízení,
ale přidělí mu pouze jednu adresu. Na následujícím obrázku je uveden typický příklad.

DCN-FMIC

DCN-FLSP

DCN-FLSP

6-p CT
8-p DIN

6-p CT
8-p DIN

3.5 mm

3.5 mm

DCN-FMIC

DCN-FV(CRD)
RJ11

RJ11

RJ11

RJ11

RJ11

RJ11

RJ11
RJ11

DCN-FV(CRD)

DCN-FMICB

DCN-FMICB

DCN-DDI

1
2

1
2
1
2
1
2

1
2

Obrázek 7.18: Režim dvou delegátů (0) a režim dvou delegátů se ztlumenými oběma reproduktory (3)

 
Při aktivaci audiovstupu 1 rozhraní pro dva delegáty deaktivuje audiovýstup 1. Při aktivaci
audiovstupu 2 rozhraní pro dva delegáty deaktivuje audiovýstup 2.

Předsedající
Pokud je rozhraní pro dva delegáty nastaveno do režimu předsedajícího, slouží jako zařízení
předsedajícího určené pro 1 předsedajícího. V režimu předsedajícího lze připojit
2 audiovstupy. Na následujícím obrázku je uveden typický příklad.
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DCN-FMIC

DCN-FLSP

DCN-FLSP

6-p CT
8-p DIN

6-p CT
8-p DIN

3.5 mm

3.5 mm

DCN-FMIC

RJ11
RJ11

RJ11
RJ11

RJ11 RJ11
DCN-ICHS

DCN-FPRIOB

DCN-FV(CRD)
RJ11 RJ11

DCN-FMICB

DCN-DDI

1
2

1
2

1
2

 

Optional

Obrázek 7.19: Režim předsedajícího (1)

Dva delegáti, jeden mikrofon
Pokud je rozhraní pro dva delegáty nastaveno do režimu dvou delegátů s jedním mikrofonem,
slouží jako delegátské zařízení pro 2 delegáty, kteří sdílejí 1 audiovstup. Dva delegáti mohou
aktivovat nebo deaktivovat audiovstup pomocí vlastních tlačítek mikrofonu. Na následujícím
obrázku je uveden typický příklad.

DCN-FLSP

DCN-FLSP

3.5 mm

6-p CT
8-p DIN

3.5 mm

DCN-FV(CRD)
RJ11

RJ11
RJ11

RJ11 RJ11

RJ11 RJ11 RJ11

DCN-FMICB

DCN-DDI

1

1
2

DCN-FMIC
2

1
2

DCN-FV(CRD) DCN-FMICB

Obrázek 7.20: Režim dvou delegátů s jedním mikrofonem (2)

Poznámka!

Pájecí bod panelu pro připojení mikrofonu DCN-FMIC je nutné spojit (viz část Panel pro

připojení mikrofonu DCN-FMIC, Strana 225), pokud:

připojíte panel pro připojení mikrofonu DCN-FMIC k rozhraní pro dva delegáty a

rozhraní pro dva delegáty je nastaveno do režimu dvou delegátů s jedním mikrofonem.

Dva delegáti se ztlumenými oběma reproduktory
Tento režim je stejný jako režim dvou delegátů, ale při aktivaci jednoho z mikrofonů se ztlumí
oba reproduktory. To zabrání zbytečné zpětné vazbě v systému.

Jeden delegát
Pokud je rozhraní pro dva delegáty nastaveno do režimu jednoho delegáta, slouží jako
delegátské zařízení pro 1 delegáta. Na následujícím obrázku je uveden typický příklad.
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DCN-FLSP

DCN-FLSP

3.5 mm

6-p CT
8-p DIN

3.5 mm

RJ11
RJ11 RJ11 RJ11

RJ11 RJ11
DCN-ICHS

DCN-DDI

1

1
2

DCN-FMIC
2

1
2

DCN-FV(CRD) DCN-FMICB

 RJ11
RJ11

DCN-FMICBDCN-FMIC
6-p CT

8-p DIN

Optional

Obrázek 7.21: Režim jednoho delegáta (4)

 
Můžete připojit volitelný panel pro ovládání mikrofonu DCN-FMICB. Delegát může používat
panel pro ovládání mikrofonu jako doplňkové tlačítko. Například k aktivaci indikátoru.

Poznámka!

Delegát může stisknutím doplňkového tlačítka spustit událost. K naprogramování události

použijte otevřené rozhraní (viz příslušná uživatelská příručka pro software).

Vždy aktivní reproduktory
Při výchozím nastavení dojde při aktivaci mikrofonu ke ztlumení odpovídajícího reproduktoru.
To zabrání zbytečné zpětné vazbě v systému. Chcete-li však ztlumení deaktivovat, spojte pájecí
body pro příslušný reproduktor.

Pájecí bod Otevřeno Spájeno

(X13) Levý reproduktor se při aktivaci
mikrofonu ztlumí

Levý reproduktor bude vždy
aktivní

(X12) Pravý reproduktor se při aktivaci
mikrofonu ztlumí

Pravý reproduktor bude vždy
aktivní

Tabulka 7.33: Pájecí body
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Obrázek 7.22: Pohled shora na vnitřní součásti
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Jednotka pro registraci příchodů
Pokud je rozhraní pro dva delegáty nastaveno do režimu jednotky pro registraci příchodů,
slouží jako zařízení, které se používá u vchodu do místnosti za účelem vytvoření seznamu
přítomných osob. Na následujícím obrázku je uveden typický příklad.

Jednotka pro registraci odchodů
Pokud je rozhraní pro dva delegáty nastaveno do režimu jednotky pro registraci odchodů,
slouží jako zařízení, které se používá u východu z místnosti za účelem zajištění úplnosti
seznamu přítomných osob. Na následujícím obrázku je uveden typický příklad.

DCN-FVCRD
RJ11

RJ11

RJ11
RJ11

DCN-FVCRD

DCN-DDI

1
2

DCN-FLSP

DCN-FLSP

3.5 mm

3.5 mm
1
2

Optional

Obrázek 7.23: Režim jednotky pro registraci příchodů a režim jednotky pro registraci odchodů (5 a 6)

Ruchový mikrofon
Pokud je rozhraní pro dva delegáty nastaveno do režimu ruchového mikrofonu, signál
z připojeného audiovstupu je odesílán do kanálu základního jazyka, když jsou všechny ostatní
mikrofony v systému deaktivovány. Na následujícím obrázku je uveden typický příklad.

Poznámka!

Připojený panel pro ovládání mikrofonu DCN-FMICB neumožňuje aktivovat nebo deaktivovat

audiovstup. Připojený panel pro ovládání mikrofonu DCN-FMICB lze použít k přidělení adresy

rozhraní pro dva delegáty (viz část Inicializace, Strana 184).

DCN-FMIC

DCN-FLSP

DCN-FLSP

6-p CT
8-p DIN

3.5 mm

3.5 mm

DCN-DDI

1

1
2

2
RJ11

RJ11

DCN-FMICB

1
2

Optional

Obrázek 7.24: Režim ruchového mikrofonu (7)
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Panel pro připojení mikrofonu DCN-FMIC
Pájecí bod slouží k aktivaci nebo deaktivaci zeleného prstencového LED indikátoru
připojeného zásuvného mikrofonu DCN-MICL nebo DCN-MICS (viz také část Zásuvné mikrofony
DCN-MICL a DCN-MICS, Strana 256).

Pájecí bod Popis

Nespájeno* Zelený prstencový LED indikátor připojeného zásuvného
mikrofonu DCN-MICL nebo DCN-MICS je aktivován.

Spájeno Zelený prstencový LED indikátor připojeného zásuvného
mikrofonu DCN-MICL nebo DCN-MICS je deaktivován.

Tabulka 7.34: Pájecí bod (* = výchozí stav)

Pokud je panel pro připojení mikrofonu připojen k rozhraní pro dva delegáty, které je
nastaveno do režimu dvou delegátů s jedním mikrofonem, je nutné zelený prstencový LED
indikátor deaktivovat. Pokud prstencový LED indikátor nedeaktivujete, nebude moci
prstencový LED indikátor připojeného mikrofonu udávat správný stav. Například delegát 1
nejprve aktivuje mikrofon (červená barva) a poté delegát 2 učiní žádost o slovo (zelená barva).
Přestože je mikrofon aktivován, zelený prstencový LED indikátor se rozsvítí, když delegát 2
stiskne tlačítko mikrofonu.

 

7.13

DCN Systém Next Generation Konfigurace | cs 225

Bosch Security Systems B.V. Návod k obsluze Listopad 2013 | V2.0 |



Kanálový volič DCN-FCS
Deska s plošnými spoji kanálového voliče obsahuje na straně se součástkami pájecí body.
Pomocí těchto pájecích bodů lze konfigurovat kanálový volič.

X11

X12

X13

Obrázek 7.25: Pájecí body

Pájecí bod Funkce

X11 Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu

X12 Funkce souvislého zvyšování/snižování hlasitosti

X13 Funkce obnovení kanálu a hlasitosti

Tabulka 7.35: Pájecí body

Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu
Pájecí bod X11 slouží k aktivaci nebo deaktivaci funkce automatického přechodu do
pohotovostního režimu kanálového voliče.

Pájecí bod Funkce

Nespájeno* Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu je
aktivována. Po odpojení sluchátek se kanálový volič deaktivuje.

Spájeno Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu je
deaktivována. Po odpojení sluchátek zůstane kanálový volič aktivován.

Tabulka 7.36: Pájecí bod X11 (* = výchozí stav)

Poznámka!

Při použití kanálového voliče k zaznamenávání zvuku je nutné pájecí bod X11 spojit.
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Kanálový volič měří impedanci mezi vývodem 1 a vývodem 2 zástrčky pro sluchátka (viz část
19palcové jednotky, Strana 118 > Sluchátka). Pokud je tato impedance menší než 1 kΩ,
kanálový volič rozpozná, že jsou přítomna sluchátka.

Souvislé zvyšování/snižování hlasitosti
Pomocí pájecího bodu X12 lze aktivovat nebo deaktivovat funkci souvislého zvyšování/
snižování hlasitosti kanálového voliče.

Pájecí bod Funkce

Nespájeno* Funkce souvislého zvyšování/snižování hlasitosti je aktivována. Při
stisknutí tlačítka zvýšení (snížení) hlasitosti po dobu delší než
0,25 sekundy se úroveň hlasitosti zvýší (sníží) rychlostí 12 dB za
sekundu.

Spájeno Funkce souvislého zvyšování/snižování hlasitosti je deaktivována. Při
každém stisknutí tlačítka zvýšení (snížení) hlasitosti se úroveň hlasitosti
zvýší (sníží) o 1 dB.

Tabulka 7.37: Pájecí bod X12 (* = výchozí stav)

Funkce obnovení kanálu a hlasitosti
Pomocí pájecího bodu X13 lze aktivovat nebo deaktivovat funkci obnovení kanálu a hlasitosti
kanálového voliče.

Pájecí bod Funkce

Nespájeno* Funkce obnovení kanálu a hlasitosti je deaktivována. Po aktivaci
kanálového voliče se automaticky:
– Zvolí kanál 0 (základní jazyk)
– Nastaví úroveň hlasitosti na hodnotu –18 dB

Spájeno Funkce souvislého zvyšování/snižování hlasitosti je deaktivována. Při
každém stisknutí tlačítka zvýšení (snížení) hlasitosti se úroveň hlasitosti
zvýší (sníží) o 1 dB.
– Zvolí se poslední známý kanál.
– Nastaví se poslední známá úroveň hlasitosti.

Tabulka 7.38: Pájecí bod X13 (* = výchozí stav)

Tuto funkci můžete například aktivovat, když mají všichni delegáti a předsedající pevně
stanovená čísla sedadel.

Poznámka!

Kanálový volič ukládá všechny změny kanálů po 5 sekundách.

Poznámka!

Pokud je číslo posledního známého kanálu vyšší než maximální počet dostupných kanálů, pak

kanálový volič automaticky přejde na kanál 0. Jakmile bude poslední známý kanál dostupný,

obnoví se jeho výběr pouze v případě, že jste nemanipulovali s tlačítky kanálového voliče.
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Tlumočnické jednotky DCN-IDESK
Před zahájením rozpravy nebo konference lze parametry tlumočníka a systému tlumočnické
jednotky uvést ručně do instalačního režimu jednotky.

Přehled
Instalační režim jednotky se skládá z několika nabídek, v nichž je nutné vybrat možnosti.
Některé nabídky jsou platné pouze pro jednotku, která je konfigurována, zatímco jiné nabídky
platí pro všechny tlumočnické jednotky v systému.

Nabídka Popis Rozsah platnosti

a Jazyk uživatele Systém

b Číslo tlumočnické kabiny Pult

c Číslo jednotky Pult

d Počet kanálů Systém

e Seznam jazyků Systém

f Jazykové kanály Systém

g Odchozí kanál A Pult

h Odchozí kanál B Pult

j Počet kabin pro tlumočení do pilotního
jazyka

Systém

k Kabiny pro tlumočení do pilotního
jazyka

Systém

l Blokování mikrofonů Systém

m Signalizace žádosti o pomalou řeč Systém

n Signalizace žádosti o pomoc Systém

o Časovač projevu Pult

p Zdroj mikrofonního signálu Pult

Tabulka 7.39: Nabídky instalačního režimu

Poznámka!

V systémech s počítači je nutné ručně konfigurovat na jednotlivých jednotkách pouze nabídky

a, b, c, o a p. Všechny ostatní nabídky lze konfigurovat z počítače, pokud je používán

softwarový balík DCN-SWSI.

Poznámka!

Systémy s počítači používající softwarový modul pro simultánní tlumočení mají rozšířené

prostředky pro řízení a předběžné nastavení v porovnání se samostatným tlumočnickým

systémem.
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Poznámka!

Popis softwarového modulu pro simultánní tlumočení je nad rámec tohoto návodu. Podrobné

informace o tomto softwaru naleznete v jeho vlastní příručce.

Spuštění instalačního režimu
1. Ujistěte se, zda má tlumočnická jednotka přidělenu adresu (viz část Inicializace, Strana

184).
2. Stiskněte současně tlačítko b předvoleného kanálu a tlačítko B výběru výstupu. Spustí se

instalační režim tlumočnické jednotky.
3. Na displeji se zobrazí:

Poznámka!

Některé obrazovky instalačního režimu ovlivňují všechny tlumočnické jednotky v systému,

proto může být do instalačního režimu nastavena vždy pouze jedna tlumočnická jednotka.

4. Pokud je jedna z tlumočnických jednotek v systému již přepnuta do instalačního režimu,
zobrazí se na displeji:

Procházení v instalačním režimu
V instalačním režimu je k dispozici pouze malé množství ovládacích prvků (viz část Tlumočnické
jednotky DCN-IDESK, Strana 52).

Ovládání Funkce

Primární otočný volič Výběr možností nabídky

Tlačítko a předvoleného kanálu Přechod na předchozí nabídku

Tlačítko b předvoleného kanálu Přechod na následující nabídku

Tlačítko d předvoleného kanálu Vymazání aktuálního výběru

Tlačítko e předvoleného kanálu Potvrzení aktuálního výběru

Tlačítko B výběru výstupu Ukončení instalačního režimu

Tabulka 7.40: Ovládací prvky v instalačním režimu

Konfigurační postupy
Chcete-li vybrat požadované nastavení parametrů v instalačních nabídkách a nakonfigurovat
tlumočnickou jednotku, postupujte následovně:
1. Stisknutím tlačítka a nebo b předvoleného kanálu přejděte na požadovanou instalační

nabídku. Nastavení parametru je uvedeno v hranatých závorkách, například [možnost].
2. Stisknutím tlačítka d předvoleného kanálu vymažte nastavení parametru. Hranaté závorky

se změní na špičaté závorky, například <možnost>. Ty informují, že lze otáčením
primárního otočného voliče vybrat jinou volbu.

3. Otáčením primárního otočného voliče přejděte na požadovanou volbu parametru. Po
výběru správné volby parametru stiskněte tlačítko e předvoleného kanálu. Špičaté závorky
se změní na hranaté závorky.
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Obrazovky nabídek
Nabídka a
Nabídka a slouží k nastavení jazyka displeje tlumočnické jednotky, když je v instalačním
režimu. Jazyk se nastaví pro všechny tlumočnické jednotky v systému.

Nabídka b
Nabídka b slouží k přiřazení tlumočnické jednotky do tlumočnické kabiny. Je nutné postupně
nastavit všechny tlumočnické jednotky.

Poznámka!

Pokud je tlumočnická kabina plná, vstup nelze provést a systém neposkytne žádnou odezvu.

Nabídka c
Nabídka c slouží k nastavení čísla jednotky pro jednotku v tlumočnické kabině. Je nutné
postupně nastavit všechny tlumočnické jednotky.

Poznámka!

Pokud je číslo jednotky již používáno, vstup nelze provést a systém neposkytne žádnou

odezvu.

Nabídka d

Nabídka d slouží k nastavení počtu požadovaných jazykových kanálů v systému. Počet se
nastaví pro všechny tlumočnické jednotky v systému.
V systému, který neobsahuje řídicí počítač, je výchozí počet kanálů 26.

Jazyk ≤ 26 27 28 29 30 31

Příspěvek 4 3 2 1 1 1

Interkom 1 1 1 1 0 0

Delegát 1 1 1 0 0 0

Tabulka 7.41: Kanály

Nabídka e
Nabídka e slouží k nastavení seznamu jazyků, které se používají k zobrazení na displeji
tlumočnické jednotky. Seznam jazyků se nastaví pro všechny tlumočnické jednotky v systému.
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Nabídka f
Nabídka f slouží k nastavení jazyka pro konkrétní kanál. Počet kanálů, pro které lze nastavit
jazyk, je stejný jako počet kanálů nastavený v nabídce d. Seznam jazyků se nastaví pro všechny
tlumočnické jednotky v systému.

U jazyka, který je pro kanál nastaven, se na displeji zobrazí hvězdička. Například:

Nabídka g
Nabídka g slouží k nastavení čísla kanálu pro výstup A. Číslo kanálu musí být v tlumočnické
jednotce dostupné. Je nutné postupně nastavit všechny tlumočnické jednotky.

Poznámka!

Při první instalaci tlumočnické jednotky je jako výchozí číslo kanálu pro výstup A nastaveno

číslo tlumočnické kabiny.

Nabídka h
Nabídka h slouží k nastavení kanálu pro výstup B tlumočnické jednotky. Je nutné postupně
nastavit všechny tlumočnické jednotky. Pro výstup B lze nastavit buď žádný kanál, nebo
všechny dostupné kanály.

Nabídka j
Nabídka j slouží k nastavení počtu tlumočnických kabin pro tlumočení do pilotních jazyků
v systému. Počet se nastaví pro všechny tlumočnické jednotky v systému.

Nabídka k
Nabídka k slouží k nastavení tlumočnických kabin, které jsou kabinami pro tlumočení do
pilotních jazyků. Tlumočnické kabiny se nastavují pro všechny tlumočnické jednotky v systému.

Nabídka l
Nabídka l slouží k nastavení požadovaného režimu vzájemného blokování. Režim vzájemného
blokování se nastaví pro všechny tlumočnické jednotky v systému.
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Možnost Popis

Žádný Žádné blokování. Audiovstupy audioexpandéru jsou deaktivovány
pouze pro tlumočnické kanály.

Převzetí Umožňuje tlumočníkovi potlačit jiného tlumočníka v jiné
tlumočnické kabině poskytujícího stejný kanál pro tlumočení.

Blokovací Umožňuje zabránit jinému tlumočníkovi v jiné tlumočnické kabině,
aby používal stejný kanál.

Tabulka 7.42: Možnosti blokování mikrofonů

Poznámka!

Pokud je nastaven režim vzájemného blokování None a tlumočnické jednotky používající stejný

odchozí kanál jsou připojeny k různým centrálním řídicím jednotkám, pak tyto tlumočnické

jednotky pracují, jako kdyby byl nastaven režim vzájemného blokování Interlock.

Nabídka m
Nabídka m slouží k zapnutí nebo vypnutí signálu žádosti o zpomalení projevu. Signalizace
žádosti o zpomalení projevu je vysvětlena v části Tlumočnické jednotky DCN-IDESK, Strana 52.

Nabídka n
Nabídka n slouží k zapnutí nebo vypnutí signalizace žádosti o pomoc. Signalizace žádosti
o pomoc je vysvětlena v části Tlumočnické jednotky DCN-IDESK, Strana 52.

Nabídka o
Nabídka o slouží k zapnutí nebo vypnutí časovače projevu tlumočnické jednotky. Je nutné
postupně nastavit všechny tlumočnické jednotky.

Nabídka p
Nabídka p slouží k nastavení zdroje mikrofonního signálu. Je nutné postupně nastavit všechny
tlumočnické jednotky.

Obrazovka ukončení
Z nabídky obrazovky ukončení můžete ukončit instalační režim.
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Přídavný napájecí zdroj DCN-EPS
Konektorový blok uvnitř přídavného napájecího zdroje slouží k výběru napětí, s kterým musí
přídavný napájecí zdroj pracovat.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Obrázek 7.26: Interní nastavení

 Pojistka T5A Pojistka T4A H

Výv
od

105 V AC 115 V AC 125 V AC 220 V AC 230 V AC 240 V AC

1 Modrý
(napájení)

Nepřipojeno Modrý (napájení) Modrý
(napájení)

Nepřipojeno Modrý
(napájení)

2 Černý Zelený Zelený Zelený Zelený Zelený

3 Zelený Modrý
(napájení)

Černý Zelený Černý Černý

4 Oranžový Oranžový Oranžový Nepřipojeno Modrý Nepřipojeno

5 Modrý
(transformátor)

Modrý
(transformátor)

Modrý
(transformátor)

Modrý
(transformáto
r)

Modrý
(transformátor)

Modrý
(transformátor)

6 Nepřipojeno Černý Nepřipojeno Fialový Fialový Fialový

7 Žlutý Žlutý Žlutý Žlutý Žlutý Žlutý

8 Nepřipojeno Nepřipojeno Nepřipojeno Oranžový Oranžový Oranžový

9 Fialový Fialový Fialový Nepřipojeno Nepřipojeno Nepřipojeno

10 Hnědý Hnědý Hnědý Hnědý Hnědý Hnědý

Tabulka 7.43: Interní nastavení
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Rozbočovač síťového vedení PRS-NSP
Na zadní straně krytu rozbočovače síťového vedení se nachází štítek poskytující údaje interních
připojení. Interní připojení lze změnit pomocí propojkových bloků uvnitř rozbočovače síťového
vedení.
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Obrázek 7.27: Štítek uvnitř rozbočovače síťového vedení

 
Chcete-li přivádět doplňkové napájení do odboček, které jsou připojeny k rozbočovači síťového
vedení:
1. Umístěte propojovací prvek 1/2 do polohy 2.
2. Umístěte propojovací prvek 9/10 do polohy 9.
3. Připojte externí napájecí zdroj k rozbočovači síťového vedení (viz část Rozhraní pro

optické vedení PRS-FINNA, Strana 155).
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Deska distribuce dat DCN-DDB
Přehled
Nakonfigurujte desku distribuce dat pomocí přepínačů S8.

Přepínač Pozice Popis

S8-1 ON / OFF* Port RS232 aktivován / port RS232
deaktivován

S8-2 ON / OFF* Vyhrazeno / pasivní režim

S8-3 ON / OFF* 19 200 baudů / 9 600 baudů

S8-4 ON / OFF* Vyhrazeno

S8-5 ON / OFF* Vyhrazeno

S8-6 ON / OFF* Bit 0 adresy = 1 / bit 0 adresy = 0

S8-7 ON / OFF* Bit 1 adresy = 1 / bit 1 adresy = 0

S8-8 ON / OFF* Bit 2 adresy = 1 / bit 2 adresy = 0

Tabulka 7.44: Nastavení dvoupolohových mikropřepínačů S8 (* = výchozí nastavení)

Port RS232
Port RS232 desky distribuce dat lze aktivovat nebo deaktivovat pomocí přepínače S8-1.
K nastavení přenosové rychlosti použijte přepínač S8-3.
Pokud připojíte desku distribuce dat k sálovému displeji, je nutné aktivovat port RS232 desky
distribuce dat. Všechny sálové displeje používají přenosovou rychlost 19 200 baudů. Pouze
číselné displeje mohou také pracovat s připojením 9 600 baudů.

Režim
Režim desky distribuce dat se nastavuje pomocí přepínače S8-2. Deska distribuce dat může
být:
– Pasivní jednotka, která přijímá data z centrální řídicí jednotky (pasivní režim)
– Aktivní jednotka, která také přenáší data do centrální řídicí jednotky (aktivní režim)
Pasivní režim
Desku distribuce dat je nutné uvést do pasivního režimu v následujících případech:
– Používáte ji k odesílání dat do sálového displeje.
– Používáte ji k signalizaci žádosti o zpomalení projevu nebo žádosti o pomoc.
– Používáte pouze paralelní výstupy desky distribuce dat.
Pokud je deska distribuce dat nastavena do pasivního režimu, musíte jí přidělit adresu. Tato
adresa určuje použití desky distribuce dat. Při prvním spouštění systému je nutné stisknout
uvolňovací spínač desky distribuce dat, aby odeslala svou adresu do centrální řídicí jednotky
(viz část Inicializace, Strana 184).
Pokud použijete centrální řídicí jednotku k vymazání adres všech jednotek (viz část Inicializace,
Strana 184), není nutné znovu stisknout uvolňovací spínač. Centrální řídicí jednotka si po
opětovném spuštění pamatuje adresy pasivních desek distribuce dat.

Adresy
V případě potřeby nastavte adresu desky distribuce dat pomocí přepínačů S8-6, S8-7 a S8-8.
Tato adresa se používá pouze v případě, že je deska distribuce dat nastavena do pasivního
režimu. Adresa určuje použití desky distribuce dat.

7.18
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Adresa S8-6 S8-7 S8-8 Popis

248 0 0 0 Číselný displej (viz část Deska distribuce dat
DCN-DDB, Strana 263 > Číselný displej)

249 1 0 0 Vyhrazeno

250 0 1 0 Vyhrazeno

251 1 1 0 Stavový displej (např. synoptický displej)

252 0 0 1 Vyhrazeno

253 1 0 1 Signalizace žádosti o zpomalení projevu (viz
část Deska distribuce dat DCN-DDB, Strana 67 >
Signalizace žádosti o zpomalení projevu)

254 0 1 1 Signalizace žádosti o pomoc (tlumočnická
kabina 1 až 16, viz část Deska distribuce dat
DCN-DDB, Strana 67 > Signalizace žádosti
o pomoc)

255 1 1 1 Signalizace žádosti o pomoc (tlumočnická
kabina 17 až 31, viz část Deska distribuce dat
DCN-DDB, Strana 67 > Signalizace žádosti
o pomoc)

Tabulka 7.45: Adresy

Vzdálený uvolňovací spínač
Adresu desky distribuce dat lze vymazat ze vzdáleného stanoviště pomocí konektoru X77 (viz
část Deska distribuce dat DCN-DDB, Strana 67). Tento konektor s 10 vývody je opatřen kontakty
pro uvolňovací spínač a LED indikátor uvolnění.

Vývod Signál

1 +5 V

2 Spuštění

3 LED indikátor inicializace, anoda

4 LED indikátor inicializace, katoda

5 Nepřipojeno

6 Nepřipojeno

7 Nepřipojeno

8 Nepřipojeno

9 Nepřipojeno

10 Nepřipojeno

Tabulka 7.46: Konektor X77 vzdálené inicializace

Vzdálený uvolňovací spínač je nutné připojit mezi vývody 1 a 2. LED indikátor uvolnění je nutné
připojit mezi vývody 3 a 4.
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Použití

Použití systému DCN-Wireless

Spuštění systému
Před spuštěním systému se ujistěte, zda jsou splněny následující podmínky:
– Systém je správně nainstalován.
– Byl přihlášen požadovaný počet bezdrátových konferenčních jednotek.

Poznámka!

Pokud chcete použít bezdrátovou konferenční jednotku v novém systému, ale ta je již

přihlášena do jiného systému, musíte ji uvolnit. Po uvolnění je nutné jednotku přihlásit do

nového systému.

Při spouštění systému proveďte následující kroky:
1. Stiskněte vypínač centrální řídicí jednotky. Rozsvítí se displej. Všechna zařízení v systému

DCN a optické síti (včetně bezdrátového přístupového bodu) jsou aktivována.
2. Vložte akumulátory do bezdrátových konferenčních jednotek.
3. Stisknutím tlačítek mikrofonu na bezdrátových konferenčních jednotkách aktivujte

bezdrátové konferenční jednotky. LED indikátor kolem tlačítka mikrofonu se rozsvítí žlutě
na dobu 250 milisekund.
Pokud žádný z LED indikátorů bezdrátové konferenční jednotky nesvítí, jednotka je
aktivována a připravena k použití.
Pokud LED indikátor kolem tlačítka mikrofonu trvale žlutě svítí a prstencový indikátor
mikrofonu se rozsvítí červeně, bezdrátová konferenční jednotka nemůže najít bezdrátovou
síť, do které je přihlášena. Pokud je bezdrátová síť během 15 minut nalezena, bezdrátová
konferenční jednotka se připojí. V opačném případě se bezdrátová konferenční jednotka
automaticky deaktivuje.

 
Pokud bezdrátová konferenční jednotka obsahuje software nižší verze než 2.35, proveďte
následující kroky:
1. Stiskněte vypínač centrální řídicí jednotky. Rozsvítí se displej. Všechna zařízení v systému

DCN a optické síti (včetně bezdrátového přístupového bodu) jsou aktivována.
2. Vložte akumulátory do bezdrátových konferenčních jednotek.
3. Stisknutím tlačítek mikrofonu na bezdrátových konferenčních jednotkách aktivujte

bezdrátové konferenční jednotky. LED indikátor kolem tlačítka mikrofonu se na 2 sekundy
zeleně rozsvítí.
Pokud žádný z LED indikátorů bezdrátové konferenční jednotky nesvítí, jednotka je
aktivována a připravena k použití.
Pokud se barva LED indikátoru kolem tlačítka mikrofonu po dobu 5 sekund mění mezi
červenou a žlutou, bezdrátová konferenční jednotka nemůže najít bezdrátovou síť, do
které je přihlášena. Pokud je bezdrátová síť během 5 sekund nalezena, bezdrátová
konferenční jednotka se připojí. V opačném případě se bezdrátová konferenční jednotka
automaticky deaktivuje.

 

8

8.1

8.1.1
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Zastavení systému
Při zastavování systému proveďte následující kroky:
1. Vyberte položku 4A Wireless Mode konfigurační nabídky centrální řídicí jednotky.
2. Pro parametr v položce nabídky nastavte hodnotu Off. Veškeré bezdrátové konferenční

jednotky jsou deaktivovány.
3. Stiskněte vypínač centrální řídicí jednotky. Zhasne displej. Veškerá zařízení v systému

DCN a optické síti jsou deaktivována.

Poznámka!

V případě potřeby nabijte akumulátory. Prostudujte si část Akumulátor DCN-WLIION, Strana

277.

 

Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2 a DCN-CCUB2
Hlavní obrazovka
Po spuštění centrální řídicí jednotky se na displeji nejdříve zobrazí text „Starting“. Poté se na
displeji zobrazí hlavní obrazovka.

Režim samostatné jednotky
Zobrazí se následující obrazovka:

 
Na hlavní obrazovce jsou uvedeny následující údaje:
– Název jednotky. Výchozí název tvoří text CCU doplněný o sériové číslo. Název změníte

pomocí položky nabídky 8M Unit/Hostname.
– Nastavení hlasitosti v dB (–13 dB).
– Režim systému. PC – pokud je k centrální řídicí jednotce připojen počítačový řídicí

software.
– Indikátor, který udává úroveň hlasitosti reproduktorů přispěvatelských zařízení.
Úroveň hlasitosti lze změnit otáčením otočného voliče.

Režim jedné centrální řídicí jednotky
Zobrazí se následující obrazovka:

Na hlavní obrazovce jsou uvedeny následující údaje:
– Název jednotky. Výchozí název tvoří text CCU doplněný o sériové číslo. Název lze změnit

pomocí položky nabídky 8M Unit/Hostname.
– Identifikátor systému (00 až 15).
– Identifikátor podřízené jednotky (02 až 30).
– Nastavení hlasitosti v dB (–13 dB).
– Režim systému. PC – pokud je k centrální řídicí jednotce připojen počítačový řídicí

software.
– Indikátor, který udává úroveň hlasitosti reproduktorů přispěvatelských zařízení.

8.1.2

 

8.2
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Úroveň hlasitosti změníte otáčením otočného voliče.

Režim více centrálních řídicích jednotek – hlavní jednotka

Na hlavní obrazovce jsou uvedeny následující údaje:
– Název jednotky. Výchozí název tvoří text CCU doplněný o sériové číslo. Název změníte

pomocí položky nabídky 8M Unit/Hostname.
– Identifikátor systému (00 až 15).
– Identifikátor hlavní jednotky (pevně nastaven na hodnotu 01).
– Symbol hlavní jednotky v režimu více centrálních řídicích jednotek (M).
– Nastavení hlasitosti v dB (–13 dB).
– Režim systému. PC – pokud je k centrální řídicí jednotce připojen počítačový řídicí

software.
– Indikátor, který udává úroveň hlasitosti reproduktorů přispěvatelských zařízení.
Úroveň hlasitosti změníte otáčením otočného voliče.

Režim více centrálních řídicích jednotek – podřízená jednotka
Zobrazí se následující obrazovka:

 
Pokud je centrální řídicí jednotka nastavena do režimu více centrálních řídicích jednotek,
zobrazí se na hlavní obrazovce následující údaje:
– Název jednotky. Výchozí název tvoří text CCU doplněný o sériové číslo. Název změníte

pomocí položky nabídky 8M Unit/Hostname.
– Identifikátor systému (00 až 15).
– Identifikátor podřízené jednotky (02 až 30).
– Symbol podřízené jednotky v režimu více centrálních řídicích jednotek (S).
– Indikátor, který udává úroveň hlasitosti reproduktorů přispěvatelských zařízení.

Poznámka!

Pokud po dobu tří minut neotočíte ani nestisknete otočný volič, na displeji se znovu

automaticky zobrazí hlavní obrazovka. Hlavní obrazovka se na displeji znovu automaticky

nezobrazí po zvolení těchto položek nabídky a jejich podnabídek:

6 Monitoring

8Da Assign Operator

8Db Assign Chairman

Automaticky zobrazované zprávy
Pokud centrální řídicí jednotka zjistí poruchu, zobrazí se na displeji automaticky zobrazovaná
zpráva. Při výskytu více než jedné zprávy se na displeji zobrazí nejdůležitější zpráva.
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Zprávy Popis

No Network Optická síť je odpojena.

No Master CCU Centrální řídicí jednotka je nastavena do režimu podřízené jednotky
v systému s více centrálními řídicími jednotkami a došlo ke ztrátě
spojení s hlavní centrální řídicí jednotkou přes Ethernet síť.

CCU Missing Pokud hlavní centrální řídicí jednotka zjistí, že došlo ke ztrátě spojení
s podřízenou centrální řídicí jednotkou přes Ethernet síť.

Download CCU Software centrální řídicí jednotky se nespouští správně nebo došlo
k internímu konfliktu verzí.

Download CCUs Pokud hlavní centrální řídicí jednotka zjistí nekompatibilní verze
softwaru mezi hlavní a jednou nebo více podřízenými centrálními
řídicími jednotkami.

Download WAP Bezdrátový přístupový bod obsahuje nekompatibilní verzi softwaru.

Bad Signal Je oznámen špatný signál pro bezdrátovou jednotku.

Low Battery Je oznámen téměř vybitý akumulátor bezdrátové jednotky.

Tabulka 8.1: Zprávy (nízká až vysoká důležitost)

Po vyřešení poruchového stavu zpráva o poruše zmizí. Zpráva zmizí z displeje po stisknutí
otočného voliče.

Režim mikrofonů
K nastavení režimu mikrofonu použijte položku nabídky 1 Mic. Mode.
Pokud je centrální řídicí jednotka připojena k počítačovému řídicímu softwaru, režim
mikrofonu lze ovládat z počítače a nabídky centrální řídicí jednotky.

Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

1 Mic. Mode Mode:
Open*
Override
PTT
Voice***
Operator**
Response**

NOM:
1, 2*, 3 až 25
1, 2*, 3 až 25
1, 2*, 3 až 25
2*, 3, 4
1, 2*, 3 až 25
1

Režim mikrofonu
systému DCN
a maximální počet
aktivovaných
delegátských
mikrofonů.

Tabulka 8.2: Podnabídka režimu mikrofonu při použití počítačového řídicího softwaru (* = výchozí

nastavení). ** K dispozici pouze při řízení z počítače. *** K dispozici pouze v systému s 26 nebo méně

kanály pro tlumočení.
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Režim Popis

Open V otevřeném režimu mohou delegáti aktivovat své mikrofony pomocí
tlačítka mikrofonu na přispěvatelských zařízeních. Pokud hovoří
maximální počet delegátů, další delegát, který aktivuje svůj mikrofon, je
přidán do seznamu žádostí o slovo. Mikrofon není aktivován, dokud jiný
delegát nedeaktivuje svůj mikrofon.

Override V režimu potlačení mohou delegáti aktivovat své mikrofony pomocí
tlačítka mikrofonu na svém přispěvatelském zařízení. Pokud hovoří
maximální počet delegátů, další delegát, který aktivuje svůj mikrofon,
automaticky deaktivuje mikrofon, jenž byl aktivován nejdelší dobu.

Voice V hlasovém režimu mohou delegáti aktivovat své mikrofony hlasem.
Maximální počet delegátů, kteří mohou současně hovořit, je shodný
s maximálním počtem aktivovaných mikrofonů. Delegáti mohou ztlumit
své mikrofony pomocí tlačítka mikrofonu na svých přispěvatelských
zařízeních.

PTT V režimu PTT („stiskni a mluv“) mohou delegáti aktivovat své mikrofony
tlačítkem mikrofonu na přispěvatelských zařízeních. Mikrofon je
aktivován po dobu stisknutí tlačítka mikrofonu. Pokud hovoří maximální
počet delegátů, ostatní delegáti nemohou aktivovat své mikrofony.

Tabulka 8.3: Parametry režimu mikrofonu

Poznámka!

V systémech bez řídicího počítače je povoleno maximálně 15 aktivovaných mikrofonů

předsedajících.

Poznámka!

Mikrofony jednotek předsedajících mohou být vždy aktivovány v otevřeném režimu, režimu

potlačení a režimu PTT.

Poznámka!

V režimu aktivace hlasem se nerozsvítí prstencový LED indikátor mikrofonu. Avšak v režimu

aktivace hlasem vždy svítí LED indikátor tlačítka mikrofonu.

Treble
Nabídka 2 Treble slouží k nastavení úrovně výšek reproduktorů přispěvatelských zařízení.

Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

2 Treble --- –12 až 12 dB (0 dB*) Úroveň výšek

Tabulka 8.4: Podnabídka výšek (* = výchozí nastavení)

Bass
Nabídka 3 Bass slouží k nastavení úrovně hloubek reproduktorů přispěvatelských zařízení.

Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

3 Bass --- –12 až 12 dB (0 dB*) Úroveň hloubek

Tabulka 8.5: Podnabídka hloubek (* = výchozí nastavení)
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System mode
Položka nabídky 4 System Mode slouží k nastavení režimu systému.

Hodnota Popis

On* Slouží k zapnutí napájení dálkových vedení ACN a bezdrátové sítě.

Standby Slouží k uvedení bezdrátových jednotek do pohotovostního režimu
a k vypnutí napájení dálkových vedení ACN.

Subscription Umožňuje přihlašovat bezdrátové jednotky během instalace.

Off Slouží k uvedení bezdrátových jednotek do režimu „vypnuto“
a k vypnutí napájení dálkových vedení ACN.

Tabulka 8.6: Hodnoty režimu systému (* = výchozí nastavení)

Fault Status
Položka nabídky 5 Fault Status slouží k zobrazení zpráv o stavu centrální řídicí jednotky.
Informace o špatném signálu a blížícím se vybití akumulátoru oznámí podřízená centrální řídicí
jednotka hlavní centrální řídicí jednotce.

Zprávy Popis

Restart CCU Firmware v centrální řídicí jednotce se neočekávaně zastavil a centrální
řídicí jednotku je potřebné ručně restartovat.

No Network Optická síť je odpojena.

No Master CCU Centrální řídicí jednotka je nastavena do režimu podřízené jednotky
v systému s více centrálními řídicími jednotkami a došlo ke ztrátě
spojení s hlavní centrální řídicí jednotkou přes Ethernet síť.

CCU Missing Pokud hlavní centrální řídicí jednotka zjistí, že došlo ke ztrátě spojení
s podřízenou centrální řídicí jednotkou přes Ethernet síť.

Download CCU Software centrální řídicí jednotky se nespouští správně nebo došlo
k internímu konfliktu verzí.

Download CCUs Pokud hlavní centrální řídicí jednotka zjistí nekompatibilní verze
softwaru mezi hlavní a jednou nebo více podřízenými centrálními
řídicími jednotkami.

Download WAP Bezdrátový přístupový bod obsahuje nekompatibilní verzi softwaru.

Bad Signal Je oznámen špatný signál pro bezdrátovou jednotku.

Low Battery Je oznámen téměř vybitý akumulátor bezdrátové jednotky.

No Fault Centrální řídicí jednotka pracuje správně.

Tabulka 8.7: Zprávy (vysoká nebo nízká důležitost)

Monitoring
Položka nabídky 6 Monitoring slouží k otevření podnabídky Monitoring.
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Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

6 Monitoring Signal:
Floor*
Input 1
Input 2
Output 1
Output 2

Volume level:
–31 až 0 dB (–
16 dB*)
–31 až 0 dB (–
16 dB*)
–31 až 0 dB (–
16 dB*)
–31 až 0 dB (–
16 dB*)
–31 až 0 dB (–
16 dB*)

Signál, který je dostupný ve
zdířce pro sluchátka centrální
řídicí jednotky, a jeho úroveň
hlasitosti.

Tabulka 8.8: Podnabídka sledování (* = výchozí nastavení)

Enquiry
Položka nabídky 7 Enquiry slouží k otevření podnabídek pro dotazování. Položka podnabídky
7A CCU poskytuje obecné informace o centrální řídicí jednotce. Položka podnabídky 7B WAP
poskytuje obecné informace o bezdrátovém přístupovém bodu.

CCU
Položka nabídky 7A CCU slouží k otevření podnabídky CCU. Položky nabídky v této podnabídce
poskytují obecné údaje o centrální řídicí jednotce.

Položka nabídky Hodnota Popis

7Aa Serial Number Např. 22000010 Chk:
32

Šestnáctkové sériové číslo centrální řídicí
jednotky s kontrolním součtem.

7Ab HW Version Např. 02.00 Číslo verze hardwaru centrální řídicí jednotky.

7Ac FPGA Version Např. 04.00.3959 Číslo verze firmwaru FPGA centrální řídicí
jednotky.

7Ad FW Version * Např. 04.00.4026 Číslo verze firmwaru centrální řídicí jednotky.

7Ae Mac Address Např.
012345-6789AB

MAC adresa centrální řídicí jednotky.

7Af IP Address Např. 192.168.0.100 IP adresa centrální řídicí jednotky.

Tabulka 8.9: Podnabídka centrální řídicí jednotky (* = výchozí nastavení)

WAP
Položka nabídky 7B WAP slouží k otevření podnabídky WAP. Položky nabídky v této
podnabídce poskytují obecné údaje o centrální řídicí jednotce bezdrátového přístupového
bodu.

Poznámka!

Tyto údaje musí být uvedeny ve všech žádostech o provedení servisu a hlášeních o poruše.
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Položka nabídky Hodnota Popis

7Ba Serial Number Např. 1E00271F Šestnáctkové sériové číslo centrální řídicí
jednotky.

7Bb HW Version Např. 02.00 Číslo verze hardwaru centrální řídicí jednotky.

7Bc FPGA Version Např. 04.00.3909 Číslo verze firmwaru FPGA centrální řídicí
jednotky.

7Bd FW Version Např. 04.00.4026 Číslo verze firmwaru centrální řídicí jednotky.

Tabulka 8.10: Podnabídka centrální řídicí jednotky (* = výchozí nastavení)
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Audioexpandér LBB4402/00
Hlavní
Po spuštění audioexpandéru se na displeji nejdříve zobrazí text „Starting“. Poté se na displeji
zobrazí hlavní obrazovka.

Poznámka!

Pokud po dobu tří minut neotočíte ani nestisknete otočný volič, na displeji se znovu

automaticky zobrazí hlavní obrazovka. Hlavní obrazovka se na displeji znovu automaticky

nezobrazí po zvolení položky nabídky 2 Monitoring a jejích podnabídek.

Hlavní obrazovka obsahuje:
– Název audioexpandéru. Výchozí název je Analog Expander. Název lze změnit pomocí

položky nabídky 4E Unit Name (viz část Audioexpandér LBB4402/00, Strana 197). Osm
ukazatelů úrovně hlasitosti, které ukazují úrovně hlasitosti audiovstupů a audiovýstupů
audioexpandéru (viz část 19palcové jednotky, Strana 185). Po deaktivaci řídicího vstupu se
na displeji pro odpovídající audiovstup nebo audiovýstup zobrazí místo ukazatele úrovně
hlasitosti znak X.

Automaticky zobrazované zprávy o poruše
Pokud audioexpandér zjistí poruchu, zobrazí se na displeji zpráva. Při výskytu více než jedné
zprávy se na displeji zobrazí nejdůležitější zpráva.

Zprávy Popis

Downloading Audioexpandér stahuje software.

Max. CH mismatch Připojili jste audiovstup nebo audiovýstup ke kanálu, který
neexistuje.

No network Audioexpandér nemůže nalézt optickou síť.

Tabulka 8.11: Zprávy (nízká až vysoká důležitost)

Po vyřešení poruchového stavu zpráva o poruše zmizí. Zprávy Max. CH mismatch a No network
zmizí z displeje po stisknutí otočného voliče.

Fault status
Položka nabídky 1 Fault Status slouží k zobrazení zpráv o stavu audioexpandéru. Při výskytu
více než jedné zprávy se na displeji zobrazí nejdůležitější zpráva.

Zprávy Popis

No Fault Audioexpandér pracuje správně.

Max. CH mismatch Připojili jste audiovstup nebo audiovýstup ke kanálu, který
neexistuje.

No network Audioexpandér nemůže nalézt optickou síť.

Tabulka 8.12: Zprávy (nízká až vysoká důležitost)
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Monitoring
Položka nabídky 2 Monitoring slouží k otevření podnabídky Monitoring.

Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

2A Source/Volume Signal:
In 1*
In 2
In 3
In 4
Out 1
Out 2
Out 3
Out 4

Volume level:
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)

Signál, který je dostupný ve
zdířce pro sluchátka
audioexpandéru, a jeho
úroveň hlasitosti. Položka
nabídky také ukazuje
připojený kanál (pouze pro
čtení).

2B Input Engaged Audio input: 1, 2,
3,  4

 Pokud položka nabídky
zobrazí na displeji číslo
audiovstupu, jazykový kanál
odpovídající audiovstupu již
používá jiný (digitální)
audioexpandér, rozhraní
sítě CobraNet nebo
tlumočnická jednotka.

Tabulka 8.13: Podnabídka sledování (* = výchozí nastavení)
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Digitální audioexpandér PRS-4DEX4
Hlavní
Po spuštění digitálního audioexpandéru se na displeji nejdříve zobrazí text „Starting“. Poté se
na displeji zobrazí hlavní obrazovka.

Poznámka!

Pokud po dobu tří minut neotočíte ani nestisknete otočný volič, na displeji se znovu

automaticky zobrazí hlavní obrazovka. Hlavní obrazovka se na displeji znovu automaticky

nezobrazí po zvolení položky nabídky 2 Monitoring a jejích podnabídek.

Hlavní obrazovka obsahuje:
– Název digitálního audioexpandéru. Výchozí název je Digital Expander. Název lze změnit

pomocí položky nabídky 4C Unit Name (viz část Digitální audioexpandér PRS-4DEX4, Strana
200). Osm ukazatelů úrovně hlasitosti, které ukazují úrovně hlasitosti audiovstupů
a audiovýstupů digitálního audioexpandéru (viz část 19palcové jednotky, Strana 185). Po
deaktivaci řídicího vstupu se na displeji pro odpovídající audiovstup nebo audiovýstup
zobrazí místo ukazatele úrovně hlasitosti znak X.

Automaticky zobrazované zprávy o poruše
Pokud digitální audioexpandér zjistí poruchu, zobrazí se na displeji zpráva. Při výskytu více než
jedné zprávy se na displeji zobrazí nejdůležitější zpráva.

Zprávy Popis

Downloading Digitální audioexpandér stahuje software.

Max. CH mismatch Připojili jste audiovstup nebo audiovýstup ke kanálu, který
neexistuje.

No network Digitální audioexpandér nemůže nalézt optickou síť.

Tabulka 8.14: Zprávy (nízká až vysoká důležitost)

Po vyřešení poruchového stavu zpráva o poruše zmizí. Zprávy Max. CH mismatch a No network
zmizí z displeje po stisknutí otočného voliče.

Fault status
Položka nabídky 1 Fault Status slouží k zobrazení zpráv o stavu digitálního audioexpandéru. Při
výskytu více než jedné zprávy se na displeji zobrazí nejdůležitější zpráva.

Zprávy Popis

No Fault Digitální audioexpandér pracuje správně.

Max. CH mismatch Připojili jste audiovstup nebo audiovýstup ke kanálu, který
neexistuje.

No network Digitální audioexpandér nemůže nalézt optickou síť.

Tabulka 8.15: Zprávy (nízká až vysoká důležitost)
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Monitoring
Položka nabídky 2 Monitoring slouží k otevření podnabídky Monitoring.

Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

2A Source/Volume Audio input or
output:
In 1L*
In 1R
In 2L
In 2R
Out 1L
Out 1R
Out 2L
Out 2R

Volume level:
 
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)

Signál, který je dostupný ve
zdířce pro sluchátka
digitálního audioexpandéru,
a jeho úroveň hlasitosti.
Položka nabídky také
ukazuje připojený kanál
(pouze pro čtení).

2B Input Engaged Audio input: 1L,
1R, 2L, 2R

 Pokud položka nabídky
zobrazí na displeji číslo
audiovstupu, jazykový kanál
odpovídající audiovstupu již
používá jiný (digitální)
audioexpandér, rozhraní
sítě CobraNet nebo
tlumočnická jednotka.

2C Source Mode --- --- Poskytuje přístup k formátu
digitálního zvuku (viz část
Digitální audioexpandér
PRS-4DEX4, Strana 200).

Tabulka 8.16: Podnabídka sledování (* = výchozí nastavení)
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Rozhraní sítě CobraNet LBB4404/00
Hlavní
Po spuštění rozhraní sítě CobraNet se na displeji nejdříve zobrazí text „Starting“. Poté se na
displeji zobrazí hlavní obrazovka.

Poznámka!

Pokud po dobu tří minut neotočíte ani nestisknete otočný volič, na displeji se znovu

automaticky zobrazí hlavní obrazovka. Hlavní obrazovka se na displeji znovu automaticky

nezobrazí po zvolení položky nabídky 2 Monitoring a jejích podnabídek.

Hlavní obrazovka obsahuje:
– Název rozhraní sítě CobraNet. Výchozí název je CobraNet. Název lze změnit pomocí

položky nabídky 4B Unit Name (viz část Rozhraní sítě CobraNet LBB4404/00, Strana 202).
– Osm ukazatelů úrovně hlasitosti, které ukazují úrovně hlasitosti audiovstupů

a audiovýstupů rozhraní sítě CobraNet (viz část 19palcové jednotky, Strana 185). Po
deaktivaci řídicího vstupu se na displeji pro odpovídající audiovstup nebo audiovýstup
zobrazí místo ukazatele úrovně hlasitosti znak X.

Automaticky zobrazované zprávy o poruše
Pokud rozhraní sítě CobraNet zjistí poruchu, zobrazí se na displeji zpráva. Při výskytu více než
jedné zprávy se na displeji zobrazí nejdůležitější zpráva.

Zprávy Popis

Downloading Rozhraní sítě CobraNet stahuje software.

Max. CH mismatch Připojili jste audiovstup nebo audiovýstup ke kanálu, který
neexistuje.

CobraNet: 0xHH V modulu sítě CobraNet došlo k chybě spojení partnerských
prvků. 0xHH je šestnáctkový chybový kód. Více informací
naleznete v dokumentaci sítě CobraNet na DVD disku dodaném se
systémem.

Internal: Mute Veškeré audiovstupy a audiovýstupy jsou ztlumené.

Internal: 0xHH V modulu sítě CobraNet došlo k poruše nebo chybě. 0xHH je
šestnáctkový chybový kód. Více informací naleznete
v dokumentaci sítě CobraNet na DVD disku dodaném se
systémem.

Internal: Fatal Rozhraní sítě CobraNet nemůže spustit firmware.

No network Rozhraní sítě CobraNet nemůže nalézt optickou síť.

Tabulka 8.17: Zprávy (nízká až vysoká důležitost)

 
Po vyřešení poruchového stavu zpráva o poruše zmizí. Zprávy CobraNet: 0xHH, Internal: Mute,
Internal: 0xHH, Internal: Fatal a No network zmizí z displeje po stisknutí otočného voliče.
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Fault status
Položka nabídky 1 Fault Status slouží k zobrazení zpráv o stavu rozhraní sítě CobraNet. Při
výskytu více než jedné zprávy se na displeji zobrazí nejdůležitější zpráva.

Zprávy Popis

No Fault Rozhraní sítě CobraNet pracuje správně.

Max. CH mismatch Připojili jste audiovstup nebo audiovýstup ke kanálu, který
neexistuje.

CobraNet: 0xHH V modulu sítě CobraNet došlo k chybě spojení partnerských
prvků. 0xHH je šestnáctkový chybový kód. Více informací
naleznete v dokumentaci sítě CobraNet na DVD disku dodaném se
systémem.

Internal: Mute Veškeré audiovstupy a audiovýstupy jsou ztlumené.

Internal: 0xHH V modulu sítě CobraNet došlo k poruše nebo chybě. 0xHH je
šestnáctkový chybový kód. Více informací naleznete
v dokumentaci sítě CobraNet na DVD disku dodaném se
systémem.

Internal: Fatal Rozhraní sítě CobraNet nemůže spustit firmware.

No network Rozhraní sítě CobraNet nemůže nalézt optickou síť.

Tabulka 8.18: Zprávy (nízká až vysoká důležitost)
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Monitoring
Položka nabídky 2 Monitoring slouží k otevření podnabídky Monitoring.

Položka nabídky Parametr Hodnota Popis

2A Source/Volume Audio input or
output:
In 1*
In 2
In 3
In 4
Out 1
Out 2
Out 3
Out 4

Volume level:
 
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)
–31 až 0 dB (-16 dB*)

Signál, který je dostupný ve
zdířce pro sluchátka
rozhraní sítě CobraNet,
a jeho úroveň hlasitosti.
Položka nabídky také
ukazuje připojený kanál
(pouze pro čtení).

2B Input Engaged Audio input: 1, 2,
3, 4

 Pokud položka nabídky
zobrazí na displeji číslo
audiovstupu, jazykový kanál
odpovídající audiovstupu již
používá jiný (digitální)
audioexpandér, rozhraní
sítě CobraNet nebo
tlumočnická jednotka.

Tabulka 8.19: Podnabídka sledování (* = výchozí nastavení)
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Bezdrátový přístupový bod DCN-WAP
LED indikátory na bezdrátovém přístupovém bodu poskytují informace o stavu bezdrátové sítě
a bezdrátového přístupového bodu.

Poznámka!

Stav systému lze změnit pomocí konfigurační nabídky centrální řídicí jednotky (viz část

Konfigurace, Strana 183).

A B C C B A

Obrázek 8.1: Stavové LED indikátory

Modrý (A) Červený
(B)

Modrý
(C)

Popis

Bliká
(rychle)

Nesvítí Nesvítí Pro bezdrátový režim je nastavena možnost On a do
systému nejsou připojeny žádné bezdrátové konferenční
jednotky. Zkontrolujte, zda se v místě nevyskytuje jiná síť
WiFi a zda na zadní straně bezdrátových konferenčních
jednotek nesvítí žlutý LED indikátor umístění mimo dosah.

Bliká
(rychle)

Nesvítí Bliká
(rychle)

Nejsou připojeny žádné bezdrátové konferenční jednotky
a je otevřena položka nabídky 3B, jedna z podnabídek 3B
nebo 4Kd konfigurační nabídky centrální řídicí jednotky.
Tyto položky nabídky slouží ke konfiguraci bezdrátového
přístupového bodu.

Bliká
(rychle)

Nesvítí Svítí Pro bezdrátový režim je nastavena možnost Subscription
a do systému nejsou připojeny žádné bezdrátové
konferenční jednotky.

Bliká
(pomalu)

Nesvítí Bliká
(rychle)

Pro bezdrátový režim je nastavena možnost Sleep a je
otevřena položka nabídky 3B, jedna z podnabídek 3B
nebo 4Kd konfigurační nabídky centrální řídicí jednotky.
Tyto položky nabídky slouží ke konfiguraci bezdrátového
přístupového bodu.

Bliká
(pomalu)

Nesvítí Nesvítí Pro bezdrátový režim je nastavena možnost Sleep.
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Modrý (A) Červený
(B)

Modrý
(C)

Popis

Nesvítí Bliká
(rychle)

Nesvítí Bezdrátový přístupový bod (DCN-WAP) neobsahuje platný
firmware, který je tak potřebné stáhnout pomocí nástroje
pro stahování a licence od společnosti Bosch (DCN-DLT).

Nesvítí Bliká
(pomalu)

Nesvítí Je nastavena možnost Off pro bezdrátový režim nebo pro
výkon bezdrátového přístupového bodu. Tato sekvence
LED indikátorů se také používá k signalizaci
nekompatibility centrální řídicí jednotky s bezdrátovým
přístupovým bodem (v takovém případě se také zobrazí
zpráva „incompatible HW/SW“ na displeji centrální řídicí
jednotky).

Nesvítí Nesvítí Nesvítí Bezdrátový přístupový bod není napájen.

Nesvítí Svítí Nesvítí Bezdrátový přístupový bod ztratil spojení s optickou sítí.
Zkontroluje a případně vyměňte optický kabel.

Svítí Bliká
(rychle)

Nesvítí Tato signalizace zůstane zachována, dokud nebude zcela
dokončen proces stahování.

Svítí Nesvítí Bliká
(rychle)

Do systému je připojena jedna nebo více bezdrátových
konferenčních jednotek a je otevřena položka nabídky 3B,
jedna z podnabídek 3B nebo 4Kd konfigurační nabídky
centrální řídicí jednotky. Tyto položky nabídky slouží ke
konfiguraci bezdrátového přístupového bodu.

Svítí Nesvítí Svítí Pro bezdrátový režim je nastavena možnost Subscription
a do systému je připojeno jedno nebo více zařízení.

Svítí Nesvítí Nesvítí Pro bezdrátový režim je nastavena možnost On a do
systému je připojena jedna nebo více bezdrátových
konferenčních jednotek.

Svítí Svítí Svítí Interní chyba v bezdrátovém přístupovém bodu. Pokud je
stažen software, zkontrolujte možnou chybovou zprávu
zobrazenou na centrální řídicí jednotce. Nebo vyměňte
bezdrátový přístupový bod.

Tabulka 8.20: Stavové LED indikátory

Poznámka!

Bliká (rychle) = jednu sekundu svítí, jednu sekundu nesvítí

Bliká (pomalu) = jednu sekundu svítí, tři sekundy nesvítí

Vždy zkontrolujte oblast pomocí zařízení pro vyhledání sítí WiFi, abyste zabránili rušení

způsobenému jinými sítěmi.

Jednotky Concentus DCN-CON
Barva LED indikátoru tlačítka mikrofonu udává stav mikrofonu, který je připojen k jednotce
Concentus.
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Barva Stav

Červený (svítí) Mikrofon je aktivován

Červený (bliká) Poslední minuta času
vyhrazeného pro projev

Zelený (svítí) Žádost o slovo

Zelený (bliká) První v seznamu žádostí o slovo

Žlutý (svítí) Režim VIP

Tabulka 8.21: Stav

Poznámka!

Do režimu VIP lze delegátskou jednotku Concentus uvést pouze pomocí softwarového modulu

správy mikrofonů. Pokyny vysvětlující postup aktivace režimu VIP naleznete v příslušné

uživatelské příručce pro software.

Poznámka!

Pokyny vysvětlující postup obsluhy delegátské jednotky Concentus naleznete na kartě se

stručnými referenčními informacemi delegátské jednotky Concentus.

 

Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD
Mikrofon
Barvy LED indikátorů tlačítek mikrofonu udávají stav mikrofonu, který je připojen ke
konferenční jednotce.

Barva Stav

Červený (svítí) Mikrofon je aktivován

Červený (bliká) Poslední minuta času vyhrazeného pro projev

Zelený (svítí) Žádost o slovo

Zelený (bliká) První v seznamu žádostí o slovo

Žlutý (svítí) Režim VIP

Tabulka 8.22: Stav

Poznámka!

Do režimu VIP lze konferenční jednotku uvést pouze pomocí softwarového modulu správy

mikrofonů. Pokyny vysvětlující postup aktivace režimu VIP naleznete v příslušné uživatelské

příručce pro software.

Poznámka!

Pokyny vysvětlující postup obsluhy konferenční jednotky naleznete na kartě se stručnými

referenčními informacemi konferenční jednotky. Nachází se na DVD disku.

 

8.8
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!
Výstraha!

U mikrofonů je nutné vyvarovat se ohnutí ohebného ramene o více než 90 stupňů nebo

otočení (ohnutého) ohebného ramene. To způsobí poškození pláště ohebného ramene.

LED indikátor přítomnosti

Barva LED indikátoru přítomnosti Stav

Žlutý (bliká) Systém vyžaduje registraci přítomnosti.

Žlutý (svítí) Registrace přítomnosti je potvrzena.

Tabulka 8.23: LED indikátor přítomnosti

Konferenční jednotky DCN-WD (bezdrátové)

Aktivace
Před aktivací bezdrátových jednotek se ujistěte, zda jsou splněny následující podmínky:
– Bezdrátové konferenční jednotky jsou již přihlášeny do systému. Systém je zapnutý.

Bezdrátové konferenční jednotky jsou v dosahu systému.
Stisknutím tlačítka mikrofonu aktivujte bezdrátovou konferenční jednotku. LED indikátor kolem
tlačítka mikrofonu se rozsvítí žlutě na dobu 250 milisekund. Jednotka je nyní připojena a lze ji
používat.
Pokud se bezdrátová konferenční jednotka nechová výše popsaným způsobem, prostudujte si
část Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD, Strana 214.

Deaktivace
Stiskněte a přidržte tlačítka snížení hlasitosti a zvýšení hlasitosti po dobu 2 sekund.

Karta se stručnými referenčními informacemi
Pokyny vysvětlující postup obsluhy bezdrátové konferenční jednotky naleznete na kartě se
stručnými referenčními informacemi bezdrátové konferenční jednotky. Nachází se na DVD
disku.

Stavové LED indikátory
Stavové LED indikátory udávají stav bezdrátové konferenční jednotky.
– Pokud svítí žlutý LED indikátor, bezdrátová konferenční jednotka je mimo dosah. Pokud

bliká červený LED indikátor, akumulátor bezdrátové konferenční jednotky se během
1 hodiny vybije.

Pokud je bezdrátová konferenční jednotka mimo dosah déle než 15 minut, automaticky se
vypne.

Stavový displej kanálového voliče
Pokud je bezdrátová konferenční jednotka vybavena displejem kanálového voliče, zobrazují
stav jednotky doplňkové ikony:
– Zobrazí-li se ikona antény, bezdrátová konferenční jednotka je v dosahu. Pokud se zobrazí

ikona baterie, akumulátor bezdrátové konferenční jednotky se během 1 hodiny vybije.

Obrázek 8.2: Ikony antény a baterie

Pokud je bezdrátová konferenční jednotka mimo dosah déle než 15 minut, automaticky se
vypne.

Akumulátor DCN-WLIION
Chcete-li aktivovat LED indikátory kapacity, stiskněte tlačítko vedle LED indikátorů. Čím je
kapacita vyšší, tím více LED indikátorů kapacity se rozsvítí.
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Poznámka!

Kapacita akumulátoru v tabulce je uvedena s přesností ± 20 %.

Počet svítících LED indikátorů Kapacita akumulátoru (hodiny)

5 18 - 20

4 13 - 18

3 8 - 13

2 3 - 8

1 < 3

Tabulka 8.24: LED indikátory kapacity

Nabíječka akumulátorů DCN-WCH05
Čím je kapacita vyšší, tím více LED indikátorů úrovně nabití se rozsvítí.
Prostudujte si část Akumulátor DCN-WLIION, Strana 255.

Zásuvné mikrofony DCN-MICL a DCN-MICS
Barva prstencového indikátoru udává stav mikrofonu.

Barva Stav

Červený (svítí) Mikrofon je aktivován

Červený (bliká) Poslední minuta času
vyhrazeného pro projev

Zelený (svítí) Žádost o slovo

Zelený (bliká) První v seznamu žádostí o slovo

Tabulka 8.25: Stav

Poznámka!

Pokud je mikrofon připojen k tlumočnické jednotce DCN-IDESK, může indikátor pouze

signalizovat, že je mikrofon aktivován.

!
Výstraha!

U mikrofonů je nutné vyvarovat se ohnutí ohebného ramene o více než 90 stupňů nebo

otočení (ohnutého) ohebného ramene. To způsobí poškození pláště ohebného ramene.
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Panel pro ovládání mikrofonu DCN-FMICB
Barva prstencového LED indikátoru tlačítka mikrofonu udává stav mikrofonu, který je připojen
k panelu pro ovládání mikrofonu.

Barva Stav

Červený (svítí) Mikrofon je aktivován

Červený (bliká) Poslední minuta času
vyhrazeného pro projev

Zelený (svítí) Žádost o slovo

Zelený (bliká) První v seznamu žádostí o slovo

Žlutý (svítí) Režim VIP

Tabulka 8.26: Stav

Poznámka!

Do režimu VIP lze panel pro ovládání mikrofonu uvést pouze pomocí softwarového modulu

správy mikrofonů. Pokyny vysvětlující postup aktivace režimu VIP naleznete v příslušných

uživatelských příručkách pro software.

 

Panel tlačítka priority DCN-FPRIOB
Po stisknutí tlačítka priority se rozsvítí červený prstencový LED indikátor.

Poznámka!

Systém umožňuje:

Přehrát signál pro upoutání pozornosti, když předsedající stiskne tlačítko priority.

Vymazat seznam žádostí o slovo a seznam řečníků, když předsedající stiskne tlačítko priority.

Viz nastavení položky podnabídky 8As Mic. Priority v části Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2

a DCN-CCUB2, Strana 189.
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Hlasovací panel DCN-FV(CRD)
Symboly na hlasovacích tlačítkách jsou určeny pro parlamentní hlasování. Symboly vedle LED
indikátorů hlasovacích tlačítek jsou určeny pro hlasování s více volbami a pro zjišťování reakce
publika.

Poznámka!

V systémech bez řídicího počítače je možné uskutečnit pouze parlamentní hlasování.

Během hlasování blikají LED indikátory dostupných hlasovacích tlačítek. Poté, co delegát
odhlasuje, se LED indikátor stisknutého hlasovacího tlačítka trvale rozsvítí. LED indikátory
ostatních hlasovacích tlačítek zhasnou. V systémech s počítačovým řídicím a hlasovacím
softwarem lze také vybrat tajné hlasování. Při tajném hlasování se LED indikátor stisknutého
hlasovacího tlačítka nerozsvítí.
 
Stavový LED indikátor udává stav hlasovacího panelu.

Barva LED indikátoru Stav

Nesvítí Zařízení je vypnuto nebo je
vypnutý systém

Modrý (svítí) Systém je zapnutý

Modrý, bliká s frekvencí
5 Hz

Neprobíhá žádná komunikace

Žlutý, bliká s frekvencí
2 Hz

Je vyžadována karta

Žlutý, bliká s frekvencí
5 Hz

Karta byla odmítnuta

Žlutý (svítí) Delegát je přítomen

Tabulka 8.27: Stavy

Poznámka!

Pokud byla požadována identifikační karta (ale nelze ji použít, protože jednotka není vybavena

čtečkou karet), LED indikátor na jednotce DCN-FV bude nepřetržitě žlutě blikat.

 
 

8.14
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Hlasovací jednotka DCN-FVU
Prostudujte si část Hlasovací panel DCN-FV(CRD), Strana 258 , naleznete v ní informace
o použití hlasovacího panelu. Hlasovací jednotka a hlasovací panel pracují stejným způsobem,
ale stavový LED indikátor hlasovacího panelu signalizuje méně stavů.

Barva LED indikátoru Stav

Nesvítí Zařízení je vypnuto nebo je
vypnutý systém

Modrý (svítí) Zařízení je zapnuto

Modrý, bliká s frekvencí
5 Hz

Neprobíhá žádná komunikace

Žlutý (svítí) Delegát je přítomen

Tabulka 8.28: Stavy

Poznámka!

Čínskou verzi hlasovacího panelu lze použít pouze pro parlamentní hlasování a hlasování pro/

proti, protože čínská verze je opatřena 4 hlasovacími tlačítky. Pro všechna ostatní hlasování se

používá minimálně 5 hlasovacích tlačítek.
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Tlumočnické jednotky DCN-IDESK
Tlumočnická jednotka se spustí po spuštění centrální řídicí jednotky. Na displeji jednotky se
zobrazí verze hardwaru a softwaru. Například:

 
Pokud má jednotka správnou konfiguraci, automaticky přejde do provozního režimu. Provozní
režim je výchozím režimem tlumočnické jednotky. Pokud není jednotka nakonfigurována,
zobrazí se na displeji následující obrazovka:

 

Poznámka!

Nenakonfigurovanou jednotku nelze uvést do provozního režimu.

Normální tlumočení
Při postupu, který je pro tlumočníky obvyklý, zná tlumočník zdrojový základní jazyk. Tlumočník
provádí tlumočení ze zdrojového jazyka do cílového jazyka. Kanály pro distribuci jazyků
přenášejí cílový jazyk do delegátských jednotek.

A

1 2 3 4

A A A

CHI FRE GER ENG

ENG
Floor

Obrázek 8.3: Normální tlumočení ze základního jazyka

Tlumočení z pilotního jazyka
Pro případy, kdy tlumočník nezná zdrojový základní jazyk, je systém vybaven funkcí pilotního
tlumočení.
Jeden tlumočník tlumočí ze zdrojového jazyka (signálu v základním jazyce) do jazyka, který
ostatní tlumočníci znají. Tento jazyk je označován jako pilotní jazyk. Tlumočení do pilotního
jazyka automaticky nahradí signál v základním jazyce ve všech tlumočnických jednotkách.
Všichni tlumočníci poté používají k tlumočení projev přetlumočený do pilotního jazyka.
V příkladu uvedeném na obrázku je základním jazykem čínština. Funkce pilotního jazyka je
aktivována na jednotce tlumočníka tlumočícího z čínštiny. Tlumočník tlumočící z čínštiny do
angličtiny vybere kanál B a bude odesílat tlumočení do pilotního jazyka (tzn. do angličtiny) do
všech ostatních tlumočnických jednotek. Na všech ostatních tlumočnických jednotkách se
vedle tlačítka pro výběr základního nebo pilotního jazyka rozsvítí LED indikátor, který
signalizuje, že tlumočnická jednotka přijímá tlumočení do pilotního jazyka.

8.16
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B
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Obrázek 8.4: Tlumočení z pilotního jazyka

Poznámka!

V instalačním režimu tlumočnické jednotky lze výstup B přiřadit funkci pilotního tlumočení.

LED indikátor tlačítka mikrofonu
Barvy LED indikátoru kolem tlačítka mikrofonu udávají stav mikrofonu, který je připojen
k tlumočnické jednotce.

Barva Stav

Červený (svítí) Mikrofon je aktivován

Červený (bliká) Upozornění na obsazení

Zelený (svítí) Tlumočnická kabina je vypnutá

Tabulka 8.29: Stav

Poznámka!

Pokyny vysvětlující postup obsluhy tlumočnické jednotky naleznete na kartě se stručnými

referenčními informacemi tlumočnické jednotky.

Zvuková signalizace
Tlumočnická jednotka může generovat do sluchátek zvukové signály pro oznámení zvláštních
událostí, čímž zajišťuje podporu nevidomých tlumočníků.

Poznámka!

Úroveň hlasitosti zvukové signalizace závisí na poloze regulátoru hlasitosti sluchátek.

Zvukovou signalizaci lze zapínat a vypínat prostřednictvím tlačítka zvukové signalizace (viz část
Tlumočnické jednotky DCN-IDESK, Strana 52). Při aktivaci zvukové signalizace se na displeji
zobrazí nota.

Tón Událost

Zapnutá zvuková signalizace Zvuková signalizace je aktivována.

Vypnutá zvuková signalizace Zvuková signalizace je deaktivována.

Zapnutý mikrofon Mikrofon je zapnutý.
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Tón Událost

Vypnutý mikrofon Mikrofon je vypnutý.

Signalizace kvality Je vybrán vlastní kanál, zatímco je zapnutý mikrofon NEBO
kvalita vybraného kanálu je „–“.

Externí telefonní hovor Příchozí telefonní hovor (pouze v případě, že zvuková
signalizace je aktivována a mikrofon je vypnutý).

Interkom Hovor prostřednictvím interkomu (pouze v případě, že
zvuková signalizace je aktivována a mikrofon je vypnutý).

Tabulka 8.30: Zvuková signalizace
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Obrázek 8.5: Zvuková signalizace
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Poznámka!

Kromě tónů zapnuté a vypnuté zvukové signalizace jsou veškeré tóny zvukové signalizace

dostupné pouze v případě, že je zvuková signalizace aktivována.

Rozbočovač síťového vedení PRS-NSP
Dva LED indikátory na rozbočovači síťového vedení poskytují informace o stavu rozbočovače
síťového vedení.

Zelený (napájení) Žlutý (porucha) Stav

Nesvítí Nesvítí Rozbočovač síťového vedení není napájen.

Nesvítí Svítí Není dostupná optická síť nebo došlo k poruše
optické sítě.

Svítí Nesvítí Rozbočovač síťového vedení pracuje správně.

Tabulka 8.31: Stavové LED indikátory

Rozhraní pro optické vedení PRS-FINNA
Dva LED indikátory na rozhraní pro optické vedení poskytují informace o stavu rozhraní pro
optické vedení.

Zelený (napájení) Žlutý (porucha) Popis

Nesvítí Nesvítí Vypnuto – není dostupné externí napájení.

Nesvítí Svítí Pohotovostní režim – externí napájení do
kabelu POF je vypnuto.

Svítí Svítí Pracovní režim – externí napájení do kabelu
POF je zapnuto.

Svítí Nesvítí Pracovní režim – není dostupné externí
napájení, ale napájení je zajišťováno ze strany
kabelu POF.

Záblesk Nesvítí Porucha – není dostupné externí napájení
a není přijímán žádný protokol.

Záblesk Svítí Porucha – externí napájení je dostupné, ale
není přijímán žádný protokol.

Tabulka 8.32: Stavové LED indikátory

Deska distribuce dat DCN-DDB
Komunikace
Deska distribuce dat odesílá sériová data do sálového displeje přes port RS232. Sériová data
obsahují text v kódu ASCII s kódy Escape ANSI pro speciální funkce. Popisy řídicích znaků
<CR> a <LF> naleznete v tabulce.
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Znak Popis

<CR> Přesune kurzor na první pozici na současném textovém řádku.

<LF> Přesune kurzor o jeden řádek níže v současném sloupci.

Tabulka 8.33: Řídicí znaky kódu ASCII

 
Deska distribuce dat odesílá do stavových displejů pouze kódy ANSI a binární data.

Podpora ANSI
Připojený sálový displej musí být schopen zpracovat veškeré níže uvedené kódy Escape ANSI.

Poznámka!

Ne všechny z těchto kódů jsou v současné době používány, ale musí být implementovány

v sálovém displeji z důvodu zajištění kompatibility v budoucnosti.

 
Pozice kurzoru

<esc>[<line number>;<column number>H

<esc>[<line number>;<column number>f 

 

Obrázek 8.6: Pozice kurzoru

Přesune kurzor na stanovenou pozici. Pokud není zadáno číslo textového řádku ani číslo
sloupce, kurzor se přesune do levého horního rohu sálového displeje (textový řádek 1,
sloupec 1).
 
Kurzor nahoru

<esc>[<numlines>A  

Obrázek 8.7: Kurzor nahoru

 
Posune kurzor nahoru ve stejném sloupci. Počet textových řádků, o které se kurzor posune,
určuje parametr numlines. Pokud se kurzor již nachází na prvním textovém řádku, sálový
displej musí tuto funkci Escape ignorovat. Při vynechání parametru numlines posune deska
distribuce dat kurzor o jeden textový řádek.
 
Kurzor dolů

<esc>[<numlines>B 

Obrázek 8.8: Kurzor dolů

 
Posune kurzor dolů ve stejném sloupci. Počet textových řádků, o které se kurzor posune,
určuje parametr numlines. Pokud se kurzor již nachází na posledním textovém řádku, sálový
displej musí tuto funkci Escape ignorovat. Při vynechání parametru numlines posune deska
distribuce dat kurzor o jeden textový řádek.
 
Kurzor doprava

<esc>[<numlines>C 

Obrázek 8.9: Kurzor doprava
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Posune kurzor doprava ve stejném textovém řádku. Počet sloupců, o které se kurzor posune,
určuje parametr numlines. Pokud se kurzor již nachází v posledním sloupci, sálový displej musí
tuto funkci Escape ignorovat. Při vynechání parametru numlines posune deska distribuce dat
kurzor o jednu pozici.
 
Kurzor doleva

<esc>[<numlines>D  

Obrázek 8.10: Kurzor doleva

 
Posune kurzor doleva ve stejném textovém řádku. Počet sloupců, o které se kurzor posune,
určuje parametr numlines. Pokud se kurzor již nachází v prvním sloupci, sálový displej musí
tuto funkci Escape ignorovat. Při vynechání parametru numlines deska distribuce dat
předpokládá výchozí hodnotu 1 sloupec.
 
Vymazat displej

<esc>[2J 

Obrázek 8.11: Vymazat displej

Vymaže sálový displej a přesune kurzor na jeho domovskou pozici (textový řádek 1, sloupec 1).
 
Vymazat řádek

<esc>[K 

Obrázek 8.12: Vymazat řádek

Vymaže všechny znaky od pozice kurzoru do konce textového řádku (včetně znaku na pozici
kurzoru). Kurzor zůstane na stejném místě.

Číselný displej
Na číselném displeji může deska distribuce dat zobrazovat výsledky parlamentního hlasování
a časovač hlasování. Číselný displej nevyžaduje řídicí počítač.
Deska distribuce dat odesílá do sálového displeje šest textových řádků. Každý textový řádek
obsahuje šest pozic. To platí pouze pro parlamentní hlasování (Ano / Ne / Zdržuji se
hlasování), další režimy hlasování nejsou podporovány.

Linka Položka

1 Časovač hlasování

2 Počet přítomných delegátů

3 Počet delegátů, kteří hlasovali „Ano“

4 Počet delegátů, kteří hlasovali „Ne“

5 Počet delegátů, kteří hlasovali „Zdržuji se hlasování“

6 Počet delegátů, kteří nehlasovali

Tabulka 8.34: Číselný displej
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Poznámka!

Pokud není nastaven časovač hlasování, první textový řádek je prázdný.

Časovač hlasování je čtyřciferné číslo (dvě číslice pro minuty, dvě číslice pro sekundy). Mezi
minutami a sekundami není oddělovač. Oddělovač musí být součástí trvalého textu na sálovém
displeji.
 
Příklad:
Probíhá parlamentní hlasování. Zbývá 14 minut a 25 sekund. V místnosti je přítomno
1 235 delegátů: 945 delegátů hlasovalo „Ano“, 30 delegátů hlasovalo „Ne“, 255 delegátů
hlasovalo „Zdržuji se hlasování“ a 5 delegátů nehlasovalo.
Na následujícím obrázku jsou uvedena data, která deska distribuce dat odesílá do sálového
displeje.

Poznámka!

Podtržítko představuje mezeru.

<ESC>[2J1425<CR><LF>

1235<CR><LF>

_945<CR><LF>

__30<CR><LF>

_255<CR><LF>

___5

 

Obrázek 8.13: Číselný displej, příklad (1)

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny údaje, které se zobrazují na sálovém displeji.

Time:
Present:
Yes:
No:
Abstain:
Not Voted:

Obrázek 8.14: Číselný displej, příklad (2)
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Odstraňování problémů

Systém
Při výskytu problému proveďte následující kroky:
4 Zkontrolujte systém. Zkontrolujte například:

– LED indikátory, které svítí na zařízeních
– Zprávy o stavu zařízení
4 Poznamenejte si zjištěný stav. Zaznamenáním zjištěného stavu můžete poskytnout

vysvětlení zjištěného stavu dalším osobám (například servisním technikům).
 
Na základě našich zkušeností a dat z našich servisních středisek víme, že problémy přímo na
pracovišti se často týkají aplikace a nikoli individuálně výkonnosti jednotek. Je proto důležité
přečíst si tuto instalační příručku a návod k obsluze a poznámky k verzi. To vám ušetří čas
a pomůže nám rozvíjet kvalitu produktů Bosch.
Tip: Při instalaci se vždy ujistěte, zda používáte nejnovější uvolněnou verzi softwaru.
 
U větších systémů může snadno dojít k úplnému pohlcení celkovým množstvím jednotek
a možností. Je vhodné zvolit přístup postupného vyhledávání nejmenšího možného pracovního
systému, který obsahuje problematickou jednotku. Jako kabeláž a spoje by neměly být použity
integrované kabely budovy, ale ověřené kabely krátkých délek.

Problémy s optickou sítí
Ujistěte se, zda počet uzlů, v kombinaci s délkou kabelů, je v souladu s limity systému pro
maximální množství uzlů a zda poloměr ohybu optických kabelů není příliš malý. Prostudujte si
část Návrh optické sítě, Strana 83.
Stav sítě by mohlo být možné zjistit z informací zobrazených na centrální řídicí jednotce:
– Procházením pomocí otočného přepínače přejděte na poruchy (1 pro audioexpandér a 4

pro centrální řídicí jednotku), stiskněte otočný přepínač na dobu 5 sekund a přejděte na
poruchy sítě.
Podnabídka A obsahuje informace o optickém připojení, s jejichž pomocí můžete
zkontrolovat, zda je optický kabel v pořádku – redundantní („ring“), neredundantní
(„branch“, pro poslední připojenou jednotku se zobrazí „end of Branch“).

Příklad: V případě, že je systém zapojen jako redundantní a v nabídce se zobrazí text „branch“,
zkontrolujte optické kabely.
Nabídka také ukáže protokol chyb týkajících se sítě (v této nabídce může být počet chyb
nastaven na hodnotu „0“):
– Připojení nebo odpojení bude zaprotokolováno jako chyba sítě. V případě, že se hodnota

počitadla zvyšuje bez kmitočtu, pak by se problém mohl týkat optických připojení:
LE: (Chyba uzavření) registrace změny nebo vytvoření sítě. Hodnota počitadla se může
zvyšovat připojením jednotek do optického řetězce, resetováním jednotky nebo při
zapnutí jednotky.
RE: (Chyba regenerace) registrace poškozených dat, která byla získána zpět (opravena)
pomocí kontrolního součtu (kontrolního kódu dat). Hodnota počitadla se může zvyšovat
v důsledku vadných nebo příliš dlouhých kabelů (v kombinaci s příliš mnoha uzly) nebo
špatně pracující jednotky.
BE: (Bitová chyba) registrace poškozených dat, která nemohla být získána zpět pomocí
kontrolního součtu.

Tip: Nepoužívejte stahovací kabelové pásky.

9
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Problém Rada

– Na displeji zařízení optické sítě se zobrazí
text No Network.

– Optický síťový kabel, který je
připojen k zařízení optické sítě, je
příliš dlouhý (viz část Kabeláž, Strana
86).

– Je připojeno více uzlů, než je
přípustný maximální počet.

– Audiovstupy zařízení optické sítě
neposkytují audiosignál.

– Ujistěte se, zda jsou audiovstupy
aktivovány řídicími vstupy (například
viz část Audioexpandér LBB4402/00,
Strana 123).

– Ujistěte se, zda optická síť
neobsahuje více než 16 zařízení (viz
část Limity, Strana 83).

Akustická zpětná vazba
K akustické zpětné vazbě („pískání“) dochází, pokud je zvuk z reproduktorů nebo sluchátek
v systému znovu přiváděn do systému aktivovanými mikrofony.

Zdroj Rychlé řešení  

Akustická zpětná vazba
je způsobena
reproduktory
přispěvatelských
zařízení.

Snižte úroveň hlasitosti
systému. Například otočným
voličem na přední straně
centrální řídicí jednotky (viz
část Centrální řídicí jednotky
DCN-CCU2 a DCN-CCUB2,
Strana 238).

Postupujte následovně:
1. Nainstalujte potlačovač
zpětné vazby mezi audiovstup 2
a audiovýstup 2 centrální řídicí
jednotky. 2. Pro režim
směrování zvuku systému
nastavte možnost Insertion (viz
část Centrální řídicí jednotky
DCN-CCU2 a DCN-CCUB2,
Strana 189).

Akustická zpětná vazba
je způsobena externím
systémem veřejného
ozvučení, který je
připojen k systému DCN.

Snižte úroveň hlasitosti
systému veřejného ozvučení
nebo systému DCN.

Nainstalujte potlačovač zpětné
vazby mezi audiovýstup 1
a vstup externího systému
veřejného ozvučení.

Akustická zpětná vazba
je způsobena sluchátky,
která jsou připojena
k přispěvatelským
zařízením.

Požádejte předsedajícího
a delegáty, aby snížili úroveň
hlasitosti svých sluchátek
pomocí přispěvatelských
zařízení.

Nainstalujte a nakonfigurujte
funkci snížení úrovně sluchátek
přispěvatelských zařízení.
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Problémy se systémem

Problém Rada

V systému lze slyšet šum. Uzemněte systém pouze v jednom bodu
(viz část Centrální řídicí jednotky DCN-
CCU2 a DCN-CCUB2, Strana 189).

Systém nepracuje správně, ale nevíte, v čem
spočívá problém.

– Problém může způsobovat
„neukončený“ kabel DCN bez
zakončovací zástrčky kabelu. Připojte
zakončovací zástrčky kabelu ke všem
„neukončeným“ kabelům DCN.

– Problém může způsobovat vysílač,
který byl připojen, zatímco byl
zapnutý. Vypněte a znovu zapněte
vysílač.

Centrální řídicí jednotka DCN-CCU2 a DCN-CCUB2

Problém Rada

– Nelze spustit centrální řídicí jednotku. – Centrální řídicí jednotka není
připojena k napájení z elektrické sítě.

– Centrální řídicí jednotka neovládá správně
videokamery.

– Port RS232 centrální řídicí jednotky
není správně nakonfigurován.
Prostudujte si část Centrální řídicí
jednotky DCN-CCU2 a DCN-CCUB2,
Strana 189 , v níž naleznete pokyny
vysvětlující postup konfigurace portu
RS232 centrální řídicí jednotky.

– Dálkové vedení nepřijímá napájení ze
systému a LED indikátory přetížení na
centrální řídicí jednotce nebo přídavném
napájecím zdroji nesvítí.

– Dálkové vedení je odpojeno od
centrální řídicí jednotky nebo
přídavného napájecího zdroje.

– Dálkové vedení obsahuje vadný
prodlužovací kabel. Vyhledejte vadný
prodlužovací kabel a vyměňte jej.

– Pro režim systému centrální řídicí
jednotky je na předním panelu
jednotky nebo v konferenčním
softwaru nastavena možnost
Standby nebo Off.

– Dálkové vedení obsahuje vadný
prodlužovací kabel. Vyhledejte vadný
prodlužovací kabel a vyměňte jej.

– Dálkové vedení nepřijímá napájení ze
systému a svítí LED indikátory přetížení na
centrální řídicí jednotce nebo přídavném
napájecím zdroji.

– Zařízení, která jsou připojena
k dálkovému vedení, vyžadují příliš
velký příkon. Pomocí výpočetního
nástroje znovu vypočítejte příkon
zařízení a prodlužovacích kabelů
připojených k dálkovému vedení.
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Problém Rada

– Systém s více centrálními řídicími
jednotkami nepracuje správně, ale
nemůžete rozpoznat, v čem spočívá
problém.

– Zkontrolujte, zda jednotlivé
podsystémy pracují správně v režimu
jedné centrální řídicí jednotky (viz
část Centrální řídicí jednotky DCN-
CCU2 a DCN-CCUB2, Strana 189).

– Problém by mohl způsobovat rušivý
podnět v optické síti způsobený
připojením zařízení do spuštěného
systému. Pokud problém přetrvává,
pak postupně vypněte a znovu
zapněte veškerá zařízení propojená
optickou sítí, počínaje hlavní
centrální řídicí jednotkou (viz část
Návrh optické sítě, Strana 83).

– Na displeji se zobrazí: Download WAP – Bezdrátový přístupový bod obsahuje
nekompatibilní verzi softwaru.
Prostřednictvím programu DLT
stáhněte do bezdrátového
přístupového bodu verzi softwaru,
kterou používá centrální řídicí
jednotka.

– Na displeji se zobrazí: Bad Signal – Zpráva upozorňuje na špatný signál
bezdrátových konferenčních
jednotek.

– Přesuňte jednotku blíže
k bezdrátovému přístupovému bodu.

– Zkontrolujte, zda nejsou dostupné
další sítě WiFi.

– Na displeji se zobrazí: Low Battery – Zpráva upozorňuje na téměř vybitý
akumulátor bezdrátové konferenční
jednotky.

– Vyměňte nebo nabijte akumulátor.

– Více upozornění na špatný signál, než je
očekáváno, na displeji centrální řídicí
jednotky nebo v softwaru DCN-SWSMV

– V případě silného rušení na kmitočtu
2,4 GHz informuje systém operátora
pomocí upozornění na špatný signál
zobrazeného na displeji centrální
řídicí jednotky nebo v softwaru DCN-
SWSMV. Pokud je vyžadováno
důkladnější prozkoumání, je možné
analyzovat soubor protokolu
softwaru DCN-SWSMV.
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Jednotka Concentus DCN-CON

Problém Rada

– Na displejích jednotek Concentus se
zobrazuje text, který se objevuje při
spouštění.

– Signál systému DCN je příliš často
regenerován (viz část Návrh systému
DCN, Strana 69).

– Dálkové vedení je příliš dlouhé (viz
část Návrh systému DCN, Strana 69).

– Signál systému DCN není regenerován
každých 100 m (viz část Návrh
systému DCN, Strana 69).

– V závislosti na nastavení nabídky 8L LED
indikátor mikrofonu na horní straně
reproduktoru delegátských jednotek
Concentus a jednotek předsedajících
Concentus bliká nebo trvale svítí červeně.

Přispěvatelská zařízení mají stejnou
adresu. Ujistěte se, zda jednotlivá aktivní
zařízení v systému DCN mají jedinečnou
adresu (viz část Inicializace, Strana 184
a část Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2
a DCN-CCUB2, Strana 189 > Duplicitní
identifikátor jednotky).

– Jazyky zobrazené na jednotkách
neodpovídají jazykům nastaveným
v počítači.

Postupujte podle pokynů pro stahování
(viz část Inicializace, Strana 184).

– Jednotky lze ovládat pomocí tlačítek, ale
neposkytují audiosignál pro reproduktory
nebo sluchátka.

Pro režim směrování zvuku centrální řídicí
jednotky je nastavena možnost Insertion
a nepřipojili jste zařízení mezi
audiovstup 2 a audiovýstup 2 centrální
řídicí jednotky (viz část Centrální řídicí
jednotky DCN-CCU2 a DCN-CCUB2, Strana
189).

– Jednu nebo více jednotek nelze ovládat
pomocí tlačítek, přičemž systém poskytuje
napájení pro dálková vedení a zařízení
neposkytují audiosignál pro reproduktory
nebo sluchátka.

Systém DCN obsahuje vadný prodlužovací
kabel. Vyhledejte vadný prodlužovací kabel
a vyměňte jej. Vadný prodlužovací kabel se
může nacházet kdekoli v systému DCN.
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Konferenční jednotka DCN-DIS

Problém Rada

– Není možné inicializovat konferenční
jednotky DCN.

– Signál systému DCN je příliš často
regenerován (viz část Návrh systému
DCN, Strana 69).

– Dálkové vedení je příliš dlouhé (viz
část Návrh systému DCN, Strana 69).

– Signál systému DCN není
regenerován každých 100 m (viz část
Návrh systému DCN, Strana 69).

– V závislosti na nastavení nabídky 8L na
dvou nebo více jednotkách bliká nebo
trvale červeně svítí prstencový indikátor
mikrofonu. LED indikátory tlačítek
mikrofonu nesvítí.

Přispěvatelská zařízení mají stejnou
adresu. Ujistěte se, zda jednotlivá aktivní
zařízení v systému DCN mají jedinečnou
adresu (viz část Inicializace, Strana 184
a část Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2
a DCN-CCUB2, Strana 189 > Duplicitní
identifikátor jednotky).

– Jednotka je plně funkční, ale neposkytuje
zvuk pro reproduktor nebo sluchátka.

Pro režim směrování zvuku centrální řídicí
jednotky je nastavena možnost Insertion
a nepřipojili jste zařízení mezi
audiovstup 2 a audiovýstup 2 centrální
řídicí jednotky (viz část Centrální řídicí
jednotky DCN-CCU2 a DCN-CCUB2, Strana
189).

– Přestože systém napájí dálková vedení,
jednotky nejsou funkční.

Systém DCN obsahuje vadný prodlužovací
kabel. Vyhledejte vadný prodlužovací
kabel a vyměňte jej. Vadný prodlužovací
kabel se může nacházet kdekoli v systému
DCN.

– Jednotka nepracuje očekávaným
způsobem.

Konferenční jednotka není nastavena do
správného režimu. Prostudujte si část
Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD,
Strana 214 > Režimy konferenční jednotky.

9.4
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Bezdrátová konferenční jednotka DCN-WD

Problém Rada

– Není možné přihlásit bezdrátové
konferenční jednotky DCN.

– Systém není nastaven do režimu
přihlašování.

– Jednotka není v dosahu
bezdrátového přístupového bodu
(WAP).

– Bylo dosaženo maximálního počtu
(245) bezdrátových jednotek.

– V závislosti na nastavení nabídky 8L na
dvou nebo více jednotkách bliká nebo
trvale červeně svítí prstencový indikátor
mikrofonu. LED indikátory tlačítek
mikrofonu nesvítí.

Přispěvatelská zařízení mají stejnou
adresu. Ujistěte se, zda jednotlivá aktivní
zařízení v systému DCN mají jedinečnou
adresu (viz část Inicializace, Strana 184
a část Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2
a DCN-CCUB2, Strana 189 > tabulka
Duplicitní identifikátor jednotky).
Znovu přihlaste jednotky.

– Jednotka je plně funkční, ale neposkytuje
zvuk pro reproduktor nebo sluchátka.

Pro režim směrování zvuku centrální řídicí
jednotky je nastavena možnost Insertion
a nepřipojili jste zařízení mezi
audiovstup 2 a audiovýstup 2 centrální
řídicí jednotky (viz část Centrální řídicí
jednotky DCN-CCU2 a DCN-CCUB2, Strana
189).

– Jednotka nepracuje očekávaným
způsobem.

Konferenční jednotka není nastavena do
správného režimu. Prostudujte si část
Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD,
Strana 214 > Režimy konferenční jednotky.
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Problém Rada

– Akumulátor bezdrátové jednotky se
nenabije.

– Je důležité uložené akumulátory
často nabíjet (přibližně každých
6 měsíců).

– Úplné vybití akumulátorů mohlo
způsobit, že akumulátory již nelze
nabít.

– Typická životnost akumulátorů je 5 let
nebo 500 nabíjecích cyklů.

– Není možné přihlásit bezdrátovou
konferenční jednotku do systému
s aktivovaným šifrováním. Jednotka se
vrátí do stavu „uvolněno“.

– Je pravděpodobně aktivováno
šifrování pro bezdrátový systém
a konkrétní bezdrátová konferenční
jednotka má nesprávný šifrovací klíč.

– Řešení: Deaktivujte šifrování na
centrální řídicí jednotce
a konferenční jednotku znovu
přihlaste.
Nebo zadejte správný šifrovací klíč do
konferenční jednotky a znovu ji
přihlaste.

Rozbočovač dálkového vedení LBB4114/00 nebo LBB4115/00

Problém Rada

Zařízení, která jsou připojena k zásuvce
odbočky rozbočovače dálkového vedení,
nejsou funkční.

Problém může způsobovat chráněný
rozbočovač dálkového vedení LBB4115/00.
Chráněný rozbočovač dálkového vedení
poskytuje do každé odbočky výkon
maximálně 4,5 W (viz část Odbočková
jednotka LBB4115/00, Strana 58). Je-li to
nutné, nahraďte chráněný rozbočovač
dálkového vedení LBB4115/00
rozbočovačem dálkového vedení
LBB4114/00.

Počítačový řídicí software

Problém Rada

– V počítačovém řídicím softwaru se
zobrazují šedé ikony.

– Licenční kód není správný. Ujistěte
se, zda zadáváte správný licenční kód.
Pokud nemáte licenční kód, obraťte
se na dodavatele.

9.6

9.7
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LBB 4402/00 Audioexpandér

Problém Rada

Audiosignály na audiovýstupech (digitálních)
audioexpandérů obsahují šum.

Optický síťový kabel, který je připojen
k (digitálnímu) audioexpandéru, je příliš
dlouhý (viz část Kabeláž, Strana 86).

Směrování vstupu není funkční po stažení
optických zařízení

Změňte veškeré vstupy na kanál CH00
a poté na požadovaný kanál.

Audiosignály na audiovýstupech (digitálních)
audioexpandérů obsahují šum.

Optický síťový kabel, který je připojen
k (digitálnímu) audioexpandéru, je příliš
dlouhý (viz část Kabeláž, Strana 86).

Bezdrátový přístupový bod DCN-WAP

Problém Rada

Provedení aktualizace bezdrátového
přístupového bodu trvá dlouhou dobu.

– Nástroj pro stahování a licence lze
použít k aktualizaci. Pokud je vybrána
položka Download Optical (Stáhnout
optické), provede se aktualizace
všech vhodných zařízení připojených
k optické síti. Je-li připojen
bezdrátový přístupový bod DCN-WAP,
bude aktualizace bezdrátového
přístupového bodu DCN-WAP trvat
déle než 30 minut.

– Obcházení: V případě, že není
potřebné aktualizovat bezdrátový
přístupový bod DCN-WAP, pak jej při
výběru položky Download optical
(Stáhnout optické) nepřipojujte.

Jedná se o normální chování systému,
které je zde uvedeno pro připomenutí
uživateli.

– Jednotlivé LED indikátory na bezdrátovém
přístupovém bodu: nesvítí / pomalu bliká /
nesvítí.

– Na centrální řídicí jednotce je zobrazena
zpráva „incompatible SW“.

– Bezdrátový přístupový bod DCN-WAP
nebo centrální řídicí jednotka
obsahuje starý software.

– K vyřešení tohoto problému použijte
nástroj pro stahování a licence
a aktualizujte centrální řídicí jednotku
a bezdrátový přístupový bod DCN-
WAP na stejnou verzi.

Mikrofony DCN-MIC

Problém Rada

Zásuvný mikrofon nepracuje očekávaným
způsobem.

Zásuvný mikrofon je vadný. Vyměňte
zásuvný mikrofon.

9.8

9.9

9.10

DCN Systém Next Generation Odstraňování problémů | cs 275

Bosch Security Systems B.V. Návod k obsluze Listopad 2013 | V2.0 |



Jednotky pro zápustnou montáž DCN-F

Problém Rada

– Zařízení pro zápustnou montáž nepracuje
očekávaným způsobem.

– Rozhraní pro dva delegáty zařízení
pro zápustnou montáž není
nastaveno do správného režimu.
Prostudujte si část Rozhraní pro dva
delegáty DCN-DDI, Strana 220, v níž
naleznete pokyny vysvětlující postup
změny režimu rozhraní pro dva
delegáty.

Deska distribuce dat DCN-DDB

Problém Rada

– Deska distribuce dat nepracuje
očekávaným způsobem.

– Deska distribuce dat není nastavena
do správného režimu. Prostudujte si
část Deska distribuce dat DCN-DDB,
Strana 235 , v níž naleznete pokyny
vysvětlující postup změny režimu
desky distribuce dat.

9.11

9.12
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Údržba

Čištění

!

Výstraha!

K čištění zařízení nepoužívejte alkohol, čpavek, rozpouštědla vyrobená z ropy ani brusné

čisticí přípravky.

1. Chcete-li zařízení vyčistit, odpojte je od napájení z elektrické sítě.
2. Použijte jemnou tkaninu, která je mírně zvlhčená slabým roztokem mýdla a vody.
3. Před opětovným použitím nechejte zařízení zcela uschnout.

Skladování
1. Pokud nebudete zařízení dlouhou dobu používat, odpojte je od napájení z elektrické sítě.
2. Zařízení uchovávejte na čistém a suchém místě s dostatečným prouděním vzduchu.

Akumulátor DCN-WLIION
Akumulátory neskladujte (téměř) vybité, abyste se vyvarovali jejich poškození a prodloužili
jejich životnost. Důrazně doporučujeme nabíjet akumulátor nejméně každých 6 měsíců.

10

10.1
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Technické údaje

Technické údaje systému
Vyhovuje mezinárodní normě IEC 60914 pro konferenční systémy.

Přenosová spojení
Jsou možná následující přenosová spojení:
– Z mikrofonu delegáta do sluchátek tlumočníka
– Z mikrofonu delegáta do sluchátek delegáta
– Z mikrofonu tlumočníka do sluchátek delegáta
– Z mikrofonu tlumočníka do sluchátek tlumočníka
– Z pomocného vstupu do sluchátek delegáta
– Z pomocného vstupu do sluchátek tlumočníka
– Z mikrofonu delegáta do pomocného výstupu
– Z mikrofonu tlumočníka do pomocného výstupu

Kmitočtová charakteristika: –125 Hz až 20 kHz (obecná)
–125 Hz až 3,5 kHz (spojení interkomu)

Harmonické zkreslení: < 0,5 %

Harmonické zkreslení při přetížení: < 1 %

Útlum přeslechů při 4 kHz: > 80 dB

Dynamický rozsah: > 90 dB

Kombinovaná zařízení od vstupu po výstup
Jsou možná následující přenosová spojení:
– Mikrofon delegáta s přenosovým spojením do sluchátek tlumočníka
– Mikrofon delegáta s přenosovým spojením do sluchátek delegáta
– Mikrofon delegáta s přenosovým spojením na pomocný výstup
– Mikrofon tlumočníka s přenosovým spojením do sluchátek tlumočníka
– Mikrofon tlumočníka s přenosovým spojením do sluchátek delegáta
– Mikrofon tlumočníka s přenosovým spojením na pomocný výstup

Typická kmitočtová charakteristika: 125 Hz až 20 kHz

Index citlivosti v náhodném směru zepředu: > 4,6 dB

Jmenovitá ekvivalentní hladina akustického tlaku v důsledku
vlastního šumu:

< 25 dB(A)

Celkové harmonické zkreslení při přetížení: < 1 %

Útlum přeslechů: > 80 dB
 

11
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Bezpečnost
V souladu se směrnicí 73/23/EHS pro nízká napětí, novelizovanou směrnicí 93/68/EHS.
– Pro evropské země: podle normy EN 60065, označení CE
– Pro země celého světa: IEC 60065 podle schématu B
– Pro Severní Ameriku:

USA: ANSI/UL 60065
Kanada: CAN/CSA č. 60065
Označení c-CSA-us

Elektromagnetická kompatibilita

Elektromagnetická
kompatibilita:

V souladu se směrnicí 89/336/EHS pro elektromagnetickou
kompatibilitu, novelizovanou směrnicí 93/68/EHS; schválení pro
použití v Evropě: označení CE; elektromagnetické prostředí: pro
komerční nebo profesionální použití

Emise EMC: V souladu s harmonizovanou normou EN 55103-1 (E3)
(profesionální audio/videozařízení); podle směrnic FCC (směrnice
FCC, část 15) vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy A

Imunita EMC: V souladu s harmonizovanou normou EN 55103-2 (E3)
(profesionální audio/videozařízení); Odolnost vůči rušení
mobilními telefony

Bezdrátová zařízení

Kmitočet

2 400 až 2 483,5 MHz

Maximální přenosový výkon:

100 mW (ekvivalentní izotropně vyzářený výkon)

Šířka pásma:

22 MHz

Nejdůležitější evidovaná a certifikovaná schválení pro různé země:

Evropa CE
Standard

 
Telekomunikace
EMC
 
Bezpečnost

 
EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301
489-17, EN 60950-1

USA Standard Telekomunikace,
elektromagnetická
kompatibilita
a bezpečnost

Směrnice FCC, část 15.247
ANSI/UL 60950-1

11.1.3

11.1.4

11.1.5
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Kmitočet

Kanada Standard Telekomunikace,
elektromagnetická
kompatibilita
a bezpečnost

RSS 210, CSA 22.2 č. 60950-1

Japonsko Standard Telekomunikace,
elektromagnetická
kompatibilita

Vyhláška regulující použití
rádiových zařízení: položka 19,
článek 2
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Různé

Základní norma pro elektrostatické
výboje:

V souladu s normou EN 61000-4-2, výboj na
kontaktech 4 kV, výboj ve vzduchu 8 kV

Základní norma pro harmonické
kmitočty elektrické sítě a kolísání
napětí, blikání:

V souladu s normami EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3

Základní norma pro vysokofrekvenční
elektromagnetická pole:

V souladu s normou EN 61000-4-3; vedené vysoké
kmitočty 150 kHz až 80 MHz, 3 Vef; vyzařované
vysoké kmitočty 80 až 1 000 MHz, 3 V/m; uměle
provedený test mobilních telefonů (GSM): při
vzdálenosti 20 cm pro od úst; kritéria: neovlivňující
normální činnost

Magnetická odolnost: Při montáži do skříně: 50 Hz až 10 kHz: 4 až
0,4 A/m Při umístění mimo skříň: 50 Hz až 10 kHz: 3
až 0,03 A/m

Základní norma pro rychlé
nízkoenergetické elektrické přechodné
jevy, skupiny impulzů:

V souladu s normou EN 61000-4-4 Elektrická síť:
rychlé přechodné jevy: 1 kV Vedení pro signály
a řídicí data: 0,5 kV

Základní norma pro vysokoenergetické
rázové impulzy:

V souladu s normou EN 61000-4-5 Elektrická síť:
rázové impulzy: 1 kV CM a 0,5 kV DM

Základní norma pro krátkodobé
poklesy napětí, krátká přerušení
a změny napětí:

V souladu s normou EN 61000-4-11 Elektrická síť:
krátkodobé poklesy napětí 100 % pro 1 periodu,
60 % pro 5 period, > 95 % pro 5 sekund

Odolnost proti nárazům: V souladu s normou IEC 68.2.29 Eb

Odolnost proti vibracím: V souladu s normou IEC 68.2.6 Fc, procedura A

Provozní podmínky: Pevně instalované, nepřenosné, přenosné

Rozsah teplot: – –20 až +70 °C (přeprava)
– +5 až +45 °C (použití)
– Pro přídavný napájecí zdroj a přispěvatelská

zařízení s LCD displejem je maximální teplota
+40 °C.

Relativní vlhkost: < 95 %

Seznam jazyků

Česky Původní

Abchazština ABK  

Afrikánština AFR Afrikaans

Albánština SQI shqipe

Arabština ARA arabiy

Arménština HYE hayeren

11.1.6

11.1.7
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Česky Původní

Ásámština ASM  

Ajmarština AYM aymar

Ázerbájdžánština AZE  

Balijština BAL  

Baskičtina EUS euskara

Běloruština BEL belaruskaâ

Bengálština BEN  

Bosenština BOS bosanski

Bulharština BUL български

Barmština MYA myanmasa

Kantonština YUE  

Katalánština CAT català

Cebuánština CEB S(in)ugboanon

Čečenština CHE noxçiyn mott

Čínština ZHO zhongwen

Chorvatština HRV hrvatski

Čeština CES česky

Dánština DAN dansk

Daríjština PRS  

Nizozemština NLD Nederlands

Dzongkä DZO  

Angličtina ENG English

Estonština EST eesti keel

Filipínština FIL Filipino

Finština FIN suomi

Francouzština FRA français

Galicijština GLG galego

Gruzínština KAT k’art’uli

Němčina DEU Deutsch

Gudžarátština GUJ  

Řečtina GRE elliniká

Haitština HAT kreyòl ayisyen

Hebrejština HEB ivrit

282 cs | Technické údaje DCN Systém Next Generation

Listopad 2013 | V2.0 | Návod k obsluze Bosch Security Systems B.V.



Česky Původní

Hindština HIN  

Maďarština HUN magyar nyelv

Islandština ISL íslenska

Indonéština IND Bahasa Indonesia

Irština GLE Gaeilge

Italština ITA italiano

Japonština JPN nihongo

Kannadština KAN  

Kašmírí KAS  

Kazaština KAZ  

Khmérština KHM khmêr

Kyrgyzština KIR Кыргыз

Korejština KOR choson-o

Kurdština KUR Kurdî

Laoština LAO  

Lotyština LAV latviešu

Litevština LIT lietuviu

Lucemburština LTZ Lëtzebuergesch

Makedonština MKD makedonski

Malajština MSA bh Malaysia

Malajálamština MAL  

Maltština MLT il-Malti

Maráthština MAR  

Moderní řečtina ELL Ελληνικά

Moldavština MOL moldoveana

Mongolština MON  

Nepálština NEP  

Norština NOR norsk

Orijština ORI  

Paňdžábština PAN  

Perština FAS fârsky

Polština POL polski

Portugalština POR português
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Česky Původní

Paštština PUS  

Kečuánština QUE Quechua

Rumunština RON română

Ruština RUS русский

Sanskrt SAN  

Severní sothoština NSO Sesotho sa Leboa

Srbština SRP srpski

Srbochorvatština HBS српскохрватски

Sicilština SCN sicilianu

Sindhština SND  

Sinhálština SIN  

Slovenština SLK slovenčina

Slovinština SLV slovenski

Jižní ndebelština NBL Ndébélé

Jihosotština SOT Sesotho

Španělština SPA español

Svahilština SAW Sawi

Svazijština SSW siSwati

Švédština SWE svenska

Tádžičtina TGK  

Tamilština TAM  

Telugu TEL  

Thajština THA thai

Tibetština BOD  

Čivenda VEN  

Tsongština TSO Xitsonga

Cwanština TSN Setswana

Turečtina TUR Türkçe

Turkmenština TUK türkmençe

Ukrajinština UKR українська

Urdština URD  

Vietnamština VIE Tiêng Viêt

Velština CYM Cymraeg
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Česky Původní

Xhosština XHO isiXhosa

Zuluština ZUL isiZulu

......... ... .........

Tabulka 11.1: Seznam jazyků

Poznámka!

Tečky (viz poslední řádek tabulky) označují, že tlumočnická jednotka byla nakonfigurována pro

jazyk, který není uveden v seznamu.
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Technické údaje produktů

Centrální řídicí jednotky DCN-CCU2 a DCN-CCUB2

Napájecí napětí 115/230 V ± 10 %

Spotřeba energie 360 W

Napájení systému DCN 40 V DC, max. 85 W na zásuvku DCN

Napájení optické sítě 40 V DC, max. 65 W

Celková dodávaná energie 320 W

Připojení RS-232 1 zásuvka Sub-D s devíti vývody

Kmitočtová charakteristika 30 Hz až 20 kHz (–3 dB při jmenovité úrovni)

Celkové harmonické zkreslení při
jmenovité úrovni

< 0,5 %

Útlum přeslechů > 85 dB při 1 kHz

Dynamický rozsah > 90 dB

Odstup signálu od šumu > 87 dBA

Audiovstup Funkce Jmenovitý Maximální

XLR Základní jazyk –12 dBV (–6, +6 dB) 12 dBV (–6, +6 dB)

Cinch Základní jazyk –24 dBV (–6, +6 dB) 0 dBV (–6, +6 dB)

Audio výstup Funkce Jmenovitý Maximální

XLR 1 Veřejné ozvučení –12 dBV (–24, +6 dB) 12 dBV (–24, +6 dB)

XLR 2 Rekordér 9 dBV (–24, +6 dB) 12 dBV (–24, +6 dB)

XLR 2 Reproduktor delegáta 0 dBV (–24, +6 dB) 12 dBV (–24, +6 dB)

XLR 2 Vřazení / mix-minus –12 dBV (–24, +6 dB) 12 dBV (–24, +6 dB)

Cinch 1 Veřejné ozvučení –24 dBV (–24, +6 dB) 0 dBV (–24, +6 dB)

Cinch 2 Rekordér –3 dBV (–24, +6 dB) 0 dBV (–24, +6 dB)

Cinch 2 Reproduktor delegáta –12 dBV (–24, +6 dB) 0 dBV (–24, +6 dB)

Cinch 2 Vřazení / mix-minus –24 dBV (–24, +6 dB) 0 dBV (–24, +6 dB)

Monitor Funkce Jmenovitý Maximální

3,5 mm Sluchátka –1 dBV (ztlumení, –
24 dB, 0 dB)

2 dBV (ztlumení, –
24 dB, 0 dB)

Kontakt
poruchy (pouze
jednotka CCU2)

Funkce Signál Napětí a proud

Zástrčka se
4 vývody

Poruchové relé Bezpotenciálové
přepínací relé

Maximálně 30 V DC /
1 A Maximálně
125 V AC / 0,3 A

 

11.2

11.2.1

286 cs | Technické údaje DCN Systém Next Generation

Listopad 2013 | V2.0 | Návod k obsluze Bosch Security Systems B.V.



Montáž Deska stolu nebo montáž do 19" skříně (racku)

Rozměry (v × š × h)  

Při použití na stole, s nožkami 92 × 440 × 400 mm
 

Při použití v 19" skříni, s držáky 88 × 483 × 400 mm
 

Před držáky 40 mm

Za držáky 360 mm

Hmotnost 7 kg

Barva Uhelná čerň (odstín PH 10736) se stříbrnou

Audioexpandér LBB4402/00

Napájecí napětí 24 až 48 V DC

Spotřeba energie 7,6 W (DC)

Kmitočtová charakteristika 30 Hz až 20 kHz (–3 dB při jmenovité úrovni)

Celkové harmonické zkreslení při
jmenovité úrovni

< 0,5 %

Útlum přeslechů > 85 dB při 1 kHz

Dynamický rozsah > 90 dB

Odstup signálu od šumu > 87 dBA

Audiovstup Funkce Jmenovitý Maximální

XLR Tlumočení ze
základního jazyka

0 dBV (–6, +6 dB)
0 dBV (–6, +6 dB)

12 dBV (–6, +6 dB)
12 dBV (–6, +6 dB)

Cinch Tlumočení ze
základního jazyka

–12 dBV (–6, +6 dB)
–12 dBV (–6, +6 dB)

0 dBV (–6, +6 dB)
0 dBV (–6, +6 dB)

Mikrofonní
vstup

Funkce Jmenovitý Maximální

XLR Mikrofon –57 dBV (–6, +6 dB) –26 dBV (–6, +6 dB)

Cinch Mikrofon --- ---

Zástrčka nebo
zásuvka

Funkce Jmenovitý Maximální

XLR Tlumočení pro
veřejné ozvučení

–12 dBV (–24, +6 dB)
9 dBV (–24, +6 dB)

12 dBV (–24, +6 dB)
12 dBV (–24, +6 dB)

Cinch Tlumočení pro
veřejné ozvučení

–24 dBV (–24, +6 dB) –
3 dBV (–24, +6 dB)

0 dBV (–24, +6 dB)
0 dBV (–24, +6 dB)

Monitor Funkce Jmenovitý Maximální

3,5 mm Sluchátka –1 dBV (ztlumení, –
24 dB, 0 dB)

2 dBV (ztlumení, –
24 dB, 0 dB)
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Rozměry (v × š × h)  

Při použití na stole, s nožkami 92 × 440 × 400 mm
 

Při použití v 19" skříni, s držáky 88 × 483 × 400 mm
 

Před držáky 40 mm

Za držáky 360 mm

Hmotnost 7 kg

Montáž Na stůl, do 19" skříně

Barva Uhelná čerň (odstín PH 10736) se stříbrnou

Digitální audioexpandér PRS-4DEX4

Napájecí napětí 24 až 48 V DC

Spotřeba energie 6 W (DC)

Kmitočtová charakteristika 30 Hz až 20 kHz

Celkové harmonické zkreslení při
jmenovité úrovni

< 0,5 %

Monitor Funkce Jmenovitý Maximální

3,5 mm Sluchátka –1 dBV (ztlumení, –24 dB,
0 dB)

2 dBV (ztlumení, –24 dB,
0 dB)

 

Montáž Deska stolu nebo montáž do 19" skříně (racku)

Rozměry (v × š × h)  

Při použití na stole, s nožkami 92 × 440 × 400 mm
 

Při použití v 19" skříni, s držáky 88 × 483 × 400 mm
 

Před držáky 40 mm

Za držáky 360 mm

Hmotnost 6 kg

Montáž Na stůl, do 19" skříně

Barva Uhelná čerň (odstín PH 10736) se stříbrnou

Rozhraní sítě CobraNet LBB4404/00

Napájecí napětí 24 až 48 V DC

Spotřeba energie 10,5 W (DC)

Kmitočtová charakteristika 30 Hz až 20 kHz

Celkové harmonické zkreslení při
jmenovité úrovni

< 0,5 %
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Monitor Funkce Jmenovitý Maximální

3,5 mm Sluchátka –1 dBV (ztlumení, –24 dB,
0 dB)

2 dBV (ztlumení, –24 dB,
0 dB)

 

Rozměry (v × š × h)  

Při použití na stole, s nožkami 92 × 440 × 400 mm
 

Při použití v 19" skříni, s držáky 88 × 483 × 400 mm
 

Před držáky 40 mm

Za držáky 360 mm

Hmotnost 7 kg

Montáž Na stůl, do 19" skříně

Barva Uhelná čerň (odstín PH 10736) se stříbrnou

Bezdrátový přístupový bod DCN-WAP

Spotřeba energie 4 W

 

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

Rozměry (v × š × h)  

S držákem 59 × 284,5 × 201 mm

Hmotnost
S držákem
Bez držáku

 
907 g
643 g

Barva Světle šedá (odstín RAL 000 7500)

Jednotky Concentus DCN-CON

Kmitočtová charakteristika 30 Hz až 20 kHz

Zatěžovací impedance sluchátek > 32 ohmů

Výstupní výkon 2 × 15 mW / 32 ohmů

Sluchátka Funkce Jmenovitý Maximální

3,5 mm Sluchátka 3 dBV 6 dBV (ztlumení, 0 dB)

Náhlavní souprava Funkce Jmenovitý Maximální

3,5 mm Mikrofon –34 dBV –10 dBV

 

Montáž Deska stolu (umístění s možností přenášení
nebo pevná montáž) a zápustná montáž

Rozměry (v × š × h)  

Deska stolu (bez mikrofonu) 50 × 275 × 155 mm
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Zápustná montáž (bez mikrofonu) 30 × 275 × 155 mm

Hmotnost 1,4 kg

Barva horní části Uhelná čerň (odstín PH 10736) se stříbrným
(odstín RAL 9022) panelem

Barva základny Uhelná čerň (odstín PH 10736)

Konferenční jednotky DCN-DIS a DCN-WD

Kmitočtová charakteristika 30 Hz až 20 kHz

Zatěžovací impedance sluchátek > 32 ohmů < 1 kiloohm

Výstupní výkon 2 × 15 mW / 32 ohmů

Sluchátka Funkce Jmenovitý Maximální

3,5 mm Sluchátka 3 dBV 6 dBV (ztlumení, 0 dB)

 

Zástrčka nebo
zásuvka

Funkce Jmenovitý Maximální

3,5 mm Sluchátka 3 dBV 6 dBV (ztlumení, 0 dB)

 

Montáž Deska stolu

Rozměry (v × š × h)
(bez mikrofonu)

 
61 × 190 × 160 mm

Hmotnost
S držákem
Bez držáku

 
485 g
700 g

Barva horní části Stříbrná (odstín RAL 9022)

Barva základny Uhelná čerň (odstín PH 10736)

Akumulátor DCN-WLIION

Výstupní napětí 7,2 V DC

Kapacita 4 800 mAh

Výstupní výkon 2 × 15 mW / 32 ohmů

Životnost: 500 cyklů nabití a vybití

Doba nabíjení: 3 hodiny

 

Rozměry (v × š × h) 61,5 × 136 × 22 mm

Hmotnost 215 g

Barva Uhelná čerň (odstín PH 10736)

11.2.7

11.2.8

290 cs | Technické údaje DCN Systém Next Generation

Listopad 2013 | V2.0 | Návod k obsluze Bosch Security Systems B.V.



Nabíječka akumulátorů DCN-WCH05

Napájecí napětí 100 až 240 V AC ± 10 %
50 až 60 Hz

Maximální příkon 190 W

 

Rozměry (v × š × h) 340 × 195 × 82 mm

Hmotnost (bez baterií) 1,4 kg

Barva Uhelná čerň (odstín PH 10736)

Napájecí adaptér DCN-WPS

Jmenovité napájecí napětí 100 až 240 V AC (50 až 60 Hz), 150 mA

Jmenovité výstupní napětí 9 V DC (500 mA)

 

Rozměry (v × š × h) 340 × 195 × 82 mm

Hmotnost (bez baterií) 1,4 kg

Barva Uhelná čerň (odstín PH 10736)

 

Vstup 100 až 240 V AC, 50 až 60 Hz

Výstup 9 V DC, 550 mA

Zásuvné mikrofony DCN-MICL a DCN-MICS

Obrázek 11.1: Kmitočtová charakteristika mikrofonu

Kmitočtová charakteristika 100 Hz až 16 kHz

Typ měniče Kondenzátorový

Směrový diagram Kardioidní

Citlivost 9,3 mV při 85 dB SPL (Rl = 3k3, U = 5 V)

Maximální SPL při THD < 3 % 110 dB

Ekvivalentní úroveň vstupního šumu 24 dB lin, 21 dBA
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Obrázek 11.2: Polární diagram mikrofonu LBB 4149 byl měřen s růžovým šumem v oktávách

Jmenovité napájecí napětí 100 až 240 V AC (50 až 60 Hz), 150 mA

Jmenovité výstupní napětí 9 V DC (500 mA)

 

Jmenovitá úroveň: 85 dB SPL

Maximální úroveň: 110 dB SPL při THD < 3 %

Typ měniče: Elektretový

Směrový diagram: Kardioidní

Ekvivalentní úroveň vstupního šumu: 24 dB(A)

Montáž Připojení a upevnění do konferenčních
jednotek, jednotek Concentus, panelů pro
připojení mikrofonu pro zápustnou montáž nebo
tlumočnických jednotek

Délka  

DCN-MICS 310 mm

DCN-MICS 480 mm

Hmotnost  

DCN-MICS 100 g

DCN-MICS 115 g

Barva horní části Stříbrná (odstín RAL 9022)

Sluchátko interkomu DCN-ICHS

Montáž Na desku stolu nebo stěnu pomocí 2 otvorů pro
šroub ve vidlici

Rozměry (v × š) 53 × 212 mm

Hmotnost 295 g

Barva Uhelná čerň (odstín PH 10736)
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Nástroj pro určení polohy pro zápustnou montáž DCN-FPT

Hmotnost 31 g

Barva Uhelná čerň (odstín PH 10736)

Rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI

Zástrčka nebo
zásuvka

Funkce Jmenovitý Maximální

DIN s 8 vývody Linkový vstup 0 dB
Linkový vstup 6 dB
Linkový vstup 12 dB
Linkový vstup 18 dB
Mikrofon 0 dB
Mikrofon 6 dB
Mikrofon 12 dB
Mikrofon 18 dB

–18 dBV (–3, +3 dB)
–12 dBV (–3, +3 dB)
–6 dBV (–3, +3 dB)
0 dBV (–3, +3 dB)
–46 dBV (–3, +3 dB)
–40 dBV (–3, +3 dB)
–34 dBV (–3, +3 dB)
–28 dBV (–3, +3 dB)

12 dBV (–3, +3 dB)
12 dBV (–3, +3 dB)
12 dBV (–3, +3 dB)
12 dBV (–3, +3 dB)
–16 dBV (–3, +3 dB)
–16 dBV (–3, +3 dB)
–16 dBV (–3, +3 dB)
–16 dBV (–3, +3 dB)

3,5 mm --- –5 dBV 7,5 dBV

Montáž Na stěnu, pod desku stolu nebo sedadlo, do loketní
opěrky, do kabelové trubky

Rozměry (v × š × h)(bez kabelů) 35 × 100 × 200 mm

Hmotnost 500 g

Barva Uhelná čerň (odstín PH 10736)

Panel pro připojení mikrofonu DCN-FMIC

Montáž Upevnění zacvaknutím do kovové desky o
tloušťce 2 mm nebo společně se spojkami DCN-
FCOUP a koncovými krytkami DCN-FEC do
libovolného okolí

Rozměry (v × š × h) 40 × 50 × 50 mm

Hmotnost 10 g

Barva Stříbrná (odstín RAL 9022)

Panel pro ovládání mikrofonu DCN-FMICB

Montáž Upevnění zacvaknutím do kovové desky o
tloušťce 2 mm nebo společně se spojkami DCN-
FCOUP a koncovými krytkami DCN-FEC do
libovolného okolí

Rozměry (v × š × h) 40 × 50 × 50 mm

Hmotnost 200 g

Barva Stříbrná (odstín RAL 9022)
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Panel tlačítka priority DCN-FPRIOB

Montáž Upevnění zacvaknutím do kovové desky o
tloušťce 2 mm nebo společně se spojkami DCN-
FCOUP a koncovými krytkami DCN-FEC do
libovolného okolí

Rozměry (v × š × h) 40 × 50 × 50 mm

Hmotnost 200 g

Barva Stříbrná (odstín RAL 9022)

Panel reproduktoru DCN-FLSP

Montáž Upevnění zacvaknutím do kovové desky o
tloušťce 2 mm nebo společně se spojkami DCN-
FCOUP a koncovými krytkami DCN-FEC do
libovolného okolí

Rozměry (v × š × h) 40 × 100 × 100 mm

Hmotnost 203 g

Barva Stříbrná (odstín RAL 9022)

Hlasovací panel DCN-FV(CRD)

Montáž Upevnění zacvaknutím do kovové desky o
tloušťce 2 mm nebo společně se spojkami DCN-
FCOUP a koncovými krytkami DCN-FEC do
libovolného okolí

Rozměry (v × š × h) 40 × 100 × 82 mm

Hmotnost 104 g

Barva Stříbrná (odstín RAL 9022)

Kanálový volič DCN-FCS

Kmitočtová charakteristika 30 Hz až 20 kHz

Zatěžovací impedance sluchátek > 32 ohmů < 1 kiloohm

Výstupní výkon 2 × 15 mW / 32 ohmů

Sluchátka Funkce Jmenovitý Maximální

3,5 mm Sluchátka –1,5 dBV 1,5 dBV (ztlumení,
0 dB)

 

Montáž Při zápustné montáži

Rozměry (v × š × h) 40 × 100 × 100 mm

Hmotnost 0,3 kg

Barva Stříbrná (odstín RAL 9022)
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Hlasovací jednotka DCN-FVU

Montáž Upevnění zacvaknutím do kovové desky o
tloušťce 2 mm nebo společně se spojkami DCN-
FCOUP a koncovými krytkami DCN-FEC do
libovolného okolí

Rozměry (v × š × h) 40 × 100 × 82 mm

Hmotnost 250 g

Barva Stříbrná (odstín RAL 9022)

Spojka DCN-FCOUP

Montáž Přišroubováním do otvoru v desce stolu

Hmotnost 12 g

Barva Černá

Koncové krytky DCN-FEC

Montáž Upevnění zacvaknutím do spojek DCN-FCOUP

Rozměry (v × š) 40 × 20 mm

Hmotnost 2 g

Barva Stříbrná (odstín RAL 9022)

Kryt na desku stolu DCN-TTH

Montáž Volně stojící na desce stolu nebo připevněný
k desce stolu

Rozměry (v × š × h) 80 × 120 × 105 mm

Hmotnost 243 g

Barva Uhelná čerň (odstín PH 10736)

Panely DCN-FBP

Montáž Upevnění zacvaknutím do kovové desky
o tloušťce 2 mm nebo společně se spojkami
DCN-FCOUP a koncovými krytkami DCN-FEC do
libovolného okolí

Rozměry (v × š) 40 × 100 mm

Hmotnost 17 g

Barva Stříbrná (odstín RAL 9022)

Tlumočnické jednotky DCN-IDESK

Připojení sluchátek  

Kmitočtová charakteristika 30 Hz až 20 kHz

Zatěžovací impedance > 32 ohmů

Výstupní výkon 2 × 30 mW / 32 ohmů

Připojení náhlavní soupravy  
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Kmitočtová charakteristika 30 Hz až 20 kHz

Zatěžovací impedance > 32 ohmů

Výstupní výkon 60 mW / 32 ohmů

Jmenovitá vstupní úroveň mikrofonu 7 mVef

Vstupní úroveň mikrofonu při přetížení > 124 mVef

Sluchátka Funkce Jmenovitý Maximální

3,5 mm Sluchátka 6,5 dBV 9,5 dBV

6,3 mm Sluchátka 6,5 dBV 9,5 dBV

Náhlavní souprava Funkce Jmenovitý Maximální

DIN s 5 vývody Mikrofon Sluchátka –24 dBV 6,5 dBV –10 dBV 9,5 dBV

 

Montáž Volně stojící nebo připevněná na stůl

Rozměry (v × š × h) (s mikrofonem) 82 × 330 × 170 mm

Sklon 25 stupňů

Hmotnost 1,3 kg

Barva horní části Stříbrná (odstín RAL 9022)

Barva základny  

DCN-IDESK-L Světle šedá (RAL 000 7500)

DCN-IDESK-D Uhelná čerň (odstín PH 10736)

Přídavný napájecí zdroj DCN-EPS

Napájecí napětí 105, 115, 125, 220, 230, 240 V AC

Spotřeba energie 350 W

Napájení systému DCN 40 V DC, max. 85 W na zásuvku DCN

 

Montáž Volně stojící na desce stolu nebo připevněný do
19" skříně (vyžaduje prostor o výšce 2 HU a
šířce 19")

Rozměry (v × š × h) 100 × 220 × 308 mm

Hmotnost 8,3 kg

Barva skříňky Uhelná čerň (odstín PH 10736)

Barva rukojetí Uhelná čerň (odstín PH 10736)

Rozbočovač dálkového vedení LBB4114/00

Montáž Montáž na podlahu, do kabelové trubky nebo na
stěnu

Rozměry (v × š × h) 35 × 49 × 140 mm

Hmotnost 0,3 kg

Barva Uhelná čerň (odstín PH 10736)
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Odbočková jednotka LBB4115/00

Montáž Montáž na podlahu, do kabelové trubky nebo na
stěnu

Rozměry (v × š × h) 35 × 49 × 140 mm

Hmotnost 0,3 kg

Barva Uhelná čerň (odstín PH 10736)

Prodlužovací kabely LBB4116

Rozměry (průměr) 6 mm

Materiál PVC

Barva Šedá
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Optické síťové kabely LBB4416

Izolace: LSZH (nízká tvorba kouře, bez halogenů), černá

Vnější průměr: 7 mm

Napájecí vodiče (2): Měděné, splétané, průřez 1 mm2, červená a hnědá
izolace, odpor < 0,018 Ω/m

Optická vlákna: – PMMA, průměr 1 mm včetně obvodového
pláště, průměr 2 mm včetně izolace (černá)

– Numerická apertura: 0,5
– Optické zeslabení < 0,17 dB/m při 650 nm
– Ztráta v ohybech < 0,5 dB (r = 20 mm, 90°),

v souladu s normou JIS C6861

Rozsah teplot: –40 až 65 °C

Odolnost v tahu: Maximálně 150 N

Přísada zpomalující hoření: V souladu s normou IEC 60332-1 / 60 s

Obsah halogenových plynů při hoření: V souladu s normou IEC 60754-2, pH > 4,3
a vodivost < 10 uS/mm

Hustota kouře při hoření: V souladu s normou IEC 61034-2, propustnost
světla > 60 %

Deska distribuce dat DCN-DDB

Externí zdroj 7,5 až 35 V DC

 

Rozměry (v × š) 100 × 200 mm

Kodér čipových karet DCN-IDENC

Rozměry (v × š × h) 90 × 70 × 16,5 mm

Hmotnost 145 g
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