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Ασφάλεια

Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας
Διαβάστε τις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας πριν από την εγκατάσταση ή τη θέση του
συστήματος DCN σε λειτουργία. Οι σημαντικές οδηγίες ασφαλείας συνοδεύουν την κεντρική
μονάδα ελέγχου.

Πακέτο μπαταριών 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

Σχήμα 1.1: Οδηγίες ασφαλείας

 
Όταν χρησιμοποιείτε ασύρματες συνεδριακές μονάδες με πακέτα μπαταριών DCN-WLIION,
διαβάζετε τις οδηγίες ασφαλείας που είναι τυπωμένες στην ετικέτα του πακέτου μπαταριών.

Δηλώσεις αποποίησης ευθύνης
Το CobraNet αποτελεί εμπορικό σήμα της Peak Audio, η οποία είναι τμήμα της Cirrus Logic,
Inc., στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Δηλώσεις FCC & Industry Canada
Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης B συμμορφώνεται με το Καναδικό πρότυπο ICES-003. Cet
appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB‑003 du Canada.
Ο ασύρματος εξοπλισμός DCN έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή
συσκευή Κλάσης B, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν
σχεδιαστεί με στόχο την παροχή εύλογης προστασίας από επικίνδυνες παρεμβολές σε οικιακή
εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια
ραδιοσυχνότητας και, εάν η εγκατάσταση και χρήση του δεν γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες,
μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει
εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο
εξοπλισμός προκαλέσει επικίνδυνες παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός
που μπορεί να εντοπιστεί με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εξοπλισμού, προτείνεται
στο χρήστη να δοκιμάσει να διορθώσει το πρόβλημα λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα
παρακάτω μέτρα:
– Επαναπροσανατολισμός ή τοποθέτηση της κεραίας λήψης σε άλλη θέση.
– Αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
– Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό που είναι

συνδεδεμένος ο δέκτης.
– Επικοινωνία με τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.
 
Οι ασύρματες συνεδριακές Μονάδες και το ασύρματο σημείο πρόσβασης συμμορφώνονται με το
Τμήμα 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο RSS-210 του Industry Canada. Η λειτουργία
εξαρτάται από τις δύο ακόλουθες συνθήκες:
1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επικίνδυνες παρεμβολές.

1

1.1

1.2

1.3

1.4
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2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει,
συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη
λειτουργία.

Σημείωση!

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο εξοπλισμό, οι οποίες δεν

έχουν εγκριθεί ρητά από τη Bosch Security Systems B.V. , ενδέχεται να ακυρώσουν την

εξουσιοδότηση FCC για τη λειτουργία του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

Σημείωση!

Οι ασύρματες συνεδριακές Μονάδες και το ασύρματο σημείο πρόσβασης συμμορφώνονται με

τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC που έχουν διατυπωθεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον.

Οι ασύρματες συνεδριακές Μονάδες και το ασύρματο σημείο πρόσβασης πρέπει να

εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από το σώμα σας. Τα

εξαρτήματα RF των ασύρματων συνεδριακών Μονάδες και του ασύρματου σημείου πρόσβασης

δεν πρέπει να εγκαθίστανται στο ίδιο σημείο ή να λειτουργούν σε συνδυασμό με οποιαδήποτε

άλλη κεραία ή πομπό.
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Πληροφορίες για το εγχειρίδιο

Λειτουργία
Το Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας παρέχει στους τεχνικούς εγκατάστασης και τους
χειριστές τα απαραίτητα δεδομένα για την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του
συστήματος DCN.

Ψηφιακή έκδοση
Το Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας διατίθεται ως ψηφιακό αρχείο (Portable Document
Format, PDF). Όταν το PDF αναφέρεται σε μια τοποθεσία η οποία περιλαμβάνει περισσότερα
δεδομένα, κάντε κλικ στο κείμενο. Το κείμενο περιλαμβάνει υπερ-συνδέσεις.

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

Σημείωση!

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

βλάβη εξοπλισμού ή τραυματισμό.

!

Προσοχή!

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

ή ελαφρύς τραυματισμός.

!
Προειδοποίηση!

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

περιουσίας ή σοβαρός τραυματισμός.

Κίνδυνος!

Εάν η προειδοποίηση δεν τηρηθεί, μπορεί να προκύψει σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

!
Προειδοποίηση!

Κίνδυνος από ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις (βλ. Ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις, Σελίδα 11).

 

2

2.1

2.2

2.3
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Ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις
Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις (ESD) μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ηλεκτρικά
εξαρτήματα. Λαμβάνετε προφυλάξεις για την αποφυγή ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων όταν
αγγίζετε πλακέτες (PCB).

31 2

12 11 10 9 8 7 6

4 5

Σχήμα 2.1: Πρόληψη ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων

Αρ. Περιγραφή

1 Μετασχηματιστής απομόνωσης ασφαλείας

2 Κουτί διανομής τροφοδοσίας

3 Αντιστατικά συρτάρια με χωρίσματα

4 Αισθητήρας ηλεκτροστατικής τάσης

5 Βαμβακερή φόρμα εργασίας

6 Αντιστατικός τάπητας

7 Αντιστατικά μποτάκια/προστατευτική γείωση
αστραγάλου

8 Αντιστατικό σκαμνί

9 Λουράκι καρπού (αντίσταση 0,5 έως 1,0 MΩ)

10 Κοινό σημείο αναφοράς

11 Αντιστατική επιφάνεια εργασίας

12 Γείωση τροφοδοσίας

Πίνακας 2.1: Πρόληψη ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων

 

2.4
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Πίνακες μετατροπής
Στο παρόν εγχειρίδιο, για την έκφραση του μήκους, του όγκου, της θερμοκρασίας κ.λπ.,
χρησιμοποιούνται οι διεθνείς μονάδες μέτρησης (μετρικό σύστημα). Οι μονάδες αυτές μπορούν
να μετατραπούν σε μονάδες άλλου συστήματος βάσει των ακόλουθων πληροφοριών.

1 in = 25,4 mm 1 mm = 0,03937 in

1 in = 2,54 cm 1 cm = 0,3937 in

1 ft = 0,3048 m 1 m = 3,281 ft

1 mi = 1,609 km 1 km = 0,622 mi

Πίνακας 2.2: Μετατροπή μονάδων μήκους

1 lb = 0,4536 kg 1 kg = 2,2046 lb

Πίνακας 2.3: Μετατροπή μονάδων μάζας

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

Πίνακας 2.4: Μετατροπή μονάδων πίεσης

Σημείωση!

1 hPa = 1mbar

°F = 
_
 . °C + 32

9
5

°C = 
_
 . (°F - 32)

5
9

2.5
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Γενική επισκόπηση συστήματος
Το σύστημα DCN είναι ένα σύστημα για ενσύρματη και ασύρματη διανομή και επεξεργασία
ηχητικών σημάτων. Το σύστημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για διεξαγωγή ψηφοφορίας και
ταυτόχρονη διερμηνεία.
Το σύστημα DCN αποτελείται από τρία μέρη: το δίκτυο DCN, το ασύρματο δίκτυο και το οπτικό
δίκτυο.

Σχήμα 3.1: Επισκόπηση συστήματος DCN

 
Το σύστημα DCN αποτελείται από τα εξής:
– Κεντρικές μονάδες ελέγχου, επεκτάσεις ήχου, πομπός Integrus ή/και ασύρματο σημείο

πρόσβασης.
– Ασύρματες συνεδριακές μονάδες, ενσύρματες συνεδριακές μονάδες, μονάδες Consentus,

χωνευτές μονάδες ή/και θέσεις διερμηνέων.
– Συσκευές εγκατάστασης, όπως διασυνδέσεις δύο συνέδρων (DDI) και τροφοδοτικά

επέκτασης, διαχωριστές ζευκτικού κυκλώματος.
 

Σημείωση!

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Integrus για όλες τις σχετικές πληροφορίες.

 

3
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Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2
Η κεντρική μονάδα ελέγχου (CCU) ελέγχει το σύστημα. Η κεντρική μονάδα ελέγχου μπορεί να
λειτουργήσει με ή χωρίς υπολογιστή ελέγχου.

1 2 3

1

15 14 12 10
9

11

5

2 3 4

13

6 65
7 8

Σχήμα 3.2: Πρόσοψη και πίσω όψη του CCU2

 
1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης - Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την κεντρική

μονάδα ελέγχου.
2. Οθόνη - Προβάλλει το μενού διαμόρφωσης.
3. Κουμπί - Χειρίζεται το μενού διαμόρφωσης και το επίπεδο έντασης ήχου του συστήματος.
4. Υποδοχή ακουστικών - Σύνδεση ακουστικών.
5. Είσοδοι ήχου - Συνδέουν την κεντρική μονάδα ελέγχου σε εξωτερικές αναλογικές πηγές

ήχου. Οι λειτουργίες των εισόδων ήχου είναι οι εξής:
Είσοδος ήχου 1: Ομιλητής
Είσοδος ήχου 2: Επιλέξιμη συσκευή εγγραφής/μεγάφωνο συνέδρων/ λειτουργία mix-minus/
εισαγωγή. Εισαγωγή καθυστέρησης ομιλητή (Interpreter floor)/ τοπικός ομιλητής (local
floor).

6. Έξοδοι ήχου - Συνδέουν την κεντρική μονάδα ελέγχου σε εξωτερικές αναλογικές συσκευές
ήχου. Οι λειτουργίες των εξόδων ήχου είναι οι εξής:
Έξοδος ήχου 1: Δημόσιες ανακοινώσεις
Έξοδος ήχου 2: Επιλέξιμη συσκευή εγγραφής/μεγάφωνο συνέδρων/ λειτουργία mix-minus/
εισαγωγή. Εισαγωγή καθυστέρησης ομιλητή (Interpreter floor)/ τοπικός ομιλητής (local
floor).

7. Είσοδος τροφοδοσίας - Συνδέει την κεντρική μονάδα ελέγχου στην τροφοδοσία από το
δίκτυο με ένα καλώδιο τροφοδοσίας.

8. Βίδα γείωσης - Συνδέει την κεντρική μονάδα ελέγχου στη γείωση.
9. Βάση ασφάλειας - Αποτρέπει την πρόκληση ζημιάς στην εσωτερική μονάδα τροφοδοτικού

της κεντρικής μονάδας ελέγχου.
10. Υποδοχή Ethernet - Συνδέει την κεντρική μονάδα ελέγχου (DCN-CCU2) στον υπολογιστή,

το τηλεχειριστήριο ή, σε ένα σύστημα με πολλές μονάδες CCU, στην κύρια κεντρική μονάδα
ελέγχου.

11. RS232 - Συνδέει τις βιντεοκάμερες στην κεντρική μονάδα ελέγχου.

3.1
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12. Επαφή σφάλματος - Συνδέει την κεντρική μονάδα ελέγχου σε συσκευές, προκειμένου να
ανιχνεύσει την κατάσταση της κεντρικής μονάδας ελέγχου.

13. Υποδοχές DCN με δυνατότητα ασφάλισης καλωδίων - Συνδέουν την κεντρική μονάδα
ελέγχου στο DCN.

14. Απομόνωση γείωσης - Προεπιλογή: γειωμένη. Μη γειώνετε περισσότερες από μία συσκευές
που τροφοδοτούνται από το δίκτυο τροφοδοσίας για την αποφυγή βόμβου που προκαλείται
από βρόχους γείωσης.

15. Υποδοχές οπτικού δικτύου - Συνδέουν την κεντρική μονάδα ελέγχου στο οπτικό δίκτυο.
 
Η βασική κεντρική μονάδα ελέγχου DCN-CCUB2 ελέγχει το σύστημα. Η βασική κεντρική μονάδα
ελέγχου είναι μια απλουστευμένη έκδοση της κεντρικής μονάδας ελέγχου DCN-CCU2. Η βασική
κεντρική μονάδα ελέγχου DCN-CCUB2:
– Διαθέτει μία έξοδο XLR.
– Δεν διαθέτει εισόδους XLR.
– Δεν διαθέτει επαφή σφάλματος.
– Δεν μπορεί να συνδεθεί στα στοιχεία ελέγχου του οπτικού δικτύου, τους συνδέσμους και τις

ενδεικτικές λυχνίες.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Σχεδιασμός: Σχεδιασμός, Σελίδα 71.
– Εγκατάσταση: Μονάδες 19 ιντσών, Σελίδα 100.
– Σύνδεση: Μονάδες 19 ιντσών, Σελίδα 121 και Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-

CCUB2, Σελίδα 122.
– Διαμόρφωση: Μονάδες 19 ιντσών, Σελίδα 190 και Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και

DCN-CCUB2, Σελίδα 194.
– Λειτουργία: Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα 252.
– Αντιμετώπιση προβλημάτων: Κεντρική μονάδα ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα

288.
– Τεχνικά δεδομένα: Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα 306.
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Δρομολόγηση εισόδων/εξόδων ήχου
Συσκευή εγγραφής
Η λειτουργία συσκευής εγγραφής είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία δρομολόγησης εισόδων/
εξόδων ήχου. Στη λειτουργία συσκευής εγγραφής, η έξοδος ήχου 2 της κεντρικής μονάδας
ελέγχου εκπέμπει ένα σήμα το οποίο μπορεί να συνδεθεί σε μια εξωτερική συσκευή εγγραφής
ήχου. Η κεντρική μονάδα ελέγχου δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο το επίπεδο έντασης ήχου του
σήματος.
Στη λειτουργία συσκευής εγγραφής, το σήμα της εισόδου ήχου 2 της κεντρική μονάδα ελέγχου
προστίθεται στο σήμα ομιλητή.
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Σχήμα 3.3: Σχήμα επεξεργασίας ήχου DCN-CCU2 ή DCN-CCUB2

Συσκευές συμμετοχής Ασύρματες συνεδριακές μονάδες, ενσύρματες
συνεδριακές μονάδες, μονάδες Consentus ή/και
χωνευτές μονάδες.

DDD Σύνεδρος Μικρόφωνα και μεγάφωνα συνεδριακών μονάδων.

Οπτικές συσκευές Κεντρικές μονάδες ελέγχου, επεκτάσεις ήχου, πομπός
Integrus ή/και ασύρματο σημείο πρόσβασης.

Συσκευές διερμηνείας Θέση διερμηνέα

Μικρόφωνο --

Ακουστικά --

Μεγάφωνο --

3.1.1
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Άθροιση Άθροιση του σήματος

Μεταγωγέας --

Περιοριστής --

Έλεγχος πρίμων --

Έλεγχος μπάσων --

Μελωδία --

Προσαρμογέας στάθμης --

Είσοδος ήχου 1 Είσοδος ήχου ομιλητή

Έξοδος ήχου 1 Έξοδος ήχου δημόσιων ανακοινώσεων

Είσοδος ήχου 2 Επιλέξιμη είσοδος ήχου

Έξοδος ήχου 2 Επιλέξιμη έξοδος ήχου

 

Μεγάφωνο συνέδρων
Στη λειτουργία μεγαφώνου συνέδρων, η έξοδος ήχου 2 της κεντρικής μονάδας ελέγχου εκπέμπει
ένα σήμα το οποίο μπορεί να συνδεθεί σε ένα εξωτερικό σύστημα δημόσιων ανακοινώσεων.
Η κεντρική μονάδα ελέγχου ρυθμίζει:
– το επίπεδο έντασης ήχου του σήματος,
– το επίπεδο έντασης μπάσων του σήματος,
– το επίπεδο έντασης πρίμων του σήματος.
 
Στη λειτουργία μεγαφώνου συνέδρων, το σήμα της εισόδου ήχου 2 της κεντρικής μονάδας
ελέγχου προστίθεται στο σήμα ομιλητή.
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Σχήμα 3.4: Μεγάφωνο συνέδρων
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Εισαγωγή
Στη λειτουργία εισαγωγής, τόσο η έξοδος ήχου 2 όσο και η είσοδος ήχου 2 της κεντρικής
μονάδας ελέγχου χρησιμοποιούνται για την προσθήκη σημάτων από εξωτερικές συσκευές ήχου.
Για παράδειγμα, για τη σύνδεση ενός εξωτερικού μίκτη ήχου μεταξύ της εξόδου ήχου 2 και της
εισόδου ήχου 2 της κεντρικής μονάδας ελέγχου.
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Σχήμα 3.5: Εισαγωγή

Σημείωση!

Στη λειτουργία εισαγωγής, είναι δυνατή η σύνδεση μιας συσκευής μεταξύ της εξόδου ήχου 2 και

της εισόδου ήχου 2 της κεντρικής μονάδας ελέγχου. Όταν δεν είναι συνδεδεμένη κάποια

συσκευή, τα ηχητικά σήματα από τις συσκευές συμμετοχής (ομιλητής) εξέρχονται από το

σύστημα, αλλά δεν εισέρχονται ξανά σε αυτό.
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Mix-minus
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Mix-minus για σύνδεση μέσω της εισόδου ήχου και της εξόδου
ήχου 2:
– Τηλεφωνικός ζεύκτης.
– Δύο συστήματα.

Σημείωση!

Η σύνδεση Mix-minus αποτρέπει την ακουστική ανάδραση.
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Σχήμα 3.6: Mix-minus

Σημείωση!

Χρησιμοποιήστε έναν τηλεφωνικό ζεύκτη, σε περίπτωση μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των δύο

συστημάτων
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Εισαγωγή καθυστέρησης ομιλητή (Interpreter floor)
Η εισαγωγή καθυστέρησης ομιλητή χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου οι διερμηνείς διαθέτουν
οθόνες βίντεο για να βλέπουν την αίθουσα συνεδριάσεων. Σε περίπτωση που παρουσιάζεται
καθυστέρηση στο σήμα βίντεο, μπορεί να προκληθεί καθυστέρηση στον ήχο ομιλητή για τους
διερμηνείς, μέσω μιας εξωτερικής συσκευής, ώστε να συγχρονιστεί με το βίντεο, αλλά και να
βελτιωθεί ο λόγος σήματος προς θόρυβο για συστήματα με εξωτερικό ομιλητή και διερμηνεία
DCN με Integrus. Η εξωτερική συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί στην έξοδο 2 και την είσοδο 2.
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Σχήμα 3.7: Εισαγωγή καθυστέρησης ομιλητή (Interpreter floor)
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Εισαγωγή χωρίς AGC
Στη λειτουργία εισαγωγής χωρίς AGC, τόσο η έξοδος ήχου 2 όσο και η είσοδος ήχου 2 της
κεντρικής μονάδας ελέγχου χρησιμοποιούνται για την προσθήκη σημάτων από εξωτερικές
συσκευές ήχου. Για παράδειγμα, για τη σύνδεση ενός εξωτερικού μίκτη ήχου μεταξύ της εξόδου
ήχου 2 και της εισόδου ήχου 2 της κεντρικής μονάδας ελέγχου. Η διαφορά με τη λειτουργία
εισαγωγής είναι ότι είναι απενεργοποιημένο το AGC και η πύλη θορύβου. Αυτό έχει επίσης ως
αποτέλεσμα χαμηλότερη στάθμη ήχου κατά 12 dB.
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Σχήμα 3.8: Εισαγωγή χωρίς AGC

 

Τοπικός ομιλητής (local floor) σε συστήματα με πολλές μονάδες CCU
Ο τοπικός ομιλητής ισχύει μόνο για εξαρτημένες μονάδες CCU και χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία κατευθυντικού ήχου. Στη λειτουργία τοπικού ομιλητή, η έξοδος ήχου 2 της κεντρικής
μονάδας ελέγχου εκπέμπει το σήμα ομιλητή μόνο από τις μονάδες που είναι συνδεδεμένες στο
DCN-CCU2. Με αυτό τον τρόπο, οι έξοδοι ήχου 2 των εξαρτημένων μονάδων CCU μπορούν να
συνδεθούν σε πολλά εξωτερικά συστήματα δημόσιων ανακοινώσεων.
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Επέκταση ήχου LBB4402/00
Χρησιμοποιήστε την επέκταση ήχου LBB4402/00, εάν το σύστημα χρειάζεται περισσότερες από
δύο αναλογικές εισόδους ή εξόδους ήχου.
Συνήθως, η επέκταση ήχου χρησιμοποιείται για:
– σύνδεση εξωτερικών συσκευών εγγραφής στο σύστημα,
– αποστολή ηχητικών σημάτων σε εξωτερικές συσκευές,
– σύνδεση συστημάτων.
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Σχήμα 3.9: Πρόσοψη και πίσω όψη

 
1. Οθόνη - Προβάλλει το μενού διαμόρφωσης.
2. Κουμπί - Χειρίζεται το μενού διαμόρφωσης.
3. Υποδοχή ακουστικών - Σύνδεση ακουστικών.
4. Είσοδοι ελέγχου - Συνδέουν την επέκταση ήχου σε εξωτερικές συσκευές. Μέσω των

εισόδων ελέγχου, οι εξωτερικές συσκευές μπορούν να ελέγχουν τις εισόδους και τις
εξόδους ήχου της επέκτασης ήχου.

5. Είσοδοι ήχου - Συνδέουν την επέκταση ήχου σε εξωτερικές αναλογικές πηγές ήχου.
6. Έξοδοι ήχου - Συνδέουν την επέκταση ήχου σε εξωτερικές αναλογικές συσκευές ήχου.
7. Βίδα γείωσης - Συνδέει την επέκταση ήχου στη γείωση.
8. Υποδοχές οπτικού δικτύου - Συνδέουν την επέκταση ήχου στο οπτικό δίκτυο.
9. Έξοδοι ελέγχου - Αποστέλλουν την κατάσταση της επέκτασης ήχου σε εξωτερικές

συσκευές.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Σύνδεση: Επέκταση ήχου LBB4402/00, Σελίδα 126.
– Διαμόρφωση: Επέκταση ήχου LBB4402/00, Σελίδα 202.
– Λειτουργία: Επέκταση ήχου LBB4402/00, Σελίδα 259.
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– Αντιμετώπιση προβλημάτων: Επέκταση ήχου LBB 4402/00, Σελίδα 294.
– Τεχνικά δεδομένα: Επέκταση ήχου LBB4402/00, Σελίδα 307.

Ψηφιακή επέκταση ήχου PRS-4DEX4
Χρησιμοποιήστε την ψηφιακή επέκταση ήχου PRS-4DEX4, εάν το σύστημα χρειάζεται ψηφιακές
εισόδους ή εξόδους ήχου. Συνήθως, η ψηφιακή επέκταση ήχου χρησιμοποιείται για:
– σύνδεση εξωτερικών συσκευών εγγραφής στο σύστημα,
– αποστολή ηχητικών σημάτων σε εξωτερικές συσκευές,
– σύνδεση συστημάτων.
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Σχήμα 3.10: Πρόσοψη και πίσω όψη

 
1. Οθόνη - Προβάλλει το μενού διαμόρφωσης.
2. Κουμπί - Χειρίζεται το μενού διαμόρφωσης.
3. Υποδοχή ακουστικών - Σύνδεση ακουστικών.
4. Είσοδοι ελέγχου - Συνδέουν την επέκταση ήχου σε εξωτερικές συσκευές. Μέσω των

εισόδων ελέγχου, οι εξωτερικές συσκευές μπορούν να ελέγχουν τις εισόδους και τις
εξόδους ήχου της επέκτασης ήχου.

5. Βίδα γείωσης - Συνδέει την ψηφιακή επέκταση ήχου στη γείωση.
6. Υποδοχές οπτικού δικτύου - Συνδέουν την επέκταση ήχου στο οπτικό δίκτυο.
7. Έξοδοι ελέγχου - Αποστέλλουν την κατάσταση της επέκτασης ήχου σε εξωτερικές

συσκευές.
8. Είσοδοι ήχου - Συνδέουν την επέκταση ήχου σε εξωτερικές ψηφιακές πηγές ήχου.
9. Έξοδοι ήχου - Συνδέουν την επέκταση ήχου σε εξωτερικές ψηφιακές συσκευές ήχου.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Σύνδεση: Ψηφιακή επέκταση ήχου PRS-4DEX4, Σελίδα 129.
– Διαμόρφωση: Ψηφιακή επέκταση ήχου PRS-4DEX4, Σελίδα 206.
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– Λειτουργία: Ψηφιακή επέκταση ήχου PRS-4DEX4, Σελίδα 262.
– Τεχνικά δεδομένα: Ψηφιακή επέκταση ήχου PRS-4DEX4, Σελίδα 308.

Διασύνδεση CobraNet LBB 4404/00
Χρησιμοποιήστε τη διασύνδεση CobraNet LBB4404/00 για σύνδεση του συστήματος σε δίκτυο
CobraNet.
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Σχήμα 3.11: Πρόσοψη και πίσω όψη

 
1. Οθόνη - Προβάλλει το μενού διαμόρφωσης.
2. Κουμπί - Χειρίζεται το μενού διαμόρφωσης.
3. Υποδοχή ακουστικών - Σύνδεση ακουστικών.
4. Υποδοχές οπτικού δικτύου - Συνδέουν τη διασύνδεση CobraNet στο οπτικό δίκτυο.
5. Υποδοχές CobraNet - Συνδέουν τη διασύνδεση CobraNet στο δίκτυο CobraNet. Το δίκτυο

CobraNet περιλαμβάνει τις εισόδους και τις εξόδους ήχου της διασύνδεσης CobraNet.
6. Είσοδοι ελέγχου - Συνδέουν τη διασύνδεση CobraNet σε εξωτερικές συσκευές. Μέσω των

εισόδων ελέγχου, οι εξωτερικές συσκευές μπορούν να ελέγχουν τις εισόδους και τις
εξόδους ήχου της διασύνδεσης CobraNet.

7. Έξοδοι ελέγχου - Αποστέλλουν την κατάσταση της διασύνδεσης CobraNet σε εξωτερικές
συσκευές.

 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Σύνδεση: Διασύνδεση CobraNet LBB 4404/00, Σελίδα 131.
– Διαμόρφωση: Διασύνδεση CobraNet LBB 4404/00, Σελίδα 209.
– Λειτουργία: Διασύνδεση CobraNet LBB 4404/00, Σελίδα 265.
– Τεχνικά δεδομένα: Διασύνδεση CobraNet LBB 4404/00, Σελίδα 309.
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Ασύρματο σημείο πρόσβασης DCN-WAP
Το ασύρματο σημείο πρόσβασης:
– στέλνει σήματα από την κεντρική μονάδα ελέγχου στις ασύρματες συσκευές,
– λαμβάνει σήματα από τις ασύρματες συσκευές και τα στέλνει στην κεντρική μονάδα

ελέγχου.

1

2

Σχήμα 3.12: Επάνω και κάτω όψη

 
Το ασύρματο σημείο πρόσβασης περιλαμβάνει:
1. Λυχνίες LED κατάστασης - Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του

ασύρματου δικτύου και του ασύρματου σημείου πρόσβασης.
2. Υποδοχές οπτικού δικτύου - Συνδέουν το ασύρματο σημείο πρόσβασης στο οπτικό δίκτυο.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Ασύρματο σημείο πρόσβασης DCN-WAP, Σελίδα 101.
– Σύνδεση: Ασύρματο σημείο πρόσβασης DCN-WAP, Σελίδα 132.
– Διαμόρφωση: Ασύρματο σημείο πρόσβασης DCN-WAP, Σελίδα 220.
– Λειτουργία: Ασύρματο σημείο πρόσβασης DCN-WAP, Σελίδα 268.
– Αντιμετώπιση προβλημάτων: Ασύρματο σημείο πρόσβασης DCN-WAP, Σελίδα 295.
– Τεχνικά δεδομένα: Ασύρματο σημείο πρόσβασης DCN-WAP, Σελίδα 309.
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Μονάδες Concentus DCN-CON
Με τις μονάδες Concentus (DCN‑CON, DCN‑CONCS και DCN‑CONFF), οι σύνεδροι μπορούν να
συμμετέχουν σε ένα συνέδριο.
 
Με τη μονάδα προέδρου Concentus (DCN‑CONCM), ο πρόεδρος μπορεί να παρακολουθεί και
να ελέγχει ένα συνέδριο.
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Σχήμα 3.13: Επάνω όψεις
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Σχήμα 3.14: Πλάγιες όψεις
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Σχήμα 3.15: Κάτω όψη (1)

 

18

1716

Σχήμα 3.16: Κάτω όψη (2)

 
1. Υποδοχή μικροφώνου - Συνδέει ένα αποσπώμενο μικρόφωνο (DCN‑MICL ή DCN‑MICS) στη

μονάδα συνέδρου Concentus.
2. Μεγάφωνο - Παρέχει το ηχητικό σήμα από τον ομιλητή στον σύνεδρο. Όταν το μικρόφωνο

είναι ενεργό, το σήμα του μεγαφώνου απενεργοποιείται.
3. Λυχνία LED μικροφώνου - Είναι αναμμένη όταν το μικρόφωνο είναι ενεργό.
4. Συσκευή ανάγνωσης καρτών - Παρέχει πρόσβαση στη μονάδα συνέδρου Concentus.
5. Επιλογέας καναλιών - Επιλέγει το κανάλι που αποστέλλεται στα ακουστικά.
6. Κουμπί μικροφώνου - Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μικρόφωνο. Το κουμπί του

μικροφώνου διαθέτει μια λυχνία LED, η οποία υποδεικνύει την κατάσταση του μικροφώνου.
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7. Κουμπιά ψηφοφορίας - Χειρίζονται τη μονάδα συνέδρου Concentus. Κάθε κουμπί
ψηφοφορίας διαθέτει μια κίτρινη λυχνία LED. Η λυχνία LED υποδεικνύει την κατάσταση του
κουμπιού ψηφοφορίας.

8. Οθόνη - Προβάλλει το μενού της μονάδας συνέδρου Concentus.
9. Υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου - Συνδέει ένα εξωτερικό μικρόφωνο ή το μικρόφωνο

ενός σετ ακουστικών-μικροφώνου στην αριστερή πλευρά της μονάδας συνέδρου Concentus.
10. Υποδοχές ακουστικών - Σύνδεση ακουστικών (και στις δύο πλευρές).
11. Στοιχεία ελέγχου έντασης ήχου - Ρύθμιση της στάθμης έντασης ήχου για τα ακουστικά.
12. Βίδες - Συνδέουν την κάτω πλάκα στο κάλυμμα της μονάδας Concentus.
13. Καλώδιο DCN - Συνδέει τη μονάδα Concentus στο DCN.
14. Υποδοχή DCN - Δημιουργεί βρόχο διέλευσης στο DCN με τη μονάδα Concentus.
15. Ποτενσιόμετρο ευαισθησίας - Ρύθμιση της ευαισθησίας του μικροφώνου της συνδεδεμένης

μονάδας Concentus (+/- 2 dB).
16. Υποδοχή RJ45 - Συσκευή χειρός για ενδοεπικοινωνία (DCN-ICHS), εξωτερική επαφή ή

σύνδεση επιλογέα καναλιών (DCM-FCS).
17. Οπές για βίδες - Επιτρέπουν τη σύνδεση της μονάδας Concentus σε επίπεδη επιφάνεια.
18. Διακόπτης κατάργησης προετοιμασίας - Διαγράφει τη διεύθυνση της μονάδας Concentus.

Όλες οι λυχνίες LED είναι αναμμένες όταν η μονάδα Concentus δεν έχει διεύθυνση.
 
Η μοναδική διαφορά μεταξύ της μονάδας προέδρου Concentus και της μονάδας συνέδρου
Concentus είναι το κουμπί προτεραιότητας στην αριστερή πλευρά του κουμπιού μικροφώνου.
 

Σχήμα 3.17: Κουμπιά προτεραιότητας και μικροφώνου

 
Με το κουμπί προτεραιότητας, ο πρόεδρος μπορεί να απενεργοποιήσει τα μικρόφωνα σε όλες τις
συσκευές συνέδρων. Ταυτόχρονα, το κουμπί προτεραιότητας ενεργοποιεί το μικρόφωνο του
προέδρου. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να:
– αναπαράγει μια μελωδία που εφιστά την προσοχή, όταν ο πρόεδρος πατήσει το κουμπί

προτεραιότητας,
– διαγράφει τη λίστα αιτημάτων ομιλίας και τη λίστα ομιλητών όταν ο πρόεδρος πατάει το

κουμπί προτεραιότητας.
 

Σημείωση!

Οι συνεδριακές μονάδες Concentus διαθέτουν στρογγυλεμένες προεξοχές, τις οποίες μπορούν

να χρησιμοποιήσουν σύνεδροι και πρόεδροι με προβλήματα όρασης προκειμένου να εντοπίσουν

το κουμπί ψηφοφορίας 3.

 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Μονάδες Concentus DCN-CON, Σελίδα 104.
– Σύνδεση: Μονάδες Concentus DCN, Σελίδα 134.
– Διαμόρφωση: Μονάδες Concentus DCN-CON, Σελίδα 222.
– Λειτουργία: Μονάδες Concentus DCN-CON, Σελίδα 270.
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– Αντιμετώπιση προβλημάτων: Μονάδα Concentus DCN-CON, Σελίδα 290.
– Τεχνικά δεδομένα: Μονάδες Concentus DCN-CON, Σελίδα 309.

Συνεδριακές μονάδες DCN-DIS και DCN-WD
Με τις συνεδριακές μονάδες (ενσύρματες και ασύρματες), οι σύνεδροι μπορούν να συμμετέχουν
σε μια συζήτηση.

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

Σχήμα 3.18: Επάνω όψεις (1) ενσύρματη και ασύρματη
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Σχήμα 3.19: Επάνω όψεις (2) ενσύρματη και ασύρματη

3.7
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Σχήμα 3.20: Πλάγιες όψεις, ενσύρματη ή ασύρματη (15)

11

Σχήμα 3.21: Πίσω όψη ασύρματων μονάδων

109

Σχήμα 3.22: Πίσω όψη ενσύρματων μονάδων
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Σχήμα 3.23: Κάτω όψη (1) ασύρματων μονάδων
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Σχήμα 3.24: Κάτω όψη ενσύρματων μονάδων
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Σχήμα 3.25: Κάτω όψη (2), ασύρματων μονάδων
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1. Υποδοχή μικροφώνου - Συνδέει ένα αποσπώμενο μικρόφωνο (DCN-MICL ή DCN-MICS) στη

συνεδριακή μονάδα.

Σημείωση!

Η χρήση αποσπώμενου μικροφώνου DCN-MICL ή DCN-MICS δεν είναι δυνατή με τις

συνεδριακές μονάδες DCN-DISL και DCN-DISS. Οι συνεδριακές μονάδες DCN-DISL και DCN-

DISS διαθέτουν σταθερά μικρόφωνα.

2. Μεγάφωνο - Παρέχει το ηχητικό σήμα από τον ομιλητή στον σύνεδρο ή τον πρόεδρο. Το
σήμα μεγαφώνου απενεργοποιείται όταν το μικρόφωνο είναι ενεργό.

3. Κουμπιά έντασης ήχου - Ρύθμιση στάθμης σήματος ακουστικών.
4. Οθόνη επιλογέα καναλιών - Προβάλλει τον αριθμό του καναλιού γλώσσας και τη

συντομογραφία του τρέχοντος ηχητικού σήματος των ακουστικών. Όταν εμφανίζεται η
ένδειξη FLR στην οθόνη, στα ακουστικά ακούγεται το ηχητικό σήμα του ομιλητή.

Σημείωση!

Αλλάξτε τον τύπο της συντομογραφίας γλώσσας με το μενού e του μενού εγκατάστασης της

θέσης διερμηνέα (βλ. Θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK, Σελίδα 239 > οθόνες Μενού).

5. Κουμπιά επιλογέα καναλιών - Επιλέγουν το κανάλι που θα αποσταλεί στα ακουστικά.
6. Κουμπιά μικροφώνου - Ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν το μικρόφωνο. Κάθε κουμπί

μικροφώνου διαθέτει μια λυχνία LED, η οποία υποδεικνύει την κατάσταση του μικροφώνου.
Η λειτουργία της συνεδριακής μονάδας ορίζει τον τύπο και τον αριθμό των κουμπιών
μικροφώνου που πρέπει να εγκατασταθούν στη συνεδριακή μονάδα.

7. Κουμπιά ψηφοφορίας - Επιτρέπουν το χειρισμό της συνεδριακής μονάδας. Κάθε κουμπί
ψηφοφορίας διαθέτει μια κίτρινη λυχνία LED. Η λυχνία LED δίπλα στο κουμπί ψηφοφορίας
1, είναι η ενδεικτική λυχνία LED παρουσίας.

8. Υποδοχή ακουστικών - Σύνδεση ακουστικών.
9. Καλώδιο DCN - Συνδέει τη συνεδριακή μονάδα (ενσύρματη) στο DCN.
10. Υποδοχή DCN - Δημιουργεί βρόχο διέλευσης στο DCN με τη συνεδριακή μονάδα.
11. Λυχνίες LED κατάστασης - Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της

ασύρματης συνεδριακής μονάδας.
12. Οπές για βίδες - Επιτρέπουν τη σύνδεση της ενσύρματης συνεδριακής μονάδας σε επίπεδη

επιφάνεια.
13. Διακόπτες διαμόρφωσης - Διαμορφώνουν τη συνεδριακή μονάδα και ορίζουν τη λειτουργία

της συνεδριακής μονάδας.
14. Διακόπτης κατάργησης προετοιμασίας - Διαγράφει τη διεύθυνση (ενσύρματη) / την

καταχώρηση (ασύρματη) της συνεδριακής μονάδας. Όλες οι λυχνίες LED στη συνεδριακή
μονάδα είναι αναμμένες όταν η συνεδριακή μονάδα δεν έχει διεύθυνση.

15. Θήκη πακέτου μπαταριών - Περιέχει το πακέτο μπαταριών (DCN-WLION) της ασύρματης
συνεδριακής μονάδας.

16. Υποδοχή τροφοδοσίας - Συνδέει ένα μετασχηματιστή (DCN-WPS) στην ασύρματη
συνεδριακή μονάδα.

 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Συνεδριακές μονάδες DCN-DIS και DCN-WD, Σελίδα 105.
– Σύνδεση: Συνεδριακή μονάδα DCN-DIS (ενσύρματη), Σελίδα 138 και Συνεδριακές μονάδες

DCN-WD (ασύρματες), Σελίδα 139.

 

 

DCN Επόμενης γενιάς Γενική επισκόπηση συστήματος | el 33

Bosch Security Systems B.V. Εγχειρίδιο λειτουργίας 2014.06 | V2.1 |



– Διαμόρφωση: Συνεδριακές μονάδες DCN-DIS και DCN-WD, Σελίδα 223.
– Λειτουργία: Συνεδριακές μονάδες DCN-DIS και DCN-WD, Σελίδα 271.
– Αντιμετώπιση προβλημάτων: Συνεδριακή μονάδα DCN-DIS, Σελίδα 291.
– Τεχνικά δεδομένα: Συνεδριακές μονάδες DCN-DIS και DCN-WD, Σελίδα 310.
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Πακέτο μπαταριών DCN-WLIION
Το πακέτο μπαταριών DCN-WLIION χρησιμοποιείται με τις ασύρματες συσκευές. Συνιστάται η
φόρτιση του πακέτου μπαταριών (DCN-WLIION-D) αμέσως μετά την παραλαβή.

!

Προσοχή!

Χρησιμοποιήστε το φορτιστή μπαταριών (DCN-WCH05) για τη φόρτιση των πακέτων μπαταριών

(DCN-WLION).

1

2

Σχήμα 3.26: Επισκόπηση

 
Το πακέτο μπαταριών περιλαμβάνει:
1. Λυχνίες LED χωρητικότητας - Υποδεικνύουν τη χωρητικότητα του πακέτου μπαταριών.
2. Κλιπ - Ασφαλίζει το πακέτο μπαταρίας στη θέση του, για παράδειγμα, σε μια ασύρματη

συνεδριακή μονάδα.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Λειτουργία: Πακέτο μπαταριών DCN-WLIION, Σελίδα 272.
– Συντήρηση: Πακέτο μπαταριών DCN-WLIION, Σελίδα 297.
– Τεχνικά δεδομένα: Πακέτο μπαταριών DCN-WLIION, Σελίδα 310.

 

3.8
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Φορτιστής μπαταριών DCN-WCH05
Ο φορτιστής μπαταριών φορτίζει τα πακέτα μπαταριών (DCN-WLIION). Ο φορτιστής μπαταριών
μπορεί να φορτίζει έως και 5 πακέτα μπαταριών ταυτόχρονα.

!

Προσοχή!

Πρέπει να βγάζετε τα πακέτα μπαταριών από το φορτιστή μπαταριών, εάν αυτός δεν είναι

συνδεδεμένος στο δίκτυο παροχής ρεύματος, για να αποφύγετε προβλήματα λειτουργίας των

πακέτων μπαταριών.

 

4

1 2 3 5 6

Σχήμα 3.27: Επισκόπηση

 
1. Σχάρες εξαερισμού - Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του φορτιστή μπαταριών δεν

αυξάνεται υπερβολικά.
2. Υποδοχές πακέτων μπαταριών - Συγκρατούν τα πακέτα μπαταριών (DCN-WLIION).
3. Λυχνίες LED στάθμης φόρτισης - Προβάλλουν τη στάθμη φόρτισης του πακέτου

μπαταριών.
4. Λυχνία LED ενεργοποίησης/απενεργοποίησης - Ανάβει όταν το καλώδιο τροφοδοσίας

είναι συνδεδεμένο στην τροφοδοσία από το δίκτυο.
5. Είσοδος τροφοδοσίας - Σύνδεση τροφοδοσίας από το δίκτυο.
6. Υποδοχή βρόχου διέλευσης - Συνδέει το φορτιστή μπαταριών σε άλλο φορτιστή μπαταριών

με ένα καλώδιο τροφοδοσίας.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Φορτιστής μπαταριών DCN-WCH05, Σελίδα 110.
– Σύνδεση: Φορτιστής μπαταριών DCN-WCH05, Σελίδα 141.
– Λειτουργία: Φορτιστής μπαταριών DCN-WCH05, Σελίδα 272.
– Τεχνικά δεδομένα: Φορτιστής μπαταριών DCN-WCH05, Σελίδα 311.

3.9
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Μετασχηματιστής DCN-WPS
Ο μετασχηματιστής DCN-WPS χρησιμοποιείται με τις ασύρματες συσκευές. Βλ. Μετασχηματιστής
DCN-WPS, Σελίδα 311 για περισσότερες πληροφορίες.
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Αποσπώμενα μικρόφωνα DCN-MICL, DCN-MICS
Τα αποσπώμενα μικρόφωνα DCN-MICL και DCN-MICS χρησιμοποιούνται με τις συσκευές
συμμετοχής και διερμηνείας.

Τύπος Μήκος (mm)

DCN-MICS 310

DCN-MICL 480

Πίνακας 3.1: Τύποι και μήκη

 

1

2

3

Σχήμα 3.28: Επισκόπηση

3.11
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Το αποσπώμενο μικρόφωνο περιλαμβάνει:
1. Ενδεικτικό δακτύλιο - Υποδεικνύει την κατάσταση του μικροφώνου (ενεργό/ανενεργό).
2. Περικόχλιο σύνδεσης - Συνδέει το αποσπώμενο μικρόφωνο στη συσκευή.
3. Βύσμα μικροφώνου - Συνδέει το μικρόφωνο σε συσκευές.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Σύνδεση: Αποσπώμενα μικρόφωνα DCN-MICL, DCN-MICS, Σελίδα 142.
– Λειτουργία: Αποσπώμενα μικρόφωνα DCN-MICL, DCN-MICS, Σελίδα 272.
– Τεχνικά δεδομένα: Αποσπώμενα μικρόφωνα DCN-MICL, DCN-MICS, Σελίδα 311.
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Συσκευή χειρός για ενδοεπικοινωνία DCN-ICHS
Η συσκευή χειρός για ενδοεπικοινωνία DCN-ICHS χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συσκευές
συμμετοχής. Με τη συσκευή χειρός για ενδοεπικοινωνία, οι σύνεδροι και ο πρόεδρος μπορούν
να μιλήσουν στο χειριστή (το άτομο που ελέγχει το σύστημα). Όταν είναι εγκατεστημένη η
μονάδα λογισμικού Intercom, οι σύνεδροι μπορούν επίσης να μιλούν μεταξύ τους.

Σχήμα 3.29: Συσκευή χειρός για ενδοεπικοινωνία

6 1

Σχήμα 3.30: Βύσμα ενδοεπικοινωνίας (RJ11), σύνδεση

 

Τύπος Περιγραφή

DCN-CON Μονάδα συνέδρου Concentus

DCN-CONCS Μονάδα επιλογέα καναλιών
Concentus

DCN-CONFF Μονάδα Concentus με πλήρεις
δυνατότητες

DCN-CONCM Μονάδα προέδρου Concentus

DCN-DDI Διασύνδεση δύο συνέδρων

Πίνακας 3.2: Συμβατές συσκευές

 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Τεχνικά δεδομένα: Συσκευή χειρός για ενδοεπικοινωνία DCN-ICHS, Σελίδα 312.
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Εργαλείο χωνευτής τοποθέτησης DCN-FPT
Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο τοποθέτησης με μπλοκ για να εγκαταστήσετε χωνευτές
συσκευές, το εργαλείο χωνευτής τοποθέτησης DCN-FPT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
μέτρηση της απόστασης μεταξύ δύο εξαρτημάτων σύνδεσης.

Σχήμα 3.31: Εργαλείο χωνευτής τοποθέτησης

 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Σύνδεση: Προϊόντα χωνευτής τοποθέτησης DCN, Σελίδα 112.
– Τεχνικά δεδομένα: Εργαλείο χωνευτής τοποθέτησης DCN-FPT, Σελίδα 313.

Διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-DDI
Χρησιμοποιήστε τη διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-DDI για τη σύνδεση συσκευών συμμετοχής
με χωνευτές συσκευές.

87 1

3

2

4

6 5

Σχήμα 3.32: Διασύνδεση δύο συνέδρων

 
Η διασύνδεση δύο συνέδρων περιλαμβάνει:
1. Καλώδιο DCN - Συνδέει τη διασύνδεση δύο συνέδρων στο DCN.
2. Επιλογέας λειτουργίας - Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διασύνδεση δύο

συνέδρων.

3.13
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3. Υποδοχή για ενδοεπικοινωνία - Συνδέει μια συσκευή χειρός για ενδοεπικοινωνία DCN-
ICHS στη διασύνδεση δύο συνέδρων.

4. Είσοδοι ψηφοφορίας/ελέγχου - Συνδέουν πίνακες ελέγχου μικροφώνων DCN-FMICB,
πίνακες προτεραιότητας μικροφώνων DCN-FPRIOB και πίνακες ψηφοφορίας DCN-FV(CRD)
στη διασύνδεση δύο συνέδρων.

5. Καπάκι - Παρέχει πρόσβαση στα εσωτερικά στοιχεία ελέγχου.
6. Είσοδοι ήχου - Συνδέουν εξωτερικές πηγές ήχου στη διασύνδεση δύο συνέδρων.
7. Έξοδοι ήχου - Συνδέουν μεγάφωνα στη διασύνδεση δύο συνέδρων.
8. Υποδοχή DCN - Δημιουργεί βρόχο διέλευσης στο DCN με τη διασύνδεση δύο συνέδρων.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Σύνδεση: Διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-DDI, Σελίδα 143.
– Διαμόρφωση: Διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-DDI, Σελίδα 229.
– Τεχνικά δεδομένα: Διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-DDI, Σελίδα 313.

Πίνακας σύνδεσης μικροφώνων DCN-FMIC
Ο πίνακας σύνδεσης μικροφώνων DCN-FMIC συνδέει τα αποσπώμενα μικρόφωνα DCN-MICL και
DCN-MICS στη διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-DDI.

2

3

1

Σχήμα 3.33: Πίνακας σύνδεσης μικροφώνων

 
Ο πίνακας σύνδεσης μικροφώνων περιλαμβάνει:
1. Βύσμα στάθμης εξόδου - Συνδέει τον πίνακα σύνδεσης μικροφώνων σε έναν επιλογέα

καναλιών DCN-FCS για την αποφυγή της ακουστικής ανάδρασης.
2. Υποδοχή μικροφώνου - Συνδέει ένα αποσπώμενο μικρόφωνο DCN-MICL ή DCN-MICS στον

πίνακα σύνδεσης μικροφώνων.
3. Σημείο συγκόλλησης - Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον πράσινο δακτύλιο LED του

συνδεδεμένου αποσπώμενου μικροφώνου DCN-MICL ή DCN-MICS.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Προϊόντα χωνευτής τοποθέτησης DCN, Σελίδα 112.
– Σύνδεση: Πίνακας σύνδεσης μικροφώνων DCN-FMIC, Σελίδα 145.
– Διαμόρφωση: Πίνακας σύνδεσης μικροφώνων DCN-FMIC, Σελίδα 235.
– Τεχνικά δεδομένα: Πίνακας σύνδεσης μικροφώνων DCN-FMIC, Σελίδα 313.
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Πίνακας ελέγχου μικροφώνων DCN-FMICB
Ο πίνακας ελέγχου μικροφώνων DCN-FMICB ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την είσοδο ήχου των
συνέδρων, η οποία συνδέεται στη διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-DDI.

1

Σχήμα 3.34: Πίνακας ελέγχου μικροφώνων

 
Ο πίνακας ελέγχου μικροφώνων περιλαμβάνει:
1. Κουμπί μικροφώνου - Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μικρόφωνο. Ο δακτύλιος LED στο

κουμπί του μικροφώνου υποδεικνύει την κατάσταση του μικροφώνου.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Προϊόντα χωνευτής τοποθέτησης DCN, Σελίδα 112.
– Σύνδεση: Πίνακας ελέγχου μικροφώνων DCN-FMICB, Σελίδα 145
– Διαμόρφωση: Πίνακας ελέγχου μικροφώνων DCN-FMICB, Σελίδα 274
– Τεχνικά δεδομένα: Πίνακας ελέγχου μικροφώνων DCN-FMICB, Σελίδα 313.

Πίνακας προτεραιότητας DCN-FPRIOB
Με τον πίνακα προτεραιότητας DCN-FPRIOB, ο πρόεδρος μπορεί να απενεργοποιήσει τα
μικρόφωνα σε όλες τις συσκευές συνέδρων. Ο πίνακας προτεραιότητας πρέπει να
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-DDI στη λειτουργία
προέδρου.

1

Σχήμα 3.35: Πίνακας προτεραιότητας

Ο πίνακας προτεραιότητας περιλαμβάνει:
1. Κουμπί προτεραιότητας - Όταν πατηθεί, απενεργοποιεί τα μικρόφωνα σε όλες τις συσκευές

συνέδρων και ενεργοποιεί το μικρόφωνο στη συσκευή προέδρου. Το κουμπί ελέγχου
προτεραιότητας διαθέτει ένα δακτύλιο LED, ο οποίος υποδεικνύει την κατάσταση του
μικροφώνου.

 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Προϊόντα χωνευτής τοποθέτησης DCN, Σελίδα 112.
– Σύνδεση: Πίνακας προτεραιότητας DCN-FPRIOB, Σελίδα 145.
– Διαμόρφωση: Πίνακας προτεραιότητας DCN-FPRIOB, Σελίδα 274.
– Τεχνικά δεδομένα: Πίνακας προτεραιότητας DCN-FPRIOB, Σελίδα 314.
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Πίνακας μεγαφώνων DCN-FLSP
Συνδέει τον πίνακα μεγαφώνων DCN-FLSP στις εξόδους ήχου της διασύνδεσης δύο συνέδρων
DCN-DDI.

1

Σχήμα 3.36: Πίνακας μεγαφώνων

 
Ο πίνακας μεγαφώνων περιλαμβάνει:
1. Μεγάφωνο - Παρέχει το ηχητικό σήμα από τον ομιλητή στον σύνεδρο ή τον πρόεδρο.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Προϊόντα χωνευτής τοποθέτησης DCN, Σελίδα 112.
– Σύνδεση: Πίνακας μεγαφώνων DCN-FLSP, Σελίδα 145.
– Τεχνικά δεδομένα: Πίνακας μεγαφώνων DCN-FLSP, Σελίδα 314.
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Πίνακας ψηφοφορίας DCN-FV(CRD)
Με τον πίνακα ψηφοφορίας DCN-FV(CRD), οι σύνεδροι μπορούν να ψηφίζουν. Ο πίνακας
ψηφοφορίας πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-
DDI. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τους διαθέσιμους τύπους.

Τύπος Περιγραφή

DCN-FVCRD Πίνακας ψηφοφορίας με συσκευή
ανάγνωσης καρτών

DCN-FV Πίνακας ψηφοφορίας χωρίς συσκευή
ανάγνωσης καρτών

Πίνακας 3.3: Τύποι

 

1

2

Σχήμα 3.37: Επάνω όψη (DCN-FV)

1 3

2

Σχήμα 3.38: Επάνω όψη (DCN-FVCRD)
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Σχήμα 3.39: Κάτω όψη

 
1. Λυχνία LED κατάστασης - Υποδεικνύει την κατάσταση του πίνακα ψηφοφορίας.
2. Κουμπιά ψηφοφορίας - Επιτρέπουν το χειρισμό του πίνακα ψηφοφορίας. Κάθε κουμπί

ψηφοφορίας διαθέτει μια κίτρινη λυχνία LED. Η λυχνία LED υποδεικνύει την κατάσταση του
κουμπιού ψηφοφορίας.

3. Συσκευή ανάγνωσης καρτών - Παρέχει πρόσβαση στον πίνακα ψηφοφορίας.
4. Βύσμα εξωτερικής επαφής - Συνδέει τον πίνακα ψηφοφορίας σε μια εξωτερική επαφή.
5. Σημείο συγκόλλησης - Διαμορφώνει το βύσμα εξωτερικής επαφής.
6. Υποδοχές RJ11 - Συνδέουν τον πίνακα ψηφοφορίας στη διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-

DDI και στον πίνακα ελέγχου μικροφώνων DCN-FMICB.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Προϊόντα χωνευτής τοποθέτησης DCN, Σελίδα 112.
– Σύνδεση: Πίνακας ψηφοφορίας DCN-FV(CRD), Σελίδα 145.
– Τεχνικά δεδομένα: Πίνακας ψηφοφορίας DCN-FV(CRD), Σελίδα 314.

Επιλογέας καναλιών DCN-FCS
Με τον επιλογέα καναλιών DCN-FCS, οι σύνεδροι και ο πρόεδρος μπορούν να επιλέξουν ένα
κανάλι για ακρόαση.
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Σχήμα 3.40: Πρόσοψη

7 9

6

8

X14

Σχήμα 3.41: Επάνω όψη

10

Σχήμα 3.42: Πίσω όψη

 
1. Υποδοχή ακουστικών - Σύνδεση ακουστικών.
2. Κουμπιά έντασης ήχου - Ελέγχουν τη στάθμη της έντασης ήχου του επιλεγμένου καναλιού.
3. Οθόνη - Προβάλλει τον αριθμό του επιλεγμένου καναλιού.
4. Κουμπιά καναλιών - Επιλογέας καναλιών.
5. Εξωτερικά ακουστικά (βύσμα) - Συνδέει μια υποδοχή εξωτερικών ακουστικών στον

επιλογέα καναλιών.
6. Καλώδιο DCN - Συνδέει τον επιλογέα καναλιών στο σύστημα DCN.
7. Υποδοχή DCN - Δημιουργεί βρόχο διέλευσης στο σύστημα DCN με τον επιλογέα καναλιών.

DCN Επόμενης γενιάς Γενική επισκόπηση συστήματος | el 47

Bosch Security Systems B.V. Εγχειρίδιο λειτουργίας 2014.06 | V2.1 |



8. Βύσμα μείωσης στάθμης - Μειώνει τη στάθμη του σήματος των ακουστικών όταν
ενεργοποιείται το μικρόφωνο μιας συνδεδεμένης συσκευής.

9. Σημεία συγκόλλησης
10. Εξωτερικά ακουστικά (βάσεις συγκόλλησης) - Συνδέουν μια υποδοχή εξωτερικών

ακουστικών στον επιλογέα καναλιών.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Προϊόντα χωνευτής τοποθέτησης DCN, Σελίδα 112.
– Σύνδεση: Επιλογέας καναλιών DCN-FCS, Σελίδα 148.
– Διαμόρφωση: Επιλογέας καναλιών DCN-FCS, Σελίδα 236.
– Τεχνικά δεδομένα: Επιλογέας καναλιών DCN-FCS, Σελίδα 314.
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Μονάδα ψηφοφορίας DCN-FVU
Με τη μονάδα ψηφοφορίας DCN-FVU, οι σύνεδροι μπορούν να ψηφίζουν. Ανατρέξτε στον
παρακάτω πίνακα για μια επισκόπηση των διαφορετικών τύπων.

Τύπος Περιγραφή

DCN-FVU Βασική έκδοση

DCN-FVU-CN Έκδοση για την Κίνα

Πίνακας 3.4: Τύποι

 

1

2

Σχήμα 3.43: Πρόσοψη (DCN-FVU)

1

2

Σχήμα 3.44: Πρόσοψη (DCN-FVU-CN)
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Σχήμα 3.45: Επάνω (όλοι οι τύποι)

7

6

Σχήμα 3.46: Κάτω (όλοι οι τύποι)

 
1. Λυχνία LED κατάστασης - Υποδεικνύει την κατάσταση της μονάδας ψηφοφορίας.
2. Κουμπιά ψηφοφορίας - Επιτρέπουν το χειρισμό του πίνακα ψηφοφορίας. Κάθε κουμπί

διαθέτει μια λυχνία LED, η οποία υποδεικνύει την κατάσταση του κουμπιού.
3. Διακόπτης κατάργησης προετοιμασίας - Διαγράφει τη διεύθυνση της μονάδας

ψηφοφορίας. Όλες οι λυχνίες LED στη μονάδα ψηφοφορίας ανάβουν όταν η μονάδα
ψηφοφορίας δεν έχει διεύθυνση.

4. Καλώδιο DCN - Συνδέει τη μονάδα ψηφοφορίας στο DCN.
5. Υποδοχή DCN - Δημιουργεί βρόχο διέλευσης στο DCN με τη μονάδα ψηφοφορίας.
6. Βύσμα εξωτερικής επαφής - Συνδέει τη μονάδα ψηφοφορίας σε μια εξωτερική επαφή.
7. Σημείο συγκόλλησης - Διαμορφώνει το βύσμα εξωτερικής επαφής.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Προϊόντα χωνευτής τοποθέτησης DCN, Σελίδα 112.
– Σύνδεση: Μονάδα ψηφοφορίας DCN-FVU, Σελίδα 151.
– Λειτουργία: Μονάδα ψηφοφορίας DCN-FVU, Σελίδα 276.
– Τεχνικά δεδομένα: Μονάδα ψηφοφορίας DCN-FVU, Σελίδα 315.
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Σύνδεσμος DCN-FCOUP
Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο DCN-FCOUP για να εγκαταστήσετε χωνευτές συσκευές.

Σχήμα 3.47: Τάπα άκρων

 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Προϊόντα χωνευτής τοποθέτησης DCN, Σελίδα 112.
– Τεχνικά δεδομένα: Σύνδεσμος DCN-FCOUP, Σελίδα 315 και Τάπες άκρων DCN-FEC, Σελίδα

315

Τάπες άκρων DCN-FEC
Χρησιμοποιήστε τις τάπες άκρων DCN-FEC για να εγκαταστήσετε χωνευτές συσκευές.

Σχήμα 3.48: Τάπα άκρων

 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Προϊόντα χωνευτής τοποθέτησης DCN, Σελίδα 112.
– Τεχνικά δεδομένα: Τάπες άκρων DCN-FEC, Σελίδα 315.
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Επιτραπέζιο περίβλημα DCN-TTH
Χρησιμοποιήστε το επιτραπέζιο περίβλημα DCN-TTH για να εγκαταστήσετε χωνευτές συσκευές:
– Επιλογέας καναλιών DCN-FCS
– Πίνακας ψηφοφορίας DCN-FV(CRD)
– Μονάδα ψηφοφορίας DCN-FVU

Σχήμα 3.49: Επιτραπέζιο περίβλημα

 
Ανατρέξτε στην ενότητα Επιτραπέζιο περίβλημα DCN-TTH, Σελίδα 315 για περισσότερες
πληροφορίες.

Πλαίσια DCN-FBP
Χρησιμοποιήστε το DCN‑FBP (Χωνευτό κενό πλαίσιο) ή το DCN‑FBPS (Βραχύ χωνευτό κενό
πλαίσιο) για να κλείσετε προσωρινά εσοχές (βλ. Πλαίσια DCN-FBP, Σελίδα 315).

Σχήμα 3.50: Χωνευτό κενό πλαίσιο

 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Προϊόντα χωνευτής τοποθέτησης DCN, Σελίδα 112.
– Τεχνικά δεδομένα: Πλαίσια DCN-FBP, Σελίδα 315.
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Θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK
Με τις θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK, οι διερμηνείς μπορούν να πραγματοποιούν διερμηνεία
της συζήτησης ή του συνεδρίου.
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Σχήμα 3.51: Επάνω όψη

22 23 24

Σχήμα 3.52: Αριστερή όψη

3.26
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Σχήμα 3.53: Κάτω όψη (1)

30 3131 2928

Σχήμα 3.54: Κάτω όψη (2)

 
1. Κουμπί ηχητικών σημάτων - Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα ηχητικά σήματα. Η

συγκεκριμένη λειτουργία αφορά διερμηνείς με προβλήματα όρασης.
2. Κύριο κουμπί - Χειρίζεται την οθόνη για τη διαμόρφωση των παραμέτρων και τη λειτουργία

της θέσης διερμηνέα.
3. Οθόνη - Προβάλλει τα μενού διαμόρφωσης και χρήστη.
4. Προεπιλεγμένα κουμπιά - Παρέχουν στους διερμηνείς πρόσβαση σε ένα κανάλι από το

οποίο μπορούν να πραγματοποιούν διερμηνεία.
5. Κουμπιά εξόδου - Ορίζουν το κανάλι εξόδου για την αποστολή της γλώσσας προορισμού.
6. Υποδοχή μικροφώνου - Συνδέει ένα αποσπώμενο μικρόφωνο DCN-MICL ή DCN-MICS στη

θέση διερμηνέα.
7. Λυχνία LED τηλεφώνου - Ανάβει όταν η θέση διερμηνέα δέχεται μια τηλεφωνική κλήση

από ένα εξωτερικό τηλεφωνικό σύστημα.
8. Λυχνία LED ενδοεπικοινωνίας - Ανάβει όταν η θέση διερμηνέα δέχεται μια κλήση

ενδοεπικοινωνίας.
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9. Κουμπί μηνυμάτων -Ανοίγει / κλείνει την κατάσταση επισκόπησης καναλιών. 
Ανοίγει τα γραπτά μηνύματα που αποστέλλονται στη θέση διερμηνέα. Όταν η θέση
διερμηνέα λαμβάνει ένα μήνυμα, αναβοσβήνει η κίτρινη λυχνία LED δίπλα στο κουμπί
μηνύματος.

10. Κουμπί ενδοεπικοινωνίας (χειριστής) - Ανοίγει ένα κανάλι ενδοεπικοινωνίας προς το
χειριστή.

11. Κουμπί πρίμων ακουστικών - Προσαρμόζει τη στάθμη των πρίμων του σήματος που
αποστέλλεται στα ακουστικά.

12. Κουμπί μπάσων ακουστικών - Προσαρμόζει τη στάθμη των μπάσων του σήματος που
αποστέλλεται στα ακουστικά.

13. Κουμπί έντασης ήχου ακουστικών - Προσαρμόζει τη στάθμη της έντασης ήχου του σήματος
που αποστέλλεται στα ακουστικά.

14. Κουμπί έντασης ήχου μεγαφώνου - Προσαρμόζει τη στάθμη της έντασης ήχου του σήματος
που αποστέλλεται στο μεγάφωνο της θέσης διερμηνέα.

15. Μεγάφωνο - Το μεγάφωνο ενεργοποιείται μόνο όταν τα μικρόφωνα σε όλες τις θέσεις
διερμηνέων στην ίδια καμπίνα διερμηνείας είναι απενεργοποιημένα.

16. Κουμπί ομιλητή/αυτόματης αναμετάδοσης - Ορίζει την πηγή της διερμηνείας.
17. Κουμπί μικροφώνου - Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μικρόφωνο. Το κουμπί μικροφώνου

διαθέτει μια κόκκινη λυχνία LED, η οποία ανάβει όταν το μικρόφωνο είναι ενεργό.
18. Κουμπί σίγασης - Απενεργοποιεί προσωρινά το μικρόφωνο.
19. Κουμπί βοήθειας - Για σήμα βοήθειας. Ανάλογα με το σύστημα, ο διερμηνέας θα αποστείλει

ένα σήμα σε έναν πίνακα διανομής δεδομένων DCN-DDB για την ενεργοποίηση μιας
συνδεδεμένης ενδεικτικής λυχνίας ή στο λογισμικό συνεδρίου DCN-SW DCN. Εάν
χρησιμοποιείται το DCN-DDB, η συνδεδεμένη ενδεικτική λυχνία θα είναι ενεργή για όσο
διάστημα ο διερμηνέας κρατά πατημένο το κουμπί βοήθειας. Εάν χρησιμοποιείται το
λογισμικό συνεδρίου DCN-SW, πρέπει να είναι ενεργή η μονάδα λογισμικού DCN-SWSMD.
Το σήμα θα παραμένει ενεργό μέχρι το λογισμικό να το αποδεχθεί και να το αντιμετωπίσει.
Το λογισμικό συνεδρίου DCN-SW θα καταγράψει επίσης το σήμα για βοήθεια και μπορεί να
το αποστείλει σε άλλα συστήματα που χρησιμοποιούν το DCN-SWSMD.

20. Κουμπί αργής ομιλίας - Για σήμα αργής ομιλίας. Ανάλογα με το σύστημα, ο διερμηνέας θα
αποστείλει ένα σήμα σε έναν πίνακα διανομής δεδομένων DCN-DDB για την ενεργοποίηση
μιας συνδεδεμένης ενδεικτικής λυχνίας ή στο λογισμικό συνεδρίου DCN-SW DCN. Εάν
χρησιμοποιείται το DCN-DDB, η συνδεδεμένη ενδεικτική λυχνία θα είναι ενεργή για όσο
διάστημα ο διερμηνέας κρατά πατημένο το κουμπί αργής ομιλίας. Εάν χρησιμοποιείται το
λογισμικό συνεδρίου DCN-SW, οι δύο λειτουργικές μονάδες λογισμικού DCN-SWSMD και
DCN-SWSI πρέπει να είναι ενεργές. Το σήμα θα ενεργοποιηθεί μόλις πατηθεί το πλήκτρο
και θα παραμείνει ενεργό για μέγιστο διάστημα 30 δευτερολέπτων (ρυθμιζόμενο από το
DCN-SW) μετά την αποδέσμευση του πλήκτρου. Ένας αριθμός στο εικονίδιο DCN-SW
υποδεικνύει τον αριθμό των διερμηνέων που έχουν πατήσει το κουμπί αργής ομιλίας
ταυτόχρονα. Το λογισμικό συνεδρίου DCNSW δεν θα καταγράψει το αίτημα για αργή ομιλία
και δεν μπορεί να το αποστείλει σε άλλα συστήματα που χρησιμοποιούν το DCN-SWSMD.

21. Κουμπί ενδοεπικοινωνίας (πρόεδρος) - Ανοίγει ένα κανάλι ενδοεπικοινωνίας προς τον
πρόεδρο.

22. Υποδοχή ακουστικών (6,3 mm) - Συνδέει ακουστικά με βύσμα 6,3 mm στη θέση
διερμηνέα.

23. Υποδοχή σετ ακουστικών-μικροφώνου - Συνδέει ένα σετ ακουστικών-μικροφώνου στη
θέση διερμηνέα.

24. Υποδοχή ακουστικών (3,5 mm) - Συνδέει ακουστικά με βύσμα 3,5 mm στη θέση
διερμηνέα.
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Σημείωση!

Οι θέσεις διερμηνέων διαθέτουν στρογγυλεμένες προεξοχές, τις οποίες μπορούν να

χρησιμοποιήσουν διερμηνείς με προβλήματα όρασης για να εντοπίσουν τα κουμπιά μικροφώνου,

σίγασης και c.

25. Καλώδιο DCN - Συνδέει τη θέση διερμηνέα στο DCN.
26. Υποδοχή εξωτερικών συσκευών - Συνδέει μια ενδεικτική λυχνία εκπομπής "on-air"

καμπίνας ή μια συσκευή που χειρίζεται τις λυχνίες LED τηλεφώνου και ενδοεπικοινωνίας
στη θέση διερμηνέα.

27. Υποδοχή DCN - Δημιουργεί βρόχο διέλευσης στο DCN με τη θέση διερμηνέα.
28. Οπές για βίδες - Επιτρέπουν τη σύνδεση της θέσης διερμηνέα σε επίπεδη επιφάνεια.

Σημείωση!

Η απόσταση μεταξύ των κέντρων των οπών για τις βίδες είναι 100 mm.

29. Διακόπτης κατάργησης προετοιμασίας - Διαγράφει τη διεύθυνση της θέσης διερμηνέα.
Όλες οι λυχνίες LED στη θέση διερμηνέα ανάβουν όταν η θέση διερμηνέα δεν έχει
διεύθυνση.

30. Ποτενσιόμετρο ευαισθησίας - Προσαρμόζει τη στάθμη της έντασης ήχου του μικροφώνου
που είναι συνδεδεμένο στη θέση διερμηνέα.

31. Ασφάλεια καλωδίου - Σταθεροποιεί το καλώδιο DCN.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK, Σελίδα 117
– Σύνδεση: Θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK, Σελίδα 151.
– Διαμόρφωση: Θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK, Σελίδα 239.
– Τεχνικά δεδομένα: Θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK, Σελίδα 315.

Τροφοδοτικό επέκτασης DCN-EPS (-UL, -JP)
Το τροφοδοτικό επέκτασης DCN-EPS παρέχει ισχύ στο σύστημα DCN. Χρησιμοποιήστε το για να
αυξήσετε τον αριθμό των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα.

Σημείωση!

Το τροφοδοτικό επέκτασης DCN‑EPS‑UL είναι η έκδοση του DCN‑EPS που φέρει έγκριση CSA/

UL. 

Το τροφοδοτικό επέκτασης DCN‑EPS‑JP είναι η έκδοση του DCN‑EPS που φέρει έγκριση PSE.
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Σχήμα 3.55: Πρόσοψη
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Σχήμα 3.56: Πίσω όψη

 
1. Λυχνία LED ενεργοποίησης/απενεργοποίησης - Μια πράσινη λυχνία LED ανάβει όταν:

Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 
Το καλώδιο ζευκτικού κυκλώματος είναι συνδεδεμένο στο σύστημα. 
Εκκινείται η λειτουργία της κεντρικής μονάδας ελέγχου.

2. Καλώδιο DCN - Συνδέει το τροφοδοτικό επέκτασης στο ζευκτικό κύκλωμα του συστήματος
DCN.

3. Υποδοχή DCN (ζευκτικό κύκλωμα) - Δημιουργεί βρόχο διέλευσης στο ζευκτικό κύκλωμα
του συστήματος DCN.

4. Υποδοχές DCN (διακλάδωση) - Πραγματοποιούν διακλάδωση σημάτων στο σύστημα DCN.
Η υποδοχή αναπαράγει το σήμα του συστήματος DCN.

5. Είσοδος τροφοδοσίας - Σύνδεση τροφοδοσίας από το δίκτυο.
6. Βάση ασφάλειας - Αποτρέπει την πρόκληση ζημιάς στην εσωτερική μονάδα τροφοδοτικού

του τροφοδοτικού επέκτασης.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Τροφοδοτικό επέκτασης DCN-EPS, Σελίδα 118.
– Σύνδεση: Τροφοδοτικό επέκτασης DCN-EPS (-UL, -JP), Σελίδα 154.
– Διαμόρφωση: Τροφοδοτικό επέκτασης DCN-EPS (-UL, -JP), Σελίδα 245.
– Τεχνικά δεδομένα: Τροφοδοτικό επέκτασης DCN-EPS, Σελίδα 316.

Διαχωριστής ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00
Χρησιμοποιήστε το διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00 για να διαχωρίσετε το
ζευκτικό κύκλωμα DCN.

3.28
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Σχήμα 3.57: Επάνω και πλάγιες όψεις

 
1. Υποδοχή DCN (διακλάδωση 1) - Πραγματοποιεί διακλάδωση σημάτων στο σύστημα DCN. Η

υποδοχή αναπαράγει το σήμα του DCN.
2. Υποδοχή DCN (διακλάδωση 2) - Πραγματοποιεί διακλάδωση σημάτων στο σύστημα DCN. Η

υποδοχή αναπαράγει το σήμα του συστήματος DCN.
3. Καλώδιο DCN - Συνδέει το διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος στο ζευκτικό κύκλωμα του

συστήματος DCN.
4. Υποδοχή DCN (ζευκτικό κύκλωμα) - Δημιουργεί βρόχο διέλευσης στο DCN με το

διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος. Η υποδοχή δεν αναπαράγει το σήμα του συστήματος
DCN.

 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Διαχωριστής ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00, Σελίδα 119.
– Σύνδεση: Διαχωριστής ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00, Σελίδα 156.
– Τεχνικά δεδομένα: Διαχωριστής ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00, Σελίδα 316.
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Μονάδα διακλάδωσης LBB4115/00
Χρησιμοποιήστε τον προστατευμένο διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος LBB4115/00 για να
πραγματοποιήσετε κατανομή σημάτων στο DCN με προστασία από βραχυκυκλώματα. Συνήθως,
οι προστατευμένοι διαχωριστές ζευκτικού κυκλώματος LBB4115/00 χρησιμοποιούνται για τη
σύνδεση θέσεων διερμηνέων DCN‑IDESK στο σύστημα.
 
Οι διαφορές μεταξύ του διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00 και του
προστατευμένου διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος LBB4115/00 είναι ότι για τις υποδοχές
διακλάδωσης DCN του προστατευμένου διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος LBB4115/00 ισχύουν
τα εξής:
– Κάθε έξοδος έχει μέγιστο φορτίο 4,5 W
– Το ζευκτικό κύκλωμα και οι έξοδοι διακλαδώσεων προστατεύονται από βραχυκύκλωμα.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Μονάδα διακλάδωσης LBB4115/00, Σελίδα 119.
– Σύνδεση: Μονάδα διακλάδωσης LBB4115/00, Σελίδα 156.
– Τεχνικά δεδομένα: Μονάδα διακλάδωσης LBB4115/00, Σελίδα 317.

Καλώδια επέκτασης LBB4116
Διατίθενται τα παρακάτω προϊόντα καλωδίων επέκτασης (συγκρότημα):

Αρ. τύπου Μήκος καλωδίου

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

Πίνακας 3.5: Καλώδια επέκτασης

Εκτός από το LBB4116/00, όλα τα καλώδια επέκτασης διαθέτουν βύσματα και υποδοχές DCN.
 
Σύνδεσμοι
Φτιάξτε προσαρμοσμένα καλώδια με το καλώδιο επέκτασης LBB4116/00 (100 m) και τους
συνδέσμους DCN LBB4119/00 (βλ. Διαχωριστής ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00, Σελίδα 57).
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Plug

Σχήμα 3.58: Σύνδεσμοι DCN LBB 4119/00

Βλ. Καλώδια επέκτασης LBB4116, Σελίδα 317 για περισσότερες πληροφορίες.
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Σφιγκτήρες ασφάλισης καλωδίων LBB 4117/00
Χρησιμοποιήστε τους σφιγκτήρες ασφάλισης καλωδίων LBB4117/00 για να ασφαλίσετε τους
συνδέσμους των καλωδίων επέκτασης. Κάθε ζεύγος χρησιμοποιεί ένα σφιγκτήρα.

Σχήμα 3.59: Σφιγκτήρας ασφάλισης καλωδίων

 

Σημείωση!

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους σφιγκτήρες ασφάλισης καλωδίων LBB4117/00 με τους

συνδέσμους DCN LBB4119/00.

 

Βύσμα τερματισμού καλωδίου LBB4118/00
Χρησιμοποιήστε ένα βύσμα τερματισμού καλωδίου LBB4118/00 για να "τερματίσετε" 'ένα
"ανοικτό" καλώδιο DCN (π.χ. για μονάδες ψηφοφορίας με δύο καλώδια ή για εφεδρικό καλώδιο
ή επέκταση καλωδίου).

Σχήμα 3.60: Βύσμα τερματισμού καλωδίου
 

3.31
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Διαχωριστής δικτύου PRS-NSP
Χρησιμοποιήστε το διαχωριστή δικτύου PRS-NSP για να πραγματοποιήσετε διακλαδώσεις στο
οπτικό δίκτυο, οι οποίες προστατεύονται από βραχυκύκλωμα.
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Σχήμα 3.61: Πρόσοψη, πίσω και επάνω όψεις

 
1. Υποδοχή εξωτερικού τροφοδοτικού - Συνδέει το διαχωριστή δικτύου σε εξωτερικό

τροφοδοτικό. Το εξωτερικό τροφοδοτικό παρέχει ισχύ στις διακλαδώσεις. Δεν παρέχει ισχύ
στο ζευκτικό κύκλωμα.

2. Υποδοχή οπτικού δικτύου (διακλάδωση 1) - Πραγματοποιεί διακλάδωση στο οπτικό δίκτυο.
Η υποδοχή έχει μέγιστο φορτίο 2,5 A, το οποίο παρέχει προστασία από βραχυκύκλωμα.

3. Υποδοχή οπτικού δικτύου (ζευκτικό κύκλωμα) - Συνδέει το διαχωριστή δικτύου στο
ζευκτικό κύκλωμα του οπτικού δικτύου.

4. Καπάκι - Παρέχει πρόσβαση στα εσωτερικά στοιχεία ελέγχου. Η πίσω πλευρά του καπακιού
περιλαμβάνει μια ετικέτα με μια επεξήγηση των εσωτερικών ρυθμίσεων.

5. Λυχνία LED κατάστασης - Μια κίτρινη λυχνία LED, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με
την κατάσταση του διαχωριστή δικτύου.

6. Λυχνία LED κατάστασης - Μια πράσινη λυχνία LED, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά
με την κατάσταση του διαχωριστή δικτύου.

7. Υποδοχή οπτικού δικτύου (διακλάδωση 2) - Πραγματοποιεί διακλάδωση στο οπτικό δίκτυο.
Η υποδοχή έχει μέγιστο φορτίο 2,5 A, το οποίο παρέχει προστασία από βραχυκύκλωμα.

8. Υποδοχή οπτικού δικτύου (ζευκτικό κύκλωμα) - Συνδέει το διαχωριστή δικτύου στο
ζευκτικό κύκλωμα του οπτικού δικτύου.

 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Διαχωριστής δικτύου PRS-NSP, Σελίδα 120.
– Σύνδεση: Διαχωριστής δικτύου PRS-NSP, Σελίδα 156.
– Διαμόρφωση: Διαχωριστής δικτύου PRS-NSP, Σελίδα 247.
– Αντιμετώπιση προβλημάτων: Διαχωριστής ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00 ή LBB4115/00,

Σελίδα 293.
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Διασύνδεση οπτικών ινών PRS-FINNA
Χρησιμοποιήστε τη διασύνδεση οπτικών ινών PRS-FINNA για να συνδέσετε μια πλαστική οπτική
ίνα (POF) σε μια γυάλινη οπτική ίνα (GOF). Ένα δίκτυο GOF μπορεί να μεταδώσει σήματα σε
μεγαλύτερη απόσταση από ένα δίκτυο POF.
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Σχήμα 3.62: Εξωτερικό της διασύνδεσης οπτικών ινών

 
1. Υποδοχή εξωτερικού τροφοδοτικού - Συνδέει τη διασύνδεση οπτικών ινών σε εξωτερικό

τροφοδοτικό.
2. Υποδοχή οπτικού δικτύου (POF) - Συνδέει τη διασύνδεση οπτικών ινών σε ένα δίκτυο POF.
3. Λυχνία LED κατάστασης - Μια κίτρινη λυχνία LED, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με

την κατάσταση της διασύνδεσης οπτικών ινών.
4. Λυχνία LED κατάστασης - Μια πράσινη λυχνία LED, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά

με την κατάσταση της διασύνδεσης οπτικών ινών.
5. Υποδοχή GOF - Συνδέει τη διασύνδεση οπτικών ινών σε ένα δίκτυο GOF.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Διασύνδεση οπτικών ινών PRS-FINNA, Σελίδα 120.
– Σύνδεση: Διασύνδεση οπτικών ινών PRS-FINNA, Σελίδα 159.
– Λειτουργία: Διασύνδεση οπτικών ινών PRS-FINNA, Σελίδα 281.
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Καλώδια οπτικού δικτύου LBB4416
Το καλώδιο οπτικού δικτύου περιλαμβάνει δύο πλαστικές οπτικές ίνες για τη μετάδοση
δεδομένων και δύο χάλκινα σύρματα για την παροχή ισχύος.

Σχήμα 3.63: Καλώδιο οπτικού δικτύου

E1

O1 O2

E2

Σχήμα 3.64: Σύνδεσμος οπτικού δικτύου, σύνδεση
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Σχήμα 3.65: Καλώδια

 
Χρησιμοποιήστε το κιτ εργαλείων σύνδεσης καλωδίων LBB4418/00 για να φτιάξετε καλώδια από
καλώδια οπτικού δικτύου LBB4416/00 και συνδέσμους οπτικού δικτύου LBB4417/00.

Αρ. τύπου Μήκος καλωδίου

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

Πίνακας 3.6: Καλώδια οπτικού δικτύου

Εκτός από το LBB4416/00, όλα τα καλώδια οπτικού δικτύου διαθέτουν συνδέσμους οπτικού
δικτύου.
 
Χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους οπτικού δικτύου LBB4417/00 για να φτιάξετε καλώδια από
καλώδιο οπτικού δικτύου (100 m) LBB4416/00 με το κιτ εργαλείων σύνδεσης καλωδίων
LBB4418/00.

DCN Επόμενης γενιάς Γενική επισκόπηση συστήματος | el 65

Bosch Security Systems B.V. Εγχειρίδιο λειτουργίας 2014.06 | V2.1 |



Σχήμα 3.66: Σύνδεσμοι οπτικού δικτύου LBB4417/00

Βλ. Σύστημα, Σελίδα 285 > Προβλήματα οπτικού δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.
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Κιτ εργαλείων σύνδεσης καλωδίων LBB4418/00
Το κιτ εργαλείων σύνδεσης καλωδίων LBB4418/00 χρησιμοποιείται για την κατασκευή καλωδίων
οπτικού δικτύου από καλώδιο οπτικού δικτύου (100 m) LBB4416/00 και συνδέσμους οπτικού
δικτύου LBB4417/00.
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Σχήμα 3.67: Περιεχόμενα κιτ εργαλείων

 

Αρ. Περιγραφή Αριθμός

1 Εφεδρικό σύστημα κοπής (με κλειδί Άλεν) 600 004 0

2 Κόφτης καλωδίων 600 015 36

3 Εργαλείο σύσφιξης 642 509 3 23

4 Εργαλείο τοποθέτησης/σύσφιξης POF 618 071 69

5 Απογυμνωτής καλωδίων 607 202 69

6 Κόφτης/απογυμνωτής καλωδίων POF 600 003 - 1 39

7 Κατσαβίδι Torx C209 000077

Πίνακας 3.7: Περιεχόμενα κιτ εργαλείων

 
Προμηθευτής κιτ εργαλείων:
Rennsteig Werkzeuge GmbHViernau, Thüringen, Γερμανία Αρ. τύπου προμηθευτή: 600 100 PHI
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Συζευκτήρες καλωδίων LBB4419/00
Χρησιμοποιήστε τους συζευκτήρες καλωδίων LBB4419/00 για να συνδέσετε καλώδια οπτικού
δικτύου μεταξύ τους. Ένας συζευκτήρας καλωδίων προκαλεί οπτική εξασθένιση. Κάθε
συζευκτήρας καλωδίων ελαττώνει τη μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο συσκευών στο οπτικό δίκτυο
(συνήθως 50 μέτρα) κατά 20 μέτρα.

Σχήμα 3.68: Συζευκτήρας καλωδίων (με καλύμματα σκόνης)

Πίνακας διανομής δεδομένων DCN-DDB
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα διανομής δεδομένων DCN-DDB για να συνδέσετε οθόνες διαδρόμων
στο σύστημα.
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Σχήμα 3.69: Επάνω όψη του πίνακα διανομής δεδομένων

 
1. Καλώδιο DCN - Συνδέει τον πίνακα διανομής δεδομένων στο DCN.
2. Διάταξη βραχυκυκλωτήρων J10 - Επιλέγει την τροφοδοσία του πίνακα διανομής

δεδομένων.
3. Διακόπτες S8 - Διαμορφώνουν τον πίνακα διανομής δεδομένων.
4. Θύρα RS232 - Για σύνδεση του πίνακα διανομής δεδομένων σε μια οθόνη διαδρόμων.
5. Παράλληλες είσοδοι (σύνδεσμος) - Για την εκτέλεση απομακρυσμένων ελέγχων.
6. Παράλληλες είσοδοι (βάσεις συγκόλλησης) - Για την εκτέλεση απομακρυσμένων ελέγχων.
7. Παράλληλες έξοδοι (βάσεις συγκόλλησης) - Για την εκτέλεση απομακρυσμένων ελέγχων.
8. Διακόπτης κατάργησης προετοιμασίας (τοπικός) - Διαγράφει την τρέχουσα διεύθυνση του

πίνακα διανομής δεδομένων.
9. Παράλληλες έξοδοι (σύνδεσμος) - Για την εκτέλεση απομακρυσμένων ελέγχων.

3.37

3.38
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10. Διακόπτης κατάργησης προετοιμασίας (απομακρυσμένος)- Διαγράφει τη διεύθυνση του
πίνακα διανομής δεδομένων από μια απομακρυσμένη τοποθεσία.

11. Σύνδεσμος τροφοδοτικού - Συνδέει ένα εξωτερικό τροφοδοτικό στον πίνακα διανομής
δεδομένων.

 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Σύνδεση: Πίνακας διανομής δεδομένων DCN-DDB, Σελίδα 161.
– Διαμόρφωση: Πίνακας διανομής δεδομένων DCN-DDB, Σελίδα 248.
– Λειτουργία: Πίνακας διανομής δεδομένων DCN-DDB, Σελίδα 281.

Κωδικοποιητής καρτών αναγνώρισης DCN-IDENC
Χρησιμοποιήστε τον κωδικοποιητή καρτών αναγνώρισης DCN-IDENC και τη μονάδα λογισμικού
κωδικοποιητή καρτών αναγνώρισης για να διαμορφώσετε κάρτες αναγνώρισης DCN-IDCRD.
 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Τεχνικά δεδομένα: Κωδικοποιητής καρτών με τσιπ DCN-IDENC, Σελίδα 318.

Κάρτες αναγνώρισης DCN-IDCRD
Με τις έξυπνες κάρτες DCN-IDCRD οι σύνεδροι και οι πρόεδροι μπορούν να ταυτοποιούνται στο
σύστημα. Χρησιμοποιήστε τις έξυπνες κάρτες για να δώσετε στους συνέδρους και τους
προέδρους πρόσβαση:
– στα μικρόφωνα των συσκευών συμμετοχής,
– στις λειτουργίες ψηφοφορίας στις συσκευές συμμετοχής και στις λειτουργίες

ενδοεπικοινωνίας στις συσκευές συμμετοχής.

Σχήμα 3.70: Κάρτα αναγνώρισης

Σημείωση!

Χρησιμοποιήστε τον κωδικοποιητή καρτών αναγνώρισης DCN-IDENC για να διαμορφώσετε τις

κάρτες αναγνώρισης.

Σημείωση!

Στο πίσω μέρος της έξυπνης κάρτας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ετικέτες με διαστάσεις

μεγαλύτερες από 72 x 24 mm.

3.39

3.40
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Σημείωση!

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού βάσης δεδομένων συνέδρων για οδηγίες

σχετικά με την εύρεση του κώδικα της κάρτας στο τσιπ.
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Σχεδιασμός

Σχεδίαση DCN
Το σύστημα DCN αποτελείται από τρία τμήματα: το δίκτυο DCN, το ασύρματο δίκτυο και το
οπτικό δίκτυο. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τον τρόπο σχεδίασης του DCN.

Εργαλείο υπολογισμού
Το εργαλείο υπολογισμού διευκολύνει το σχεδιασμό και τη σχεδίαση του DCN. Μπορείτε να
βρείτε το εργαλείο υπολογισμού στο DVD που συνόδευε το σύστημά σας.

Ιδέες
Αυτή η ενότητα παρέχει απαραίτητα δεδομένα για την κατανόηση των περιορισμών.

Υποδοχές ζευκτικού κυκλώματος και διακλαδώσεων
Το DCN χρησιμοποιεί δύο τύπους υποδοχών:
– Υποδοχές ζευκτικού κυκλώματος DCN: Χρησιμοποιήστε τις υποδοχές ζευκτικού

κυκλώματος DCN για να δημιουργήσετε βρόχο διέλευσης στο ζευκτικό κύκλωμα του DCN.
– Υποδοχές διακλαδώσεων DCN: Χρησιμοποιήστε τις υποδοχές διακλαδώσεων DCN για να

δημιουργήσετε περισσότερους κλάδους στο DCN. Μια υποδοχή διακλάδωσης DCN
αναπαράγει πάντα το ψηφιακό σήμα DCN.

Καλώδια
Πολλές συσκευές που χρησιμοποιούνται στο σύστημα DCN διαθέτουν καλώδιο 2 m. Εάν
χρειαστεί, το καλώδιο επέκτασης (LBB4116) μπορεί να επεκτείνει τα καλώδια των συσκευών.

Όρια
Βεβαιωθείτε ότι δεν θα γίνει υπέρβαση αυτών των ορίων κατά τη σχεδίαση του DCN:

Όριο 1: Ικανότητα ελέγχου
– Ο μέγιστος αριθμός ενεργητικών συσκευών σε ένα DCN τις οποίες μπορεί να ελέγξει μια

κεντρική μονάδα ελέγχου είναι 245.
– Για το μέγιστο αριθμό ενεργητικών συσκευών που μπορεί να ελέγξει ένα σύστημα με πολλές

μονάδες CCU. Βλ. Παραδείγματα διατάξεων, Σελίδα 91 > Σύστημα με πολλές μονάδες CCU.
– Ο αριθμός παθητικών συσκευών είναι απεριόριστος (βλ. Ικανότητα ελέγχου, Σελίδα 73).
– Ο μέγιστος αριθμός πινάκων διανομής δεδομένων στο σύστημα είναι 15.

Όριο 2: Ικανότητα ισχύος
– Η μέγιστη ισχύς που μπορεί να παρέχει μια υποδοχή DCN στην κεντρική μονάδα ελέγχου

είναι 85 W.
Ανατρέξτε στην ενότητα Ισχύς, Σελίδα 74.

Όριο 3: Βρόχος διέλευσης
Ο μέγιστος αριθμός διαδοχικών βρόχων διέλευσης για ενεργητικές συσκευές είναι 25, όπου 4 m
επιπλέον καλωδίου επέκτασης αντιστοιχούν σε 1 ενεργητική συσκευή. Εάν υπάρχουν
περισσότεροι από 25 βρόχοι διέλευσης ενεργητικών συσκευών ή ισοδύναμος συνδυασμός με
επιπλέον καλώδιο επέκτασης, το σήμα πρέπει να αναπαράγεται μέσω διαχωριστή ζευκτικού
κυκλώματος (LBB4114/00).
Ο μέγιστος αριθμός διαδοχικών βρόχων διέλευσης για παθητικές συσκευές είναι 50, όπου 2 m
επιπλέον καλωδίου επέκτασης αντιστοιχούν σε 1 παθητική συσκευή. Εάν υπάρχουν περισσότεροι
από 50 βρόχοι διέλευσης ενεργητικών συσκευών ή ισοδύναμος συνδυασμός με επιπλέον
καλώδιο επέκτασης, το σήμα πρέπει να αναπαράγεται μέσω διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος
(LBB4114/00).
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Σε περίπτωση συνδυασμού ενεργητικών και παθητικών μονάδων στη γραμμή του ζευκτικού
κυκλώματος, όλες οι μονάδες θα πρέπει να θεωρούνται ενεργητικές με το αντίστοιχο όριο
βρόχων διέλευσης (25).
 
Παράδειγμα 1: απαιτείται αναπαραγωγή όταν έχουν χρησιμοποιηθεί 100 m καλωδίου επέκτασης,
χωρίς ενεργητικές ή παθητικές συσκευές.
Παράδειγμα 2: απαιτείται αναπαραγωγή όταν έχουν χρησιμοποιηθεί 20 m επιπλέον καλωδίου
επέκτασης, καθώς και 20 ενεργητικές συσκευές.
Παράδειγμα 3: απαιτείται αναπαραγωγή όταν έχουν χρησιμοποιηθεί 20 m επιπλέον καλωδίου
επέκτασης, καθώς και 40 παθητικές συσκευές.
Παράδειγμα 4: απαιτείται αναπαραγωγή μετά από βρόχο διέλευσης 10 ενεργητικών συσκευών,
καθώς και 5 παθητικές συσκευές και 40 m επιπλέον καλωδίου επέκτασης.

Σημείωση!

Τα τυπικά καλώδια συσκευών μήκους 2 m που συνδέονται στις ενεργητικές ή παθητικές

συσκευές περιλαμβάνονται στα παραπάνω όρια και παραδείγματα.

Όριο 4: Συνδέσεις διακλαδώσεων
Ο μέγιστος αριθμός διαδοχικών συνδέσεων διακλαδώσεων μεταξύ της κεντρικής μονάδας
ελέγχου και της τελευταίας διακλάδωσης σε έναν κλάδο είναι τέσσερις. Εάν υπάρχουν
περισσότερες από τέσσερις διαδοχικές συνδέσεις διακλαδώσεων, το σύστημα δεν λειτουργεί
σωστά.

Όριο 5: Μήκη καλωδίων
– Με διακλαδώσεις αναπαραγωγής, το μέγιστο μήκος καλωδίου είναι 250 m από την κεντρική

μονάδα ελέγχου έως την πιο μακρινή συσκευή σε οποιονδήποτε κλάδο του DCN. Το μέγιστο
μήκος καλωδίων 250 m περιλαμβάνει τα καλώδια συσκευών και τα καλώδια επέκτασης.

– Καλώδια χωρίς τερματισμό στα άκρα ενδέχεται να προκαλέσουν εσφαλμένη λειτουργία του
συστήματος.

 
Βλ. Μέγιστη κατανάλωση ισχύος, Σελίδα 76.
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Ικανότητα ελέγχου
Ενεργητικές συσκευές
Ενεργητικές συσκευές θεωρούνται οι συσκευές που μπορούν να:
– λαμβάνουν δεδομένα από την κεντρική μονάδα ελέγχου,
– μεταδίδουν δεδομένα στην κεντρική μονάδα ελέγχου.

Σημείωση!

Οι ενεργητικές συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν μια διεύθυνση (βλ. Προετοιμασία, Σελίδα

188).

Παθητικές συσκευές
Οι παθητικές συσκευές μπορούν μόνο να λαμβάνουν δεδομένα από την κεντρική μονάδα
ελέγχου.

Επισκόπηση
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τις ενεργητικές και παθητικές συσκευές του DCN.

Συσκευή Τύπος

DCN-CON Ενεργητική

DCN-CONCS Ενεργητική

DCN-CONFF Ενεργητική

DCN-CONCM Ενεργητική

DCN-DDB Παθητική/ενεργητική

DCN-DDI Ενεργητική

DCN-DISL Ενεργητική

DCN-DISS Ενεργητική

DCN-DISCS Ενεργητική

DCN-DISD Ενεργητική

DCN-DISDCS Ενεργητική

DCN-DISV Ενεργητική

DCN-DISVCS Ενεργητική

DCN-EPS Παθητική

DCN-FCS Παθητική

DCN-FVU Ενεργητική

DCN-FVU-CN Ενεργητική

DCN-IDESK Ενεργητική

LBB4114/00 Παθητική

LBB4115/00 Παθητική

Πίνακας 4.1: Ενεργητικές και παθητικές συσκευές

 

4.1.4
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Ισχύς
Κατανάλωση ισχύος
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την ισχύ που χρησιμοποιεί κάθε συσκευή στο σύστημα DCN.

Συσκευή Watt

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

Πίνακας 4.2: Κατανάλωση ισχύος

Σημείωση!

Η κατανάλωση ισχύος της συσκευής DCN-DDI περιλαμβάνει την κατανάλωση ισχύος όλων των

χωνευτών συσκευών που μπορείτε να συνδέσετε σε αυτή.

Τροφοδοτικά
Οι συσκευές που τροφοδοτούν με ισχύ το DCN είναι η κεντρική μονάδα ελέγχου και το
τροφοδοτικό επέκτασης. Η ισχύς που παρέχεται από την κεντρική μονάδα ελέγχου περιλαμβάνει
την ισχύ που χρησιμοποιεί το οπτικό δίκτυο.

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

Σχήμα 4.1: Τροφοδοτικό DCN: DCN-CCU2

Σημείωση!

Εάν η ισχύς που λαμβάνεται υπερβεί εκείνη που φαίνεται στην εικόνα, τότε θα προκύψει

κατάσταση υπερφόρτωσης.

DCN-CCUB2

P  < 85 W

P  < 85 W

P  < 85 W

DCN-CCUB2

Σχήμα 4.2: Τροφοδοτικό DCN: DCN-CCUB2

DCN-EPS

P  < 85 W

P  < 85 W

P  < 85 W

DCN-EPS

Σχήμα 4.3: Τροφοδοτικό DCN: DCN-EPS
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Ενδεικτική λυχνία υπερφόρτωσης
Κάθε υποδοχή DCN της κεντρικής μονάδας ελέγχου και κάθε τροφοδοτικό επέκτασης διαθέτει
μια κόκκινη λυχνία LED, η οποία ανάβει όταν υπάρχει υπερφόρτωση ισχύος. Υπερφόρτωση
προκύπτει όταν:
– Η απαραίτητη ισχύς για τις συσκευές είναι μεγαλύτερη από την παρεχόμενη.
– Προκύψει βραχυκύκλωμα.
Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η συγκεκριμένη υποδοχή απενεργοποιείται και οι
συνδεδεμένες συσκευές δεν λειτουργούν. Η υποδοχή πραγματοποιεί έλεγχο κάθε 4
δευτερόλεπτα (DCN-CCU2, DCN-CCUB2) ή κάθε 30 δευτερόλεπτα (DCN-EPS) για τυχόν
υπερφορτώσεις ισχύος.

Καλώδια επέκτασης
Τα καλώδια επέκτασης (LBB4116) επηρεάζουν άμεσα τη διαθέσιμη ισχύ. Όσο μεγαλύτερο είναι
το μήκος ενός καλωδίου επέκτασης, τόσο λιγότερη ισχύς είναι διαθέσιμη για τη λειτουργία των
συνδεδεμένων συσκευών. Πρέπει να επιλέγετε το μήκος των καλωδίων επέκτασης με προσοχή
(βλ. Μέγιστη κατανάλωση ισχύος, Σελίδα 76).

Μέγιστη κατανάλωση ισχύος
Διόρθωση ισχύος
Η απαραίτητη ισχύς από μια υποδοχή DCN της κεντρικής μονάδας ελέγχου και του τροφοδοτικού
επέκτασης επηρεάζεται από:
– τον τύπο και τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών,
– τα μήκη των συνδεδεμένων καλωδίων επέκτασης.
Το γράφημα διόρθωσης ισχύος διορθώνει το επίπεδο ισχύος για να αντισταθμίσει τα καλώδια
επέκτασης.

Υπολογισμός
Για να βρείτε τη διόρθωση για κάθε υποδοχή DCN της κεντρικής μονάδας ελέγχου και του
τροφοδοτικού επέκτασης με το γράφημα, πρέπει πρώτα να υπολογίσετε:
– τη συνολική κατανάλωση ισχύος των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην υποδοχή,
– το μήκος της μεγαλύτερης ακολουθίας καλωδίων επέκτασης,

τη συνολική κατανάλωση ισχύος.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Βρείτε την κατανάλωση ισχύος κάθε συσκευής από τον πίνακα κατανάλωσης (βλ. Ισχύς,

Σελίδα 74).
2. Αθροίστε την ισχύ που χρησιμοποιείται από όλες τις συσκευές. Το αποτέλεσμα είναι η

συνολική κατανάλωση ισχύος των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην υποδοχή.

Μήκος της μεγαλύτερης ακολουθίας καλωδίων επέκτασης
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
4 Αθροίστε τα μήκη όλων των καλωδίων επέκτασης στη μεγαλύτερη ακολουθία.

Για παράδειγμα, ένα καλώδιο επέκτασης μήκους 20 m συνδέεται απευθείας σε μια υποδοχή
DCN της κεντρικής μονάδας ελέγχου. Στο καλώδιο επέκτασης συνδέεται ένας διαχωριστής
ζευκτικού κυκλώματος. Σε κάθε υποδοχή διακλάδωσης του διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος,
συνδέεται ένα καλώδιο επέκτασης. Το ένα καλώδιο επέκτασης έχει μήκος 10 m και το άλλο
καλώδιο επέκτασης έχει μήκος 40 m. Το μήκος της μεγαλύτερης ακολουθίας καλωδίων
επέκτασης είναι, στο συγκεκριμένο παράδειγμα,: 20 + 40 = 60 m.

4.1.6
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Σχήμα 4.4: Γράφημα διόρθωσης ισχύος

Γράφημα
Το γράφημα διόρθωσης ισχύος διορθώνει το επίπεδο ισχύος για να αντισταθμίσει τα καλώδια
επέκτασης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Βρείτε τη συνολική κατανάλωση ισχύος (με τον τρόπο που επεξηγείται στο προηγούμενο

κεφάλαιο "Συνολική κατανάλωση ισχύος") στον κατακόρυφο άξονα (Y) του γραφήματος
διόρθωσης ισχύος. Για παράδειγμα, 40 W.

2. Βρείτε το μήκος της μεγαλύτερης ακολουθίας καλωδίων επέκτασης στον οριζόντιο άξονα
(X) του γραφήματος διόρθωσης ισχύος. Για παράδειγμα, 60 m.

3. Το σημείο διασταύρωσης των δύο τιμών δίνει την τιμή της απαιτούμενης ισχύος από την
υποδοχή. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 53 W.

4. Η μέγιστη ισχύς από μια υποδοχή DCN της κεντρικής μονάδας ελέγχου ή του τροφοδοτικού
επέκτασης είναι 85 W. Η απαραίτητη ισχύς από την υποδοχή δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτή
την τιμή. Συνεπώς, το συγκεκριμένο παράδειγμα με μόνο 53 W, βρίσκεται εντός των ορίων
του συστήματος.

 
Το σημείο διασταύρωσης των δύο τιμών δίνει την τιμή της απαιτούμενης ισχύος από την
υποδοχή. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 53 W.
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Παραδείγματα:
Όλα τα παραδείγματα χρησιμοποιούν το γράφημα διόρθωσης ισχύος.

Συνεδριακές συσκευές

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 m
6x

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

Σχήμα 4.5: Παράδειγμα με συνεδριακές μονάδες (DCN-DISS)

 

Υποδοχή Καλώδιο επέκτασης Ισχύς για συσκευές Διορθωμένη ισχύς

Ζευκτικό κύκλωμα
1

40 m 69,9 W 83,9 W

Ζευκτικό κύκλωμα
2

20 m 76,8 W 83,8 W

Ζευκτικό κύκλωμα
3

15 m 79,6 W 84,9 W

Πίνακας 4.3: Παράδειγμα με συνεδριακές μονάδες (DCN-DISS)

4.1.7
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Το παραπάνω παράδειγμα βρίσκεται εντός των ορίων του συστήματος επειδή:
– Όριο 1 DCN: Δεν γίνεται υπέρβαση της μέγιστης ικανότητας ελέγχου. Το συγκεκριμένο

παράδειγμα περιλαμβάνει μόνο 78 ενεργητικές συσκευές, ενώ ο μέγιστος αριθμός είναι
245.

– Όριο 2 DCN: Δεν γίνεται υπέρβαση της μέγιστης ικανότητας ισχύος. Η διορθωμένη ισχύς δεν
υπερβαίνει τη μέγιστη ισχύ των 85 W. Ωστόσο, η διορθωμένη ισχύς είναι κοντά στη μέγιστη.
Εάν χρησιμοποιήσετε καλώδια επέκτασης μεγαλύτερου μήκους ή εάν προσθέσετε
περισσότερες συνεδριακές συσκευές ή διαχωριστές ζευκτικού κυκλώματος, θα γίνει
υπέρβαση της μέγιστης ισχύος που μπορεί να παράσχει η υποδοχή DCN.

– Όριο 3 DCN: Δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου αριθμού βρόχων διέλευσης των
ενεργητικών ή παθητικών συσκευών. Το όριο είναι 25 και ο υψηλότερος αριθμός βρόχων
διέλευσης, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι 7.

– Όριο 4 DCN: Δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου αριθμού συνδέσεων διακλαδώσεων. Το
όριο είναι 4 και ο υψηλότερος αριθμός συνδέσεων βρόχων διέλευσης στο παράδειγμα είναι
1.

– Όριο 5 DCN: Δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου μήκους καλωδίων. Το όριο είναι 250 m και
η μέγιστη απόσταση από την κεντρική μονάδα ελέγχου έως την πιο απομακρυσμένη μονάδα,
στο συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι μόνο 51 m.

 

Συνεδριακές συσκευές
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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

Σχήμα 4.6: Παράδειγμα με συνεδριακές μονάδες (DCN-CON)

 

Υποδοχή Καλώδιο
επέκτασης

Ισχύς για συσκευές Διορθωμένη ισχύς

Ζευκτικό κύκλωμα
1

35 m 71,9 W 84,2 W

Ζευκτικό κύκλωμα
2

20 m 77,4 W 84,4 W

Ζευκτικό κύκλωμα
3

10 m 80,8 W 84,3 W

Πίνακας 4.4: Παράδειγμα με συνεδριακές μονάδες (DCN-CON)

 
Το παραπάνω παράδειγμα βρίσκεται εντός των ορίων του συστήματος επειδή:
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– Όριο 1 DCN: Δεν γίνεται υπέρβαση της μέγιστης ικανότητας ελέγχου. Το συγκεκριμένο
παράδειγμα περιλαμβάνει μόνο 65 ενεργητικές συσκευές, ενώ ο μέγιστος αριθμός είναι
245.

– Όριο 2 DCN: Δεν γίνεται υπέρβαση της μέγιστης ικανότητας ισχύος. Η διορθωμένη ισχύς δεν
υπερβαίνει τη μέγιστη ισχύ των 85 W. Ωστόσο, η διορθωμένη ισχύς είναι κοντά στη μέγιστη.
Εάν χρησιμοποιήσετε καλώδια επέκτασης μεγαλύτερου μήκους ή εάν προσθέσετε
περισσότερες συνεδριακές συσκευές ή διαχωριστές ζευκτικού κυκλώματος, θα γίνει
υπέρβαση της μέγιστης ισχύος που μπορεί να παράσχει η υποδοχή DCN.

– Όριο 3 DCN: Δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου αριθμού βρόχων διέλευσης των
ενεργητικών ή παθητικών συσκευών. Το όριο είναι 25 και ο υψηλότερος αριθμός των
βρόχων διέλευσης, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι 6.

– Όριο 4 DCN: Δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου αριθμού συνδέσεων διακλαδώσεων. Το
όριο είναι 4 και ο υψηλότερος αριθμός των συνδέσεων βρόχων διέλευσης στο παράδειγμα
είναι 1.

– Όριο 5 DCN: Δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου μήκους καλωδίων. Το όριο είναι 250 m και
η μέγιστη απόσταση από την κεντρική μονάδα ελέγχου έως την πιο απομακρυσμένη μονάδα,
στο συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι μόνο 51 m.

 

Διόρθωση ισχύος DCN-CCU2 ή DCN-CCUB2

Τύπος Καλώδιο
επέκταση
ς

Διάγραμμα Ισχύς για
συσκευές

  Διορθωμέ
νη ισχύς

DCN-
DISS

0 m

25 x 2 m 

1 25 25 x 2,75 = 68,8 W 68,8 W

DCN-
DISS

100 m

17 x 2 m 2 m 100 m 

1 17LBB4114LBB4116 17 x 2,75
1 x 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 x 3,4 = 85,0 W 85,0 W

DCN-
CON

100 m

14 x 2 m 2 m 100 m 

1 14LBB4114LBB4116 14 x 3,4
1 x 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 x 4,2 = 84,0 W 84,0 W

DCN-
CONFF

100 m

11 x 2 m 2 m 100 m 

1 11LBB4114LBB4116 11 x 4,2
1 x 1,3

=
=

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

81,4 W
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Τύπος Καλώδιο
επέκταση
ς

Διάγραμμα Ισχύς για
συσκευές

  Διορθωμέ
νη ισχύς

DCN-
DDI

0 m

18 x 2 m 

1 18
18 x 4,5 = 81,0 W 81,0 W

DCN-
DDI

100 m

10 x 2 m 2 m 100 m 

1 10LBB4114LBB4116 10 x 4,5
1 x 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 x 0,9
1 x 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 x 0,9
1 x 1,3

=
=

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

79,4 W

Πίνακας 4.5: Παραδείγματα διόρθωσης ισχύος DCN-CCU2 ή DCN-CCUB2
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Συσκευές διερμηνείας
Ο μέγιστος αριθμός θέσεων διερμηνέων που μπορείτε να εγκαταστήσετε σε μια καμπίνα
διερμηνείας είναι έξι. Οι ακόλουθες εικόνες απεικονίζουν δύο παραδείγματα που χρησιμοποιούν
διαχωριστές ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00 και προστατευμένους διαχωριστές ζευκτικού
κυκλώματος LBB4115/00.
 
Με έναν διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00 μπορείτε να συνδέσετε τις θέσεις
διερμηνέων σε σειρά. Εάν μια θέση διερμηνέα παρουσιάσει σφάλμα, μπορεί να επηρεάσει όλες
τις υπόλοιπες θέσεις διερμηνέων που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο ζευκτικό κύκλωμα.

LBB4114/00

Σχήμα 4.7: Καμπίνες διερμηνείας με LBB4114/00

 
Με έναν προστατευμένο διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος LBB4115/00, μπορείτε να συνδέσετε
δύο θέσεις διερμηνέων. Εάν μια θέση διερμηνέα παρουσιάσει σφάλμα, δεν επηρεάζει όλες τις
υπόλοιπες θέσεις διερμηνέων που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο ζευκτικό κύκλωμα.

4.1.8
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LBB4115/00

LBB4115/00

LBB4115/00

Σχήμα 4.8: Καμπίνες διερμηνείας με LBB4115/00
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Σχεδίαση οπτικού δικτύου
Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τον τρόπο σχεδίασης του οπτικού δικτύου.

Εργαλείο υπολογισμού
Το εργαλείο υπολογισμού διευκολύνει το σχεδιασμό και τη σχεδίαση του οπτικού δικτύου.
Μπορείτε να βρείτε το εργαλείο υπολογισμού στο DVD που συνόδευε το σύστημά σας.

Όρια
Όριο 1: Αριθμός κόμβων
Ο μέγιστος αριθμός κόμβων που μπορείτε να συνδέσετε στο οπτικό δίκτυο της κεντρικής
μονάδας ελέγχου, η οποία έχει 2 κόμβους, είναι 61. Βλ. Ικανότητα ελέγχου, Σελίδα 86 για τον
αριθμό κόμβων που διαθέτουν οι συσκευές.

Όριο 2: Αριθμός ασύρματων σημείων πρόσβασης (WAP)
Ο μέγιστος αριθμός ασύρματων σημείων πρόσβασης DCN‑WAP στο οπτικό δίκτυο είναι 1.

Όριο 3: Καλώδια
– Το μέγιστο μήκος του τυπικού καλωδίου δικτύου LBB4416/xx (πλαστική οπτική ίνα) είναι 50

m.
– Εάν απαιτούνται καλώδια μεγαλύτερου μήκους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PRS‑FINNA

για μετατροπή από πλαστικό σε γυαλί και αντίστροφα. Το μέγιστο συνολικό μήκος καλωδίου
της γυάλινης οπτικής ίνας (GOF) συν το μήκος καλωδίου της πλαστικής οπτικής ίνας (POF)
εξαρτάται από το συνολικό μήκος των GOF και POF συν το ισοδύναμο μήκος καλωδίου ανά
συσκευή που χρησιμοποιείται. Βλ. Ικανότητα ελέγχου, Σελίδα 86. Αυτό το μήκος δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα
2.090 m. Βλ. Μήκος οπτικής ίνας, Σελίδα 88.

– Η ελάχιστη ακτίνα κάμψης 90 μοιρών σε ένα καλώδιο πλαστικών οπτικών ινών είναι 25 mm.
– Η ελάχιστη ακτίνα περιέλιξης ενός καλωδίου πλαστικών οπτικών ινών είναι 100 mm.

 

4.2

4.2.1

4.2.2
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Ικανότητα ελέγχου
Κάθε συσκευή στο οπτικό δίκτυο διαθέτει έναν αριθμό κόμβων. Ο μέγιστος αριθμός κόμβων στο
οπτικό δίκτυο είναι 63.
Κάθε συσκευή στο οπτικό δίκτυο έχει μια συγκεκριμένη καθυστέρηση, η οποία αναπαριστάται με
ένα ισοδύναμο μήκος καλωδίου. Αυτές οι τιμές είναι σημαντικές προκειμένου να μπορεί να
προσδιοριστεί εάν δεν έχει γίνει υπέρβαση του ορίου 3 του οπτικού δικτύου. Ανατρέξτε στις
ενότητες Όρια, Σελίδα 85και Μήκος οπτικής ίνας, Σελίδα 88.

Συσκευή Περιγραφή Κόμβοι Ισοδύναμο μήκος
καλωδίου (m)

DCN-CCU2 /
DCN-CCUB2

Κεντρική μονάδα ελέγχου 2 24

DCN-WAP Ασύρματο σημείο πρόσβασης 1 18

LBB4402/00 Αναλογική επέκταση ήχου 1 18

PRS-4DEX4 Ψηφιακή επέκταση ήχου 1 18

LBB4404/00 Διασύνδεση Cobra Net 1 18

PRS-FINNA Διασύνδεση οπτικών ινών χωρίς δυνατότητα
διευθυνσιοδότησης

0 16

PRS-NSP Διαχωριστής δικτύου 1 34

LBB4419/00 Συζευκτήρες καλωδίων 0 20

INT-TX04 Ψηφιακός πομπός Integrus 4 καναλιών 1 18

INT-TX08 Ψηφιακός πομπός Integrus 8 καναλιών 2 24

INT-TX16 Ψηφιακός πομπός Integrus 16 καναλιών 4 36

INT-TX32 Ψηφιακός πομπός Integrus 32 καναλιών 8 59

Πίνακας 4.6: Κόμβοι

Ισχύς
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι συσκευές του οπτικού δικτύου να μην καταναλώνουν περισσότερη
συνολική ισχύ από αυτήν που τους παρέχεται από την τροφοδοσία. Κάθε συσκευή καταναλώνει
ισχύ και οι περισσότερες συσκευές δεν διαθέτουν ανεξάρτητη πηγή τροφοδοσίας.

Κατανάλωση ισχύος
Ο πίνακας δείχνει την ισχύ που χρησιμοποιεί κάθε συσκευή στο οπτικό δίκτυο.

Συσκευή Watt

LBB4402/00 7,6

LBB4404/00 10,5

PRS-NSP 3,9

PRS-FINNA 4,6

4.2.3

4.2.4
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Συσκευή Watt

PRS-4DEX4 6,0

DCN-WAP 4,0

Πίνακας 4.7: Καταναλώσεις ισχύος

Σημείωση!

Οι πομποί Integrus δεν καταναλώνουν ισχύ από το σύστημα. Σε ένα σύστημα με πολλές μονάδες

CCU, οι εξαρτημένες μονάδες CCU δεν καταναλώνουν ισχύ από το οπτικό δίκτυο. Επίσης, οι

εξαρτημένες μονάδες CCU δεν τροφοδοτούν με ισχύ το οπτικό δίκτυο.

Τροφοδοτικό
Το DCN-CCU2 τροφοδοτεί με ισχύ το οπτικό δίκτυο (ανατρέξτε στην ενότητα Κεντρικές μονάδες
ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα 14 DCN-CCU2).
 
Εάν απαιτείται περισσότερη ισχύς, πρέπει να εγκαταστήσετε εξωτερικά τροφοδοτικά στο οπτικό
δίκτυο. Οι ακόλουθες συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε εξωτερικά τροφοδοτικά:
– Διαχωριστής δικτύου PRS-NSP (βλ. Διαχωριστής δικτύου PRS-NSP, Σελίδα 62).
– Διασύνδεση οπτικών ινών PRS-FINNA (βλ. Διασύνδεση οπτικών ινών PRS-FINNA, Σελίδα 63).

DCN-CCU2
Η κεντρική μονάδα ελέγχου τροφοδοτεί με ισχύ:
– το οπτικό δίκτυο,
– τις υποδοχές DCN.
Για μια επισκόπηση της μέγιστης ισχύος την οποία μπορεί να παράσχει η κεντρική μονάδα
ελέγχου, ανατρέξτε στην εικόνα.

1 2 3

P  < 85 W

P  < 85 W

P  < 85 W

P  < 65 W

DCN-CCU2

Σχήμα 4.9: Τροφοδοτικό οπτικού δικτύου: DCN-CCU2

 
Εάν η μονάδα DCN-CCU2 έχει διαμορφωθεί ως η κύρια μονάδα CCU σε ένα σύστημα με πολλές
μονάδες CCU ή εάν η μονάδα DCN-CCU2 βρίσκεται σε αυτόνομη λειτουργία, θα τροφοδοτεί με
ισχύ το οπτικό δίκτυο. Εάν χρησιμοποιείται γυάλινη οπτική ίνα για τη σύνδεση μιας
απομακρυσμένης εξαρτημένης μονάδας CCU, η διασύνδεση οπτικών ινών απαιτεί εξωτερικό
τροφοδοτικό. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τροφοδοτικό", πιο πριν στο παρόν κεφάλαιο.
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Ενδεικτική λυχνία υπερφόρτωσης
Κάθε υποδοχή οπτικού δικτύου της κεντρικής μονάδας ελέγχου διαθέτει μια κόκκινη λυχνία LED,
η οποία ανάβει όταν υπάρχει υπερφόρτωση ισχύος. Υπερφόρτωση προκύπτει όταν η απαιτούμενη
ισχύς για τις συσκευές είναι μεγαλύτερη από την παρεχόμενη. Οι υποδοχές απενεργοποιούνται
και οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην κεντρική μονάδα ελέγχου δεν λειτουργούν. Η
υποδοχή πραγματοποιεί έλεγχο κάθε 4 δευτερόλεπτα.

Σημείωση!

Εάν παρατηρηθεί υπερφόρτωση ισχύος μόνο σε μία από τις υποδοχές οπτικού δικτύου, οι δύο

λυχνίες LED υπερφόρτωσης ανάβουν και διακόπτεται η παροχή ισχύος και στις δύο υποδοχές.

Καλωδίωση
Οι συσκευές που επικοινωνούν μέσω του οπτικού δικτύου διαθέτουν δύο υποδοχές δικτύου για
βρόχο διέλευσης. Κλείστε το οπτικό δίκτυο ώστε να σχηματίζει πλήρη κύκλο, προκειμένου να
καταστεί το σύστημα πλεονάζον ως προς τις αποσυνδέσεις οπτικού δικτύου.
 
Τα τυπικά καλώδια οπτικού δικτύου (LBB4416) είναι πλαστικής οπτικής ίνας (POF), με μέγιστο
μήκος 50 m. Για την κάλυψη μεγαλύτερων αποστάσεων πρέπει να γίνει μετατροπή σε γυάλινη
οπτική ίνα (GOF).

Σημείωση!

Οι δύο σύνδεσμοι οπτικού δικτύου στις συσκευές είναι ίδιοι. Δεν έχει σημασία εάν

χρησιμοποιήσετε τον δεξιό ή τον αριστερό.

Μήκος οπτικής ίνας
Εξαιτίας της οπτικής εξασθένησης, το μέγιστο μήκος των καλωδίων οπτικού δικτύου (LBB4416)
είναι 50 m. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε GOF και διασυνδέσεις οπτικών ινών για να αυξήσετε
την απόσταση μεταξύ των συσκευών σε πάνω από 50 m και έως 1.500 m (βλ. Διασύνδεση οπτικών
ινών PRS-FINNA, Σελίδα 63). Το συνολικό άθροισμα της χρησιμοποιούμενης πλαστικής οπτικής
ίνας συν τη γυάλινη οπτική ίνα συν το ισοδύναμο μήκος καλωδίου των χρησιμοποιούμενων
συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.090 m.
 
Για παράδειγμα, (το ισοδύναμο μήκος καλωδίου μεταξύ των στηριγμάτων πίσω από κάθε
συσκευή). Στη μία πλευρά του κτιρίου χρησιμοποιείται μια κεντρική μονάδα ελέγχου (24) και μια
επέκταση ήχου (18). Στην άλλη πλευρά του κτιρίου χρησιμοποιείται μια κεντρική μονάδα
ελέγχου (24), μια επέκταση ήχου (18) και ένας πομπός Integrus 8 καναλιών (24). Και οι δύο
πλευρές συνδέονται σε διάταξη πλεονάζοντα βρόχου χρησιμοποιώντας PRS-FINA (2 x 2 x 16).
Για τη σύνδεση όλου του εξοπλισμού και στις δύο πλευρές, απαιτούνται 7 καλώδια POF, με
μήκος 2 m το καθένα. Το μέγιστο συνολικό μήκος των καλωδίων GOF είναι 1.904 μέτρα.
Υπολογισμός: 2.090 – (24 + 18 + 24 + 18 + 24 + 64 + 14) = 1.904.

Σημείωση!

Εάν η απόσταση μεταξύ δύο συσκευών είναι μικρότερη από 100 m, χρησιμοποιήστε ένα

διαχωριστή δικτύου μεταξύ των συσκευών, προκειμένου να καταργήσετε τη χρήση

διασυνδέσεων οπτικών ινών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήστε μόνο τις υποδοχές

ζευκτικού κυκλώματος του διαχωριστή δικτύου.

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

Σχήμα 4.10: Παράδειγμα POF και GOF

Συζευκτήρες καλωδίων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συζευκτήρες καλωδίων LBB4419/00 για να συνδέσετε
καλώδια οπτικού δικτύου μεταξύ τους. Ένας συζευκτήρας καλωδίων προκαλεί οπτική
εξασθένιση. Κάθε συζευκτήρας καλωδίων ελαττώνει τη μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο συσκευών
στο οπτικό δίκτυο (συνήθως 50 μέτρα) κατά 20 μέτρα.

Κάμψη καλωδίου δικτύου
Η ελάχιστη ακτίνα κάμψης 90 μοιρών σε ένα καλώδιο LBB4416 είναι 110 mm. Μια κάμψη 180
μοιρών είναι ίση με δύο κάμψεις 90 μοιρών.

R=110 mm

Σχήμα 4.11: Ακτίνα κάμψης

Τύλιγμα
Η ελάχιστη ακτίνα τυλίγματος σε ένα καλώδιο LBB4416 είναι 110 mm.

 

4.2.7

4.2.8
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R=110 mm

Σχήμα 4.12: Ακτίνα τυλίγματος
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Παραδείγματα διατάξεων
Ο αριθμός και ο τύπος των συσκευών που αποτελούν το οπτικό δίκτυο διαμορφώνουν τη διάταξη
του οπτικού δικτύου. Αυτό το κεφάλαιο παραθέτει παραδείγματα πιθανών διατάξεων οπτικών
δικτύων.

Βασικό οπτικό δίκτυο
Η ακόλουθη εικόνα είναι ένα παράδειγμα βασικού οπτικού δικτύου.

DCN-CCU2

DCN-WAP

Σχήμα 4.13: Βασικό οπτικό δίκτυο

Εκτεταμένο οπτικό δίκτυο
Η ακόλουθη εικόνα είναι ένα παράδειγμα εκτεταμένου οπτικού δικτύου.

DCN-CCU2

LBB4404/00

INT-TX

PRS-4DEX4

DCN-WAP

Σχήμα 4.14: Εκτεταμένο οπτικό δίκτυο

Πλεονάζον οπτικό δίκτυο
Εάν κοπεί το καλώδιο μεταξύ της κεντρικής μονάδας ελέγχου (DCN-CCU2) και της επέκτασης
ήχου (LBB4402/00), η κεντρική μονάδα ελέγχου δεν μπορεί να μεταδώσει δεδομένα στην
επέκταση ήχου. Μια λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι η χρήση πλεονάζοντος καλωδίου.

4.2.9

DCN Επόμενης γενιάς Σχεδιασμός | el 91

Bosch Security Systems B.V. Εγχειρίδιο λειτουργίας 2014.06 | V2.1 |



DCN-CCU2

LBB4404/00

INT-TX

PRS-4DEX4

LBB4402/00

DCN-WAP

Σχήμα 4.15: Πλεονάζον οπτικό δίκτυο

Το βασικό σύστημα, χωρίς πλεονάζοντα καλώδια, δεν διαθέτει σύνδεση μεταξύ της διασύνδεσης
CobraNet (LBB4404/00) και της κεντρικής μονάδας ελέγχου (DCN-CCU2). Ένα σύστημα με
πλεονάζοντα καλώδια διαθέτει σύνδεση μεταξύ της διασύνδεσης CobraNet και της κεντρικής
μονάδας ελέγχου. Αυτή η σύνδεση σχηματίζει δακτύλιο. Εάν κοπεί ένα καλώδιο, το οπτικό δίκτυο
συνεχίζει να λειτουργεί.
 
Η μέγιστη συνολική ισχύς όλων των συσκευών στο πλεονάζον οπτικό δίκτυο είναι 85 W. Εάν το
οπτικό δίκτυο παρουσιάσει σφάλμα κοντά στην κεντρική μονάδα ελέγχου, η άλλη υποδοχή
μπορεί να τροφοδοτήσει με ισχύ το σύνολο του οπτικού δικτύου.

Διακλαδώσεις
Ο διαχωριστής δικτύου (PRS-NSP) επιτρέπει τη δημιουργία διακλαδώσεων. Οι διακλαδώσεις δεν
μπορούν να είναι πλεονάζουσες. Εάν το καλώδιο μεταξύ του διαχωριστή δικτύου και της
ψηφιακής επέκτασης ήχου (PRS-4DEX4) παρουσιάσει σφάλμα, η ψηφιακή επέκταση ήχου δεν
διαθέτει σύνδεση στην κεντρική μονάδα ελέγχου.
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DCN-CCU2

PRS-4DEX4
INT-TX 

PRS-NSP

LBB4402/00

DCN-WAP

Σχήμα 4.16: Πλεονάζον οπτικό δίκτυο με διακλάδωση

Σύστημα με πολλές μονάδες CCU
Ένα σύστημα με πολλές μονάδες CCU είναι απαραίτητο, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης
όλων των μονάδων DCN που απαιτούνται ή εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη πολλών
αιθουσών. Όλες οι μονάδες CCU πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους με ένα οπτικό καλώδιο και
με ένα καλώδιο ethernet (Cat5e ή καλύτερο) στον μεταγωγέα (100 Mbit/s ή καλύτερο).
 
Οι ακόλουθες συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε ένα σύστημα με πολλές μονάδες CCU:
– έως και 30 συσκευές DCN-CCU2 (βλ. Ικανότητα ελέγχου, Σελίδα 86).
– έως και 4.000 θέσεις συνέδρων.
– έως και 1 DCN-WAP.

Σημείωση!

Σε ένα σύστημα με πολλές μονάδες CCU, δεν απαιτείται το κλείσιμο του οπτικού δακτυλίου

όπως φαίνεται στην εικόνα 4.16. Ωστόσο, εάν το κλείσετε θα γίνει πλεονάζον, όπως επεξηγείται

στο κεφάλαιο "Πλεονάζον οπτικό δίκτυο".

Σημείωση!

Σε περίπτωση που το σύστημα με πολλές μονάδες CCU περιλαμβάνει μόνο 2 μονάδες CCU και

δεν απαιτείται έλεγχος από υπολογιστή, ο μεταγωγέας δικτύου μπορεί να παραληφθεί. Το

καλώδιο δικτύου μπορεί να εκτείνεται από τη μονάδα CCU που έχει οριστεί ως κύρια, απευθείας

στη μονάδα CCU που έχει οριστεί ως εξαρτημένη. Δεν απαιτείται καλώδιο διασταύρωσης

(cross). Οι μονάδες CCU διαθέτουν λειτουργία Auto-MDIX. Οι μονάδες CCU πρέπει να

διαθέτουν διαφορετικές στατικές διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο.
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DCN-CCU2

DCN-CCU2

INT-TX

DCN-CCU2

DCN-WAP

Σχήμα 4.17: Βασικό σύστημα με πολλές μονάδες CCU
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Σχεδίαση ασύρματου δικτύου
Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τον τρόπο σχεδίασης του ασύρματου δικτύου.

Όρια
Όριο 1: Ικανότητα ελέγχου
Ο μέγιστος αριθμός συσκευών στο ασύρματο δίκτυο, τις οποίες μπορεί να ελέγχει η κεντρική
μονάδα ελέγχου είναι 245.

Όριο 2: Περιοχή κάλυψης
Για την καλή λειτουργία του ασύρματου τμήματος, όλες οι ασύρματες συνεδριακές μονάδες
πρέπει να βρίσκονται εντός της εμβέλειας του ασύρματου σημείου πρόσβασης. Το ασύρματο
σημείο πρόσβασης διαθέτει μια τυπική ελάχιστη περιοχή κάλυψης
30 m επί 30 m.

Σημείωση!

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή ισχύος του ασύρματου σημείου πρόσβασης (βλ. Ασύρματο σημείο

πρόσβασης DCN-WAP, Σελίδα 220 > Τιμή ισχύος).

Όριο 3: Συχνότητα
Το ασύρματο δίκτυο πρέπει να λειτουργεί σε διαφορετική ζώνη συχνοτήτων από ό,τι τα
παρακείμενα ασύρματα δίκτυα (υπολογιστών) (βλ. Ζώνη συχνοτήτων, Σελίδα 95).

Όριο 4: Αριθμός καναλιών διανομής γλωσσών
Το ασύρματο δίκτυο διαθέτει έως και 10 κανάλια διανομής γλωσσών, πέραν του καναλιού για τη
γλώσσα του ομιλητή. Ο συνολικός αριθμός καναλιών διανομής γλωσσών στο σύστημα ορίζεται
μέσω της θέσης διερμηνέα (βλ. Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα
194) ή του λογισμικού ελέγχου συνεδρίου.
Εάν υπάρχουν περισσότερα από 10 κανάλια διανομής γλωσσών, μόνο τα 10 πρώτα κανάλια θα
είναι διαθέσιμα για το ασύρματο δίκτυο. Όλα τα υψηλότερα κανάλια θα είναι διαθέσιμα μόνο για
το (ενσύρματο) δίκτυο DCN ή/και το δίκτυο υπερύθρων Integrus.

Ζώνη συχνοτήτων
Προδιαγραφή 802.11g
Το ασύρματο δίκτυο βασίζεται στην προδιαγραφή 802.11g για τεχνολογία WiFi. Οι συσκευές που
συμμορφώνονται με την προδιαγραφή 802.11g λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων μεταξύ
2,4000 και 2,4835 GHz.

Σημείωση!

Μολονότι το σύστημα λειτουργεί παγκοσμίως σε συχνότητες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια

χρήσης, πρέπει να ενημερωθείτε για τους περιορισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα και να τους

τηρείτε.

Ασύρματα δίκτυα υπολογιστών
Τα ασύρματα δίκτυα (υπολογιστών) μπορούν επίσης να βασίζονται στην προδιαγραφή 802.11g
για τεχνολογία WiFi. Στα ασύρματα δίκτυα υπολογιστών διατίθενται 13 επικαλυπτόμενα κανάλια.

Φορείς
Στο ασύρματο δίκτυο του συστήματος DCN διατίθενται τρεις μη επικαλυπτόμενες φέρουσες.

Παρεμβολές
Το ασύρματο δίκτυο του συστήματος DCN μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ασύρματα
δίκτυα υπολογιστών. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη φέρουσα του DCN δεν επικαλύπτει
το κανάλι του WLAN.

4.3

4.3.1

 

4.3.2
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Στο παράδειγμα, το κανάλι του WLAN είναι το 3. Το κανάλι 3 του WLAN επικαλύπτει τις
ασύρματες φέρουσες 0 και 1 του DCN. Συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη
φέρουσα 2 του DCN.
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Σχήμα 4.18: Κανάλια WLAN
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Σχήμα 4.19: Ασύρματες φέρουσες DCN
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Σχήμα 4.20: Παράδειγμα παρεμβολών
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Ασύρματη διανομή γλωσσών
Μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα σε ένα ψηφιακό σύστημα υπερύθρων Integrus για τη
διανομή γλωσσών. Το σύστημα διαθέτει πομπό, ακτινοβολητές και δέκτες.

Σημείωση!

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος Integrus για

περισσότερες πληροφορίες.

Σχήμα 4.21: Integrus

CobraNet
Το CobraNet είναι ένα πρότυπο για τη μεταφορά ψηφιακού ήχου και τον έλεγχο δεδομένων σε
πραγματικό χρόνο μέσω δικτύου Ethernet. Ένα δίκτυο CobraNet μπορεί να μεταφέρει μέγιστο
αριθμό 64 καναλιών ήχου 48 kHz, 20 bit, μέσω μιας σύνδεσης 100 Mbit σε κάθε κατεύθυνση.
Πολλοί κατασκευαστές επαγγελματικών συσκευών ήχου υποστηρίζουν το πρότυπο CobraNet.
Το σύστημα DCN μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυα CobraNet με τη διασύνδεση CobraNet
LBB4404/00.
 
Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διασύνδεση CobraNet LBB4404/00 για να:
– επωφεληθείτε από την υποδομή Ethernet,
– μεταφέρετε σήματα ήχου σε μεγάλες αποστάσεις.
 
Τα δεδομένα υπολογιστή, για παράδειγμα τα δεδομένα από την ανοικτή διασύνδεση συστήματος
DCN, μπορούν να συνυπάρχουν με δεδομένα CobraNet στο ίδιο δίκτυο Ethernet, όταν
χρησιμοποιείτε διαχειριζόμενους μεταγωγείς Ethernet, οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι από την
Peak Audio.

Σημείωση!

Ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία CobraNet.info (www.cobranet.info) για:

περισσότερες πληροφορίες για τα δίκτυα CobraNet,

έναν κατάλογο με εγκεκριμένους μεταγωγείς Ethernet

 

4.4
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Ρύθμιση χρήστη

Κοινόχρηστοι χώροι
Οθόνες διαδρόμων
Τοποθετήστε τις οθόνες διαδρόμων σε θέσεις από τις οποίες είναι εύκολη η θέαση από τους
χρήστες. Μην τοποθετείτε την οθόνη σε σημείο που έρχεται σε άμεση επαφή με το φωτισμό ή το
ηλιακό φως. Οι ακόλουθοι παράγοντες επηρεάζουν την ορατότητα για το συγκεκριμένο σύστημα:
– Η απόσταση που είναι απαραίτητη για τη θέαση της οθόνης.
– Το μέγεθος χαρακτήρων στις οθόνες.
– Η αντίθεση και η ένταση των συνθηκών φωτισμού.
Ο προμηθευτής των οθονών διαδρόμων συνιστά όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Κοινόχρηστες χώροι και διάδρομοι
Φροντίστε να μην υπάρχουν καλώδια συστήματος και επέκτασης, καθώς και συνδέσεις στους
κοινόχρηστους χώρους.

Ακουστικά/σετ ακουστικών-μικροφώνου
Τοποθετήστε τα ακουστικά και τα σετ ακουστικών-μικροφώνου σε:
– θέσεις διερμηνέων,
– μονάδες συνέδρων και προέδρου Concentus,
– επιλογείς καναλιών,
– συνεδριακές μονάδες,
– δέκτες Integrus.
 
Μεταξύ των συνδεδεμένων ακουστικών ή του σετ ακουστικών-μικροφώνου και του μικροφώνου
προκύπτει ακουστική ανάδραση όταν:
– Η στάθμη έντασης ήχου είναι πολύ υψηλή.
– Τα ακουστικά είναι πολύ κοντά στα ενεργά μικρόφωνα.
Πρέπει να ενημερώσετε τους χρήστες να κρατούν επαρκή απόσταση από τα μικρόφωνα ή να μην
αυξάνουν τη στάθμη έντασης ήχου περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο. Ανατρέξτε στην
ενότητα Ακουστική ανάδραση, Σελίδα 99.

Απόσταση ομιλίας
Η συνιστώμενη απόσταση ομιλίας από τα μικρόφωνα είναι 0,2 m έως 0,4 m.

Καμπίνες διερμηνείας
Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις κάθε καμπίνας διερμηνείας είναι επαρκείς. Ο Διεθνής οργανισμός
τυποποίησης (ISO) παρέχει τις προδιαγραφές για τις καμπίνες διερμηνείας. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο πρότυπο ISO 2603 "Καμπίνες για ταυτόχρονη διερμηνεία -Γενικά
χαρακτηριστικά και εξοπλισμός".

 

4.6
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Ρύθμιση συσκευής

Γενικά

!

Προσοχή!

Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στις συσκευές. Τα αντικείμενα μπορούν να πέσουν μέσα στις

οπές ροής αέρα. Η παρεμπόδιση των οπών ροής αέρα μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

!

Προσοχή!

Μην τοποθετείτε τις συσκευές κοντά ή επάνω σε καλοριφέρ, σχάρες θερμότητας ή σε άμεση

επαφή με το ηλιακό φως.

!

Προσοχή!

Μην προκαλείτε δόνηση των συσκευών.

– Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή είναι καθαρή.
– Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας είναι αρκετά δροσερός.
– Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής φωτισμός.

Καλώδια
Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς αγωγούς καλωδίων για τα καλώδια επέκτασης και τροφοδοσίας.
Επισημάνετε κάθε καλώδιο με μια ετικέτα και διαιρέστε τα ζευκτικά κυκλώματα σε διαχειρίσιμες
γεωγραφικές περιοχές. Σε κοινόχρηστους χώρους όπου οι άνθρωποι μπορούν να αγγίζουν ή να
μετακινούν τους συνδέσμους και τα καλώδια, χρησιμοποιείτε μεταλλικά προστατευτικά
καλύμματα. Ανατρέξτε στις ισχύουσες προδιαγραφές προστασίας των προστατευτικών
καλυμμάτων.

Θερμοκρασία
Όταν οι συσκευές βρίσκονται σε ικρίωμα 19 ιντσών, φροντίστε να υπάρχει κενός χώρος μεταξύ
των συσκευών ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής ροή αέρα. Ενδέχεται να απαιτείται εξαναγκασμένη
ροή αέρα προκειμένου να διατηρείται η θερμοκρασία των συσκευών κάτω από τη μέγιστη
θερμοκρασία (ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα προϊόντων, Σελίδα 306). Με αυτόν τον
τρόπο επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής των συσκευών.

Εξαερισμός
Διατηρήστε επαρκή ροή αέρα. Οι οπές ροής αέρα βρίσκονται στην πρόσοψη, τη δεξιά και την
αριστερή πλευρά όλων των συσκευών πλάτους 19 ιντσών (για παράδειγμα, την κεντρική μονάδα
ελέγχου και την επέκταση ήχου).
– Για επιτραπέζια χρήση, τοποθετήστε τις συσκευές σε σκληρή και επίπεδη επιφάνεια.
– Χρησιμοποιήστε τις συσκευές σε οριζόντια θέση.
– Τοποθετήστε την κεντρική μονάδα ελέγχου σε ελάχιστη απόσταση 0,10 m από τοίχους, ώστε

να επιτυγχάνεται επαρκής ροή αέρα.
– Χρησιμοποιείτε πάντα τις συσκευές σε καθαρό και ξηρό περιβάλλον.

Ακουστική ανάδραση
Ακουστική ανάδραση ("μικροφωνισμός") συμβαίνει όταν ο ήχος των μεγαφώνων ή των
ακουστικών του συστήματος επιστρέφει στο σύστημα μέσω των ενεργών μικροφώνων.

4.7

4.7.1
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Εγκατάσταση

Μονάδες 19 ιντσών
Τοποθετήστε την κεντρική μονάδα ελέγχου σε σύστημα ικριώματος 19 ιντσών ή σε επίπεδη
επιφάνεια. Με την κεντρική μονάδα ελέγχου παρέχονται τέσσερα πόδια και δύο στηρίγματα.

Σχήμα 5.1: Εγκατάσταση

Σημείωση!

Η κεντρική μονάδα ελέγχου εκτείνεται 36 mm μπροστά από τα στηρίγματα, όταν εγκαθίσταται

σε σύστημα ικριώματος.

 
 

5

5.1
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Ασύρματο σημείο πρόσβασης DCN-WAP
Γενικά

!

Προσοχή!

Μην ανοίγετε το ασύρματο σημείο πρόσβασης. Τυχόν τροποποίηση στο υλικό καθιστά άκυρα τα

πιστοποιητικά του προϊόντος. Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να ανοίξει το ασύρματο

σημείο πρόσβασης.

Τοίχος ή οροφή
Χρησιμοποιήστε το στήριγμα για να προσαρτήσετε το ασύρματο σημείο πρόσβασης σε τοίχο ή
οροφή.

02

01

TORX 10

Σχήμα 5.2: Εγκατάσταση, τοίχος ή οροφή
 

5.2
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Τρίποδο
Χρησιμοποιήστε το στήριγμα για να εγκαταστήσετε το ασύρματο σημείο πρόσβασης σε βάση
δαπέδου γενικής χρήσης LBC1259/00.

02

01

Σχήμα 5.3: Εγκατάσταση, LBC1259/00
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Λογότυπο
Ο προσανατολισμός του λογότυπου μπορεί να αλλάξει.

02

01

 

TORX 10

Σχήμα 5.4: Εγκατάσταση του λογότυπου
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Μονάδες Concentus DCN-CON
Εγκαταστήστε τη μονάδα Concentus σε επίπεδη επιφάνεια ή σε εσοχή.

Σημείωση!

Η ασφάλεια αυτού του εξοπλισμού έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα για τον κινητό

εξοπλισμό. Σε περίπτωση που αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιηθεί ως σταθερός εξοπλισμός σε

χώρα της Βόρειας Αμερικής, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

20 mm

Σχήμα 5.5: Εγκατάσταση της μονάδας Concentus σε εσοχή

 
Κατά την εγκατάσταση της μονάδας Concentus σε εσοχή, χρησιμοποιήστε το ακόλουθο πρότυπο
για να φτιάξετε το κατάλληλο περίγραμμα.

5.3

 

104 el | Εγκατάσταση DCN Επόμενης γενιάς

2014.06 | V2.1 | Εγχειρίδιο λειτουργίας Bosch Security Systems B.V.



4
8

266

R (2x)495.5

R
9

9
5

.5

R
7

0
0

.5

1
4

6

3
8

R
(2

x)
4

9
9

5
.5

R
5.5

R

(2
x)

3.
5

R

(2
x)

3.
5

100

M
(2x)

3

2
4

.5

4
5

R (2x)696.5

R

(2
x)

2.5

center line for

R696.5

center line for R495.5

598(2x) Dim for center R696.5

16

1514

Σχήμα 5.6: Πρότυπο για προσάρτηση σε εσοχή (ανατρέξτε στο αρχείο *.dwg στο DVD που συνόδευε την

κεντρική μονάδα ελέγχου)

 
Χρησιμοποιήστε βίδες με μήκος 6,5 mm (βλ. Μονάδες Concentus DCN-CON, Σελίδα 26, αρ. 17)
κατά την προσάρτηση της μονάδας Concentus στο κάτω μέρος της εσοχής. Η απόσταση μεταξύ
των κέντρων των οπών για τις βίδες είναι 100 mm.

Συνεδριακές μονάδες DCN-DIS και DCN-WD
Γενικά

!

Προσοχή!

Μην ανοίγετε την ασύρματη συνεδριακή μονάδα. Τυχόν τροποποίηση στο υλικό καθιστά άκυρα

τα πιστοποιητικά του προϊόντος. Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να ανοίξει την

ασύρματη συνεδριακή μονάδα.

Στεφάνες
Με μια στεφάνη, μπορεί να αλλάξει η εμφάνιση της συνεδριακής μονάδας. Όλες οι συνεδριακές
μονάδες παρέχονται χωρίς στεφάνες. Προσαρτήστε μια στεφάνη DCN-DISR πριν εγκαταστήσετε
τη συνεδριακή μονάδα.
Ανατρέξτε στις ακόλουθες εικόνες για οδηγίες προσάρτησης μιας στεφάνης σε μια συνεδριακή
μονάδα.

5.4
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Σχήμα 5.7: Προσάρτηση στεφάνης

01 02

0403

TORX 8 TORX 8

Σχήμα 5.8: Αφαίρεση στεφάνης

Κουμπιά μικροφώνου
Η λειτουργία της συνεδριακής μονάδας (βλ. Συνεδριακές μονάδες DCN-DIS και DCN-WD, Σελίδα
223) ορίζει τον τύπο και τον αριθμό των κουμπιών μικροφώνου που πρέπει να εγκατασταθούν.
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Σημείωση!

Πριν εγκαταστήσετε τα κουμπιά μικροφώνου, βεβαιωθείτε ότι η συνεδριακή μονάδα λειτουργεί

σωστά. Οι ελαττωματικές συνεδριακές μονάδες αντικαθίστανται πάντα με μια συνεδριακή

μονάδα που περιλαμβάνει το προεπιλεγμένο κουμπί μικροφώνου (βλ. Συνεδριακές μονάδες DCN-

DIS και DCN-WD, Σελίδα 223).

Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα για οδηγίες αφαίρεσης των κουμπιών μικροφώνου από μια
συνεδριακή μονάδα.

Σχήμα 5.9: Αφαίρεση κουμπιών μικροφώνου

Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα για οδηγίες εγκατάστασης των κουμπιών μικροφώνου.

Σχήμα 5.10: Εγκατάσταση κουμπιών μικροφώνου
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Συνεδριακές μονάδες DCN-DIS (ενσύρματες)
Μπορείτε να μετακινήσετε το καλώδιο DCN από την πίσω πλευρά στην κάτω πλευρά της
συνεδριακής μονάδας.

TORX 8

1

4

5

2

3

Σχήμα 5.11: Μετακίνηση του καλωδίου DCN

 

Σημείωση!

Η ασφάλεια αυτού του εξοπλισμού έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα για τον κινητό

εξοπλισμό. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό ως σταθερό εξοπλισμό σε χώρα της

Βόρειας Αμερικής, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη συνεδριακή μονάδα σε επίπεδη επιφάνεια ή σε εσοχή. Κατά την
εγκατάσταση της συνεδριακής μονάδας σε εσοχή:
 
– Χρησιμοποιήστε το πρότυπο.
– Μετακινήστε το καλώδιο DCN στην κάτω πλευρά της συνεδριακής μονάδας.

Σημείωση!

Κατά την εγκατάσταση της συνεδριακής μονάδας σε εσοχή, βεβαιωθείτε ότι οι σύνεδροι ή ο

πρόεδρος μπορούν να συνδέσουν τα ακουστικά.

Κατά την προσάρτηση της συνεδριακής μονάδας σε επίπεδη επιφάνεια, τοποθετήστε βίδες με
μήκος 8 mm στις οπές για τις βίδες (αρ. 12). Η απόσταση μεταξύ των κέντρων των οπών για τις
βίδες είναι 34 mm.
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1.5 mm

Σχήμα 5.12: Εγκατάσταση
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Σχήμα 5.13: Πρότυπο (ανατρέξτε στο DVD που συνόδευε το σύστημα για να εντοπίσετε ένα αρχείο *.dwg)
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02

01

Σχήμα 5.14: Εγκατάσταση πακέτου μπαταριών

Φορτιστής μπαταριών DCN-WCH05
Γενικά

!
Προειδοποίηση!

Μην ανοίγετε το φορτιστή μπαταριών. Οι ηλεκτρικές εκφορτίσεις από τον φορτιστή μπαταριών

μπορεί να είναι θανατηφόρες.

!

Προσοχή!

Μην εμποδίζετε τις σχάρες εξαερισμού. Η παρεμπόδιση των σχαρών εξαερισμού μπορεί να

προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Τοίχος
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στήριγμα για να προσαρτήσετε το φορτιστή μπαταριών σε
τοίχο.

5.5
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02

03

01

TORX 10

TORX 10

Σχήμα 5.15: Εγκατάσταση, τοίχος

 
Εάν προσαρτήσετε περισσότερους από έναν φορτιστές μπαταριών στον τοίχο, πρέπει να
βεβαιωθείτε ότι:
– Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ δύο στηριγμάτων είναι τουλάχιστον 340 mm (βλ. d1 στην

εικόνα).
– Η οριζόντια απόσταση μεταξύ δύο στηριγμάτων είναι τουλάχιστον 195 mm (βλ. d2 στην

εικόνα).

d2

d1

Σχήμα 5.16: Εγκατάσταση, πολλοί φορτιστές μπαταριών

Μπαταρία

Σχήμα 5.17: Εγκατάσταση, μπαταρία
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Προϊόντα χωνευτής τοποθέτησης DCN
Τοποθέτηση με εύκολο κούμπωμα
Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο εύκολου κουμπώματος για να εγκαταστήσετε χωνευτές συσκευές σε
πίνακες με πάχος 2 mm. Η μέθοδος εύκολου κουμπώματος χρησιμοποιεί το μηχανισμό "click-to-
fit" των χωνευτών συσκευών. "Κουμπώστε" τις χωνευτές συσκευές στην εσοχή.

Σχήμα 5.18: Μηχανισμός "click-to-fit"

Ανατρέξτε στην εικόνα για τις διαστάσεις μιας εσοχής για τη μέθοδο εύκολου κουμπώματος.
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Σχήμα 5.19: Εσοχή, μέθοδος εύκολου κουμπώματος

Το μήκος (x) μιας εσοχής εξαρτάται από το συντελεστή αριθμού-μεγέθους (NSF) της χωνευτής
συσκευής που πρέπει να εγκαταστήσετε στην εσοχή. Για τον προσδιορισμό του μήκους εσοχής:
– Σημειώστε το συντελεστή αριθμού-μεγέθους (NSF) της χωνευτής συσκευής.
– Χρησιμοποιήστε το NSF για να προσδιορίσετε το μήκος (x) της εσοχής από τον πίνακα.

Συνολικό NSF x (mm)

1 38,2

2 88,2

Πίνακας 5.1: Μήκη, μέθοδος εύκολου κουμπώματος

Μέθοδος τοποθέτησης με μπλοκ
Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο τοποθέτησης με μπλοκ για να εγκαταστήσετε χωνευτές συσκευές σε
επιφάνειες με πάχος > 2 mm. Η μέθοδος τοποθέτησης με μπλοκ χρησιμοποιεί τις τάπες άκρων
DCN-FEC, τα εξαρτήματα σύνδεσης DCN-FCOUP και το εργαλείο χωνευτής τοποθέτησης DCN-
FPT.

5.6
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Σχήμα 5.20: Παράδειγμα, μέθοδος τοποθέτησης με μπλοκ

DCN Επόμενης γενιάς Εγκατάσταση | el 113

Bosch Security Systems B.V. Εγχειρίδιο λειτουργίας 2014.06 | V2.1 |



C

A

05

TORX 8

B

B

A

07 08

09 10

06

TORX 8

Σχήμα 5.21: Παράδειγμα, τοποθέτηση με μπλοκ (συνέχεια)

Σημείωση!

Για να αφαιρέσετε χωνευτές συσκευές από μια επιφάνεια, χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα.

 
Ανατρέξτε στην εικόνα για τις διαστάσεις μιας εσοχής για τη μέθοδο τοποθέτησης με μπλοκ.
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Σχήμα 5.22: Εσοχή, μέθοδος τοποθέτησης με μπλοκ

 
Το μήκος (x) μιας εσοχής εξαρτάται από το συνολικό συντελεστή αριθμού-μεγέθους (NSF) των
χωνευτών συσκευών που πρέπει να εγκαταστήσετε στην εσοχή. Για τον υπολογισμό του μήκους
εσοχής:
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– Για κάθε χωνευτή συσκευή, σημειώστε το συντελεστή αριθμού-μεγέθους (NSF).
– Αθροίστε τους συντελεστές NSF των χωνευτών συσκευών για να υπολογίσετε το συνολικό

NSF.
– Χρησιμοποιήστε το συνολικό NSF για να προσδιορίσετε το μήκος (x) της εσοχής από τον

πίνακα. Το μήκος περιλαμβάνει τα εξαρτήματα σύνδεσης DCN-FCOUP.

Σημείωση!

Τοποθετήστε τις τάπες άκρων DCN-FEC επάνω στα εξαρτήματα σύνδεσης στα δύο άκρα της

εσοχής.

Συνολικό 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

Πίνακας 5.2: Μήκη, μέθοδος τοποθέτησης με μπλοκ

Συντελεστής αριθμού-μεγέθους
Το μήκος της εσοχής εξαρτάται από:
– τον αριθμό των χωνευτών συσκευών που είναι εγκατεστημένες στην εσοχή,
– το μέγεθος των χωνευτών συσκευών που είναι εγκατεστημένες στην εσοχή.
Για να υπολογίσετε το μήκος μιας εσοχής, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το συντελεστή αριθμού-
μεγέθους (NSF, βλ. πίνακα) των χωνευτών συσκευών.

Χωνευτή συσκευή 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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Χωνευτή συσκευή NSF

DCN-FVU 2

DCN-FVU-CN 2

Πίνακας 5.3: Συντελεστές αριθμού-μεγέθους

Επιτραπέζιο περίβλημα DCN-TTH
Χρησιμοποιήστε το μηχανισμό "click-to-fit των χωνευτών συσκευών για να εγκαταστήσετε τις
χωνευτές συσκευές στο επιτραπέζιο περίβλημα. Μπορείτε να προσαρτήσετε το επιτραπέζιο
περίβλημα σε επίπεδη επιφάνεια με βίδες M3.

Σημείωση!

Μπορείτε να κλείσετε προσωρινά το επιτραπέζιο περίβλημα με ένα DCN-FBP (Χωνευτό κενό

πλαίσιο).
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Σχήμα 5.23: Κάτω όψη
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Θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK
Εγκαταστήστε τη θέση διερμηνέα σε επίπεδη επιφάνεια ή σε εσοχή.

1.5 mm

Σχήμα 5.24: Εγκατάσταση

Κατά την εγκατάσταση της θέσης διερμηνέα σε επίπεδη επιφάνεια, χρησιμοποιήστε το πρότυπο.

Σημείωση!

Κατά την εγκατάσταση της θέσης διερμηνέα σε εσοχή, βεβαιωθείτε ότι ο διερμηνέας μπορεί να

συνδέσει τα ακουστικά ή το σετ ακουστικών-μικροφώνου.

5.7
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Σχήμα 5.25: Πρότυπο (ανατρέξτε στο DVD που συνόδευε το σύστημα για να εντοπίσετε ένα αρχείο *.dwg)

Τροφοδοτικό επέκτασης DCN-EPS
Εγκαταστήστε το τροφοδοτικό επέκτασης σε σύστημα ικριώματος 19 ιντσών ή σε επίπεδη
επιφάνεια. Το τροφοδοτικό επέκτασης συνοδεύεται από δύο στηρίγματα.

Σημείωση!

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το τροφοδοτικό επέκτασης σε σύστημα ικριώματος 19 ιντσών, σε

συνδυασμό με δεύτερο τροφοδοτικό επέκτασης.

A

B

Σχήμα 5.26: Εγκατάσταση
 

 

5.8
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Διαχωριστής ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00
Μπορείτε να εγκαταστήσετε το διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος σε επίπεδη επιφάνεια.
Χρησιμοποιήστε το καπάκι του διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος για να στερεώσετε τα καλώδια
του DCN.

Σχήμα 5.27: Εγκατάσταση

Μονάδα διακλάδωσης LBB4115/00
Βλ. Διαχωριστής ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00, Σελίδα 119για πληροφορίες σχετικά με την
εγκατάσταση του προστατευμένου διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος LBB4115/00. Οι
διαδικασίες εγκατάστασης του διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00 και του
προστατευμένου διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος LBB4115/00 είναι ίδιες.

 

5.9
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Διαχωριστής δικτύου PRS-NSP
Μπορείτε να προσαρτήσετε το διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος σε επίπεδη επιφάνεια με ένα
στήριγμα. Η απόσταση (d) είναι 40 mm.

d 

Σχήμα 5.28: Εγκατάσταση

Πιέστε τις πλευρές της μονάδας για να την προσαρτήσετε ή να την αφαιρέσετε από το στήριγμα.

Διασύνδεση οπτικών ινών PRS-FINNA
Βλ. Διαχωριστής δικτύου PRS-NSP, Σελίδα 120 για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της
διασύνδεσης οπτικών ινών. Οι διαδικασίες εγκατάστασης του διαχωριστή δικτύου και της
διασύνδεσης οπτικών ινών είναι ίδιες.

5.11
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Σύνδεση

Μονάδες 19 ιντσών
Οπτικό δίκτυο
Συνδέστε το ζευκτικό κύκλωμα του οπτικού δικτύου στις υποδοχές οπτικού δικτύου της μονάδας
19 ιντσών με καλώδια οπτικού δικτύου.

LED

Σχήμα 6.1: Οπτικό δίκτυο

Η υποδοχή οπτικού δικτύου της κεντρικής μονάδας ελέγχου διαθέτει μια κόκκινη λυχνία LED, η
οποία ανάβει σε περίπτωση υπερφόρτωσης.

Ακουστικά
Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών της επέκτασης ήχου. Τα ακουστικά
πρέπει να έχουν βύσμα 3,5 mm.

2 3 1

Σχήμα 6.2: Βύσμα ακουστικών 3,5 mm, σύνδεση

Αριθμός Σήμα

1 Αριστερά

2 Κοινό

3 Δεξιά

Πίνακας 6.1: Βύσμα ακουστικών 3,5 mm, σύνδεση

Σημείωση!

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μονοφωνικά ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών.

Μπορείτε να επιλέξετε το σήμα που είναι διαθέσιμο στην υποδοχή ακουστικών με το μενού
διαμόρφωσης (βλ. Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα 252 >
Παρακολούθηση).

 

6

6.1
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Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2
Τροφοδοτικό
Για σύνδεση της κεντρικής μονάδας ελέγχου σε τροφοδοσία από το δίκτυο, ακολουθήστε τα εξής
βήματα:
1. Συνδέστε ένα εγκεκριμένο από τις τοπικές αρχές καλώδιο τροφοδοσίας στην κεντρική

μονάδα ελέγχου.

Σχήμα 6.3: Τροφοδοτικό

2. Ρυθμίστε την απομόνωση γείωσης στη σωστή θέση. Βλ. Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-
CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα 14.

3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε τροφοδοτικό.

!

Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία από το δίκτυο είναι γειωμένη. Οι ηλεκτρικές εκφορτίσεις από την

τροφοδοσία του δικτύου μπορεί να είναι θανατηφόρες.

DCN
1. Συνδέστε το ζευκτικό κύκλωμα του DCN στις υποδοχές DCN της κεντρικής μονάδας

ελέγχου.
2. Χρησιμοποιήστε τους σφιγκτήρες καλωδίων για να ασφαλίσετε τα καλώδια DCN στην

κεντρική μονάδα ελέγχου.
 
Κάθε υποδοχή DCN διαθέτει μια κόκκινη λυχνία LED, η οποία ανάβει σε περίπτωση
υπερφόρτωσης.

Είσοδοι ήχου
Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική αναλογική πηγή ήχου στις εισόδους ήχου της κεντρικής
μονάδας ελέγχου. Η μονάδα DCN-CCU2 διαθέτει δύο εισόδους ήχου.
Κάθε είσοδος ήχου διαθέτει:
– 1 υποδοχή XLR για εξισορροπημένα σήματα. Τα ηλεκτρικά κυκλώματα πίσω από τις

υποδοχές XLR περιλαμβάνουν μετασχηματιστές για γαλβανικό διαχωρισμό.
– 1 διπλή υποδοχή cinch για μη εξισορροπημένα σήματα.
 
Η μονάδα DCN-CCUB2 διαθέτει δύο εισόδους ήχου. Κάθε είσοδος ήχου διαθέτει:
– 1 διπλή υποδοχή cinch για μη εξισορροπημένα σήματα.

Σημείωση!

Οι είσοδοι ήχου αλλάζουν τα στερεοφωνικά σήματα σε μονοφωνικά σήματα.

6.2
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Σχήμα 6.4: Είσοδος ήχου, σύνδεση

Ακίδα Τύπος Σήμα Περιγραφή

1 XLR Xternal Θωράκιση/γείωση

2  Υπό τάση Θετικό

3  Επιστροφή Αρνητικό

4 Cinch Υπό τάση Είσοδος σήματος

5  Επιστροφή Θωράκιση/γείωση

Πίνακας 6.2: Είσοδος ήχου, σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε τη διαδικασία που χρησιμοποιείται για την αποστολή ηχητικών σημάτων
μέσω της κεντρικής μονάδας ελέγχου με τις λειτουργίες δρομολόγησης ήχου (βλ. Κεντρικές
μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα 194).

Σημείωση!

Μπορείτε να συνδέσετε μόνο πηγές στάθμης γραμμής στις εισόδους ήχου της κεντρικής

μονάδας ελέγχου. Δεν είναι δυνατή η σύνδεση πηγών μικροφώνου.

Έξοδοι ήχου
Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή εγγραφής ήχου ή ένα σύστημα δημόσιων ανακοινώσεων
στις εξόδους ήχου της κεντρικής μονάδας ελέγχου. Η μονάδα DCN-CCU2 διαθέτει δύο εξόδους
ήχου.
Κάθε έξοδος ήχου διαθέτει:
– 1 βύσμα XLR για εξισορροπημένα σήματα. Τα ηλεκτρικά κυκλώματα πίσω από τα βύσματα

XLR περιλαμβάνουν μετασχηματιστές για γαλβανικό διαχωρισμό.
– 1 διπλή υποδοχή cinch για μη εξισορροπημένα σήματα.
 
Η μονάδα CCUB2 διαθέτει δύο εξόδους ήχου. Η μία έξοδος ήχου διαθέτει:
– 1 βύσμα XLR για εξισορροπημένα σήματα.
– 1 διπλή υποδοχή cinch για μη εξισορροπημένα σήματα.
Η άλλη έξοδος ήχου διαθέτει:
– 1 διπλή υποδοχή cinch για μη εξισορροπημένα σήματα.

Σημείωση!

Οι δύο υποδοχές cinch περιλαμβάνουν το ίδιο μονοφωνικό σήμα.
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Σχήμα 6.5: Έξοδος ήχου, σύνδεση

Ακίδα Τύπος Σήμα Περιγραφή

1 XLR Xternal Θωράκιση/γείωση

2  Υπό τάση Θετικό

3  Επιστροφή Αρνητικό

4 Cinch Υπό τάση Έξοδος σήματος

5  Επιστροφή Θωράκιση/γείωση

Πίνακας 6.3: Έξοδος ήχου, σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε τη διαδικασία που χρησιμοποιείται για την αποστολή ηχητικών σημάτων
μέσω της κεντρικής μονάδας ελέγχου με τις διαθέσιμες λειτουργίες δρομολόγησης ήχου (βλ.
Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα 194).

Επαφή σφάλματος
Χρησιμοποιήστε την επαφή σφάλματος για να στείλετε την κατάσταση της κεντρικής μονάδας
ελέγχου σε εξωτερικές συσκευές. Εάν η κεντρική μονάδα ελέγχου λειτουργεί σωστά, οι ακίδες
OK συνδέονται εσωτερικά.
Η κεντρική μονάδα ελέγχου συνδέεται εσωτερικά με τις ακίδες σφάλματος όταν:
– Διακόπτεται η λειτουργία της κεντρικής μονάδας ελέγχου.
– Η εσωτερική μονάδα τροφοδοτικού δεν λειτουργεί σωστά.
– Η κεντρική μονάδα ελέγχου πραγματοποιεί επαναφορά.
– Η κεντρική μονάδα ελέγχου πραγματοποιεί "λήψη" ή "επαναφορά προεπιλεγμένων

ρυθμίσεων".

OK       Fail

Σχήμα 6.6: Επαφή σφάλματος

Υποδοχή Ethernet
Χρησιμοποιήστε την υποδοχή Ethernet για να συνδέσετε έναν υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε
καλώδιο Cat5e ή καλύτερο.

Σχήμα 6.7: Υποδοχή Ethernet, σύνδεση
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Θύρες RS232
Χρησιμοποιήστε τη θύρα RS232 της κεντρικής μονάδας ελέγχου για να συνδέσετε βιντεοκάμερες
ή συσκευές εναλλαγής κάμερας.

Σημείωση!

Ανατρέξτε στα εγχειρίδια της συσκευής εναλλαγής κάμερας και των καμερών για οδηγίες

σχετικά με τη σύνδεσή τους.

9 6

15

Σχήμα 6.8: Θύρα RS232, σύνδεση

Ακίδα Ορισμός Περιγραφή

1 DCD Εντοπισμός φέροντος σήματος δεδομένων

2 RxD Λήψη δεδομένων

3 TxD Μετάδοση δεδομένων

4 DTR Τερματικό δεδομένων έτοιμο

5 SG Γείωση σήματος

6 DSR Σύνολο δεδομένων έτοιμο

7 RTS Αίτηση αποστολής

8 CTS Άδεια αποστολής

9 RI Ένδειξη δακτυλίου

Πίνακας 6.4: Θύρα RS232, σύνδεση
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Επέκταση ήχου LBB4402/00
Είσοδοι ήχου
Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές αναλογικές πηγές ήχου στις εισόδους ήχου της επέκτασης
ήχου. Η επέκταση ήχου διαθέτει τέσσερις εισόδους ήχου.
Κάθε είσοδος ήχου διαθέτει:
– 1 υποδοχή XLR για εξισορροπημένα σήματα. Τα ηλεκτρικά κυκλώματα πίσω από τις

υποδοχές XLR περιλαμβάνουν μετασχηματιστές.
– 1 διπλή υποδοχή cinch για μη εξισορροπημένα σήματα.

Σημείωση!

Οι είσοδοι ήχου αλλάζουν τα στερεοφωνικά σήματα σε μονοφωνικά σήματα.
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Σχήμα 6.9: Είσοδος ήχου, σύνδεση

Ακίδα Τύπος Σήμα Περιγραφή

1 XLR Xternal Θωράκιση/γείωση

2  Υπό τάση Θετικό

3  Επιστροφή Αρνητικό

4 Cinch Υπό τάση Είσοδος σήματος

5  Επιστροφή Θωράκιση/γείωση

Πίνακας 6.5: Είσοδος ήχου, σύνδεση

Μπορείτε να συνδέσετε πηγές στάθμης γραμμής σε όλες τις εισόδους ήχου της επέκτασης ήχου.
Μπορείτε να συνδέσετε πηγές μικροφώνου μόνο στην υποδοχή XLR της εισόδου ήχου 1 και της
εισόδου ήχου 2 της επέκτασης ήχου.
Χρησιμοποιήστε το μενού διαμόρφωσης για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους των εισόδων
ήχου της επέκτασης ήχου (βλ. Επέκταση ήχου LBB4402/00, Σελίδα 202).

Σημείωση!

Όταν η λειτουργία ενδασφάλισης είναι στη θέση Καμία (None) (βλ. Θέσεις διερμηνέων DCN-

IDESK, Σελίδα 239), οι είσοδοι ήχου της ψηφιακής επέκτασης ήχου είναι απενεργοποιημένες

μόνο για τα κανάλια μετάφρασης. Τα κανάλια εισόδων ήχου μπορούν να δρομολογηθούν σε

κανάλια ομιλητή.

Έξοδοι ήχου
Μπορείτε να συνδέσετε συσκευές εγγραφής ήχου ή συστήματα δημόσιων ανακοινώσεων στις
εξόδους ήχου της επέκτασης ήχου. Η επέκταση ήχου διαθέτει τέσσερις εξόδους ήχου.
Κάθε έξοδος ήχου διαθέτει:

6.3
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– 1 βύσμα XLR για εξισορροπημένα σήματα. Τα ηλεκτρικά κυκλώματα πίσω από τα βύσματα
XLR περιλαμβάνουν μετασχηματιστές.

– 1 διπλή υποδοχή cinch για μη εξισορροπημένα σήματα.

Σημείωση!

Οι δύο υποδοχές cinch περιλαμβάνουν το ίδιο μονοφωνικό σήμα.

Audio Out

1

3 4

2

5

Σχήμα 6.10: Έξοδος ήχου, σύνδεση

Ακίδα Τύπος Σήμα Περιγραφή

1 XLR Xternal Θωράκιση/γείωση

2  Υπό τάση Θετικό

3  Επιστροφή Αρνητικό

4 Cinch Υπό τάση Έξοδος σήματος

5  Επιστροφή Θωράκιση/γείωση

Πίνακας 6.6: Έξοδος ήχου, σύνδεση

Χρησιμοποιήστε το μενού διαμόρφωσης για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους των εξόδων ήχου
της επέκτασης ήχου (βλ. Επέκταση ήχου LBB4402/00, Σελίδα 202).

Είσοδοι ελέγχου
Η επέκταση ήχου διαθέτει οκτώ εισόδους ελέγχου. Με τις εισόδους ελέγχου, τα συστήματα
διερμηνείας από απόσταση μπορούν να ελέγχουν τις εισόδους και τις εξόδους ήχου της
επέκτασης ήχου. Κάθε είσοδος και έξοδος ήχου διαθέτει μια είσοδο ελέγχου.

Control In

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Σχήμα 6.11: Είσοδοι ελέγχου, σύνδεση
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Είσοδος ελέγχου Σύνδεση

1 Είσοδος ήχου 1

2 Είσοδος ήχου 2

3 Είσοδος ήχου 3

4 Είσοδος ήχου 4

5 Έξοδος ήχου 1

6 Έξοδος ήχου 2

7 Έξοδος ήχου 3

8 Έξοδος ήχου 4

Πίνακας 6.7: Είσοδοι ελέγχου, σύνδεση

Όταν το κύκλωμα, το οποίο είναι συνδεδεμένο σε μια είσοδο ελέγχου μιας εισόδου ή μιας
εξόδου ήχου, είναι ανοικτό, ενεργοποιείται η είσοδος ή η έξοδος ήχου. Κλείστε την είσοδο
ελέγχου για να απενεργοποιήσετε την είσοδο ή την έξοδο ήχου.
Όταν απενεργοποιείται μια είσοδος ελέγχου, ο μετρητής VU της αντίστοιχης εισόδου ή εξόδου
ήχου αντικαθίσταται από ένα χαρακτήρα X στην οθόνη.

Έξοδοι ελέγχου
Η επέκταση ήχου διαθέτει πέντε εξόδους ελέγχου.

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

Control Out

1 2 3 4 5

Σχήμα 6.12: Έξοδοι ελέγχου, σύνδεση

 
Με τις εξόδους ελέγχου, μπορείτε να:
– Αποστείλετε την κατάσταση των εξόδων ήχου σε εξωτερικές συσκευές (έξοδος ελέγχου 1,

2, 3 και 4).
– Αποστείλετε την κατάσταση σύνδεσης του οπτικού δικτύου σε εξωτερικές συσκευές (έξοδος

ελέγχου 5).
– Όταν μια έξοδος ήχου έχει αντιστοιχιστεί σε μεμονωμένο κανάλι μικροφώνου, μπορεί να

γίνει μεταγωγή μιας αντίστοιχης επαφής όταν η στάθμη ξεπερνά το όριο. Βλ. Επέκταση ήχου
LBB4402/00, Σελίδα 202 > Πίνακας.

Έξοδος ελέγχου Κατάσταση του Επαφή C-NO
(Συνήθως ανοικτή)

Επαφή C-NC (Συνήθως
κλειστή)

1 καναλιού που είναι
αντιστοιχισμένο στην
είσοδο ήχου 1

Απασχολημένο
(επαφή κλειστή)

Διαθέσιμο (επαφή
ανοικτή)

2 καναλιού που είναι
αντιστοιχισμένο στην
είσοδο ήχου 2

Απασχολημένο
(επαφή κλειστή)

Διαθέσιμο (επαφή
ανοικτή)
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Έξοδος ελέγχου Κατάσταση του Επαφή C-NO
(Συνήθως ανοικτή)

Επαφή C-NC (Συνήθως
κλειστή)

3 καναλιού που είναι
αντιστοιχισμένο στην
είσοδο ήχου 3

Απασχολημένο
(επαφή κλειστή)

Διαθέσιμο (επαφή
ανοικτή)

4 καναλιού που είναι
αντιστοιχισμένο στην
είσοδο ήχου 4

Απασχολημένο
(επαφή κλειστή)

Διαθέσιμο (επαφή
ανοικτή)

5 Οπτικό δίκτυο Μη διαθέσιμο Διαθέσιμο

Πίνακας 6.8: Συνθήκες εξόδου ελέγχου

Ψηφιακή επέκταση ήχου PRS-4DEX4
Είσοδοι ήχου
Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές ψηφιακές πηγές ήχου στις εισόδους ήχου της ψηφιακής
επέκτασης ήχου. Η ψηφιακή επέκταση ήχου διαθέτει δύο εισόδους ήχου.
Κάθε είσοδος ήχου διαθέτει:
– 1 υποδοχή XLR για σήματα AES/EBU. Τα ηλεκτρικά κυκλώματα πίσω από τις υποδοχές XLR

περιλαμβάνουν μετασχηματιστές.
– 1 υποδοχή cinch για σήματα SPDIF.

Σημείωση!

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συνδέσεις AES/EBU και SPDIF της ίδιας εισόδου ήχου την

ίδια στιγμή.

 In 1 Out 1

AES/EBU-SPDIF

2

3 4

1

5

 

Σχήμα 6.13: Είσοδος ήχου, σύνδεση

Ακίδα Τύπος Σήμα Περιγραφή

1 XLR Xternal Θωράκιση/γείωση

2  Υπό τάση Θετικό

3  Επιστροφή Αρνητικό

4 Cinch Υπό τάση Είσοδος σήματος

5  Επιστροφή Θωράκιση/γείωση

Πίνακας 6.9: Είσοδος ήχου, σύνδεση

 

6.4
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Σημείωση!

Όταν η λειτουργία ενδασφάλισης είναι στη θέση Καμία (None) (βλ. Θέσεις διερμηνέων DCN-

IDESK, Σελίδα 239), οι είσοδοι ήχου της ψηφιακής επέκτασης ήχου είναι απενεργοποιημένες

μόνο για τα κανάλια μετάφρασης. Τα κανάλια εισόδων ήχου μπορούν να δρομολογηθούν σε

κανάλια ομιλητή.

Κάθε είσοδος ήχου μπορεί να περιλαμβάνει έως και 2 κανάλια (L και R). Η ψηφιακή επέκταση
ήχου δεν αλλάζει τα στερεοφωνικά σήματα σε μονοφωνικά σήματα.
Χρησιμοποιήστε το μενού διαμόρφωσης για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους των εισόδων
ήχου της ψηφιακής επέκτασης ήχου (βλ. Ψηφιακή επέκταση ήχου PRS-4DEX4, Σελίδα 206).

Έξοδοι ήχου
Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές ψηφιακές συσκευές ήχου στις εξόδους ήχου της ψηφιακής
επέκτασης ήχου. Η ψηφιακή επέκταση ήχου διαθέτει δύο εξόδους ήχου.
Κάθε έξοδος ήχου διαθέτει:
– 1 βύσμα XLR για σήματα AES/EBU. Τα ηλεκτρικά κυκλώματα πίσω από τα βύσματα XLR

περιλαμβάνουν μετασχηματιστές.
– 1 υποδοχή cinch για σήματα SPDIF.

Σημείωση!

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συνδέσεις AES/EBU και SPDIF της ίδιας εξόδου ήχου την

ίδια στιγμή.

Out 1

2

3

4 1

5

 

Σχήμα 6.14: Έξοδος ήχου, σύνδεση

Ακίδα Τύπος Σήμα Περιγραφή

1 XLR Xternal Θωράκιση/γείωση

2  Υπό τάση Θετικό

3  Επιστροφή Αρνητικό

4 Cinch Υπό τάση Είσοδος σήματος

5  Επιστροφή Θωράκιση/γείωση

Πίνακας 6.10: Είσοδος ήχου, σύνδεση

 
Κάθε έξοδος ήχου μπορεί να περιλαμβάνει έως και 2 κανάλια (L και R). Η ψηφιακή επέκταση
ήχου δεν αλλάζει τα στερεοφωνικά σήματα σε μονοφωνικά σήματα.
Χρησιμοποιήστε το μενού διαμόρφωσης για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους των εξόδων ήχου
της ψηφιακής επέκτασης ήχου (βλ. Ψηφιακή επέκταση ήχου PRS-4DEX4, Σελίδα 206).
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Είσοδοι και έξοδοι ελέγχου
Η ψηφιακή επέκταση ήχου διαθέτει οκτώ εισόδους ελέγχου και πέντε εξόδους ελέγχου. Με τις
εισόδους ελέγχου, τα απομακρυσμένα συστήματα μπορούν να ελέγξουν την ψηφιακή επέκταση
ήχου. Με τις εξόδους ελέγχου, μπορείτε να αποστείλετε την κατάσταση της ψηφιακής επέκτασης
ήχου σε εξωτερικές συσκευές. Οι είσοδοι και έξοδοι ελέγχου της επέκτασης ήχου και της
ψηφιακής επέκτασης ήχου κάνουν το ίδιο (βλ. Επέκταση ήχου LBB4402/00, Σελίδα 126).

Διασύνδεση CobraNet LBB 4404/00
CobraNet
Το CobraNet είναι ένα πρότυπο για τη μεταφορά ψηφιακού ήχου και τον έλεγχο δεδομένων σε
πραγματικό χρόνο μέσω δικτύου Ethernet. Ένα δίκτυο CobraNet μπορεί να μεταφέρει μέγιστο
αριθμό 64 καναλιών ήχου 48 kHz, 20 bit, μέσω μιας σύνδεσης 100 Mbit σε κάθε κατεύθυνση.
Πολλοί κατασκευαστές επαγγελματικών συσκευών ήχου υποστηρίζουν το πρότυπο CobraNet.
 
Το σύστημα DCN μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυα CobraNet με τη διασύνδεση CobraNet
LBB4404/00.
Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διασύνδεση CobraNet LBB4404/00 για να:
– επωφεληθείτε από την υποδομή Ethernet,
– μεταφέρετε σήματα ήχου σε μεγάλες αποστάσεις.
 
Τα δεδομένα υπολογιστή, για παράδειγμα τα δεδομένα από την ανοικτή διασύνδεση συστήματος
DCN, μπορούν να συνυπάρχουν με δεδομένα CobraNet στο ίδιο δίκτυο Ethernet, όταν
χρησιμοποιείτε διαχειριζόμενους μεταγωγείς Ethernet, οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι από την
Peak Audio.

Σημείωση!

Ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία CobraNet.info (www.cobranet.info) για: περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με τα δίκτυα CobraNet, έναν κατάλογο με εγκεκριμένους μεταγωγείς

Ethernet.

Συνδέστε τη διασύνδεση CobraNet στο δίκτυο CobraNet με καλώδια UTP.

Control In

1

Σχήμα 6.15: Δίκτυο CobraNet

Κάθε υποδοχή CobraNet διαθέτει δύο λυχνίες LED, οι οποίες υποδεικνύουν την κατάσταση
σύνδεσης της διασύνδεσης CobraNet στο δίκτυο CobraNet.

6.5
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Χρώμα Κατάσταση

 Σύνδεση CobraNet

Κόκκινο (αναβοσβήνει) Ανεπανόρθωτο σφάλμα

Κόκκινο (σταθερό) Επανορθώσιμο σφάλμα

Πίνακας 6.11: Αριστερή λυχνία LED

Χρώμα Κατάσταση

Πράσινο (σταθερό) Η υποδοχή χρησιμοποιείται

Κίτρινο (σταθερό) Η διασύνδεση CobraNet είναι αγωγός

Πίνακας 6.12: Δεξιά λυχνία LED

 
Όταν συνδέετε τη διασύνδεση CobraNet σε δίκτυο CobraNet, πρέπει να:
– δώσετε μια διεύθυνση IP στη διασύνδεση CobraNet με το CobraNet Discovery (βλ.

CobraNet Discovery, Σελίδα 212).
– διαμορφώσετε το δίκτυο CobraNet με το CNConfig (βλ. Διαμόρφωση CobraNet, Σελίδα

215).

Σημείωση!

Όταν η λειτουργία ενδασφάλισης είναι στη θέση Καμία (None) (βλ. Θέσεις διερμηνέων DCN-

IDESK, Σελίδα 239), οι είσοδοι ήχου της ψηφιακής επέκτασης ήχου είναι απενεργοποιημένες

μόνο για τα κανάλια μετάφρασης. Τα κανάλια εισόδων ήχου μπορούν να δρομολογηθούν σε

κανάλια ομιλητή.

Είσοδοι και έξοδοι ελέγχου
Η διασύνδεση CobraNet διαθέτει οκτώ εισόδους ελέγχου και πέντε εξόδους ελέγχου. Με τις
εισόδους ελέγχου, τα απομακρυσμένα συστήματα μπορούν να ελέγξουν τη διασύνδεση
CobraNet. Με τις εξόδους ελέγχου, μπορείτε να αποστείλετε την κατάσταση της διασύνδεσης
CobraNet σε εξωτερικές συσκευές. Οι είσοδοι και έξοδοι ελέγχου της επέκτασης ήχου και της
διασύνδεσης CobraNet κάνουν το ίδιο (βλ. Επέκταση ήχου LBB4402/00, Σελίδα 126).

Ασύρματο σημείο πρόσβασης DCN-WAP
Οπτικό δίκτυο
Συνδέστε τις υποδοχές οπτικού δικτύου του ασύρματου σημείου πρόσβασης στο οπτικό δίκτυο
με τα καλώδια οπτικού δικτύου.

 

6.6
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Σχήμα 6.16: Οπτικό δίκτυο
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Μονάδες Concentus DCN
Συνδέστε τη μονάδα συνέδρου Concentus στο DCN με το καλώδιο DCN. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την υποδοχή DCN για να δημιουργήσετε βρόχο διέλευσης με την επόμενη
ενεργητική ή παθητική μονάδα DCN.
 

Εξωτερικό μικρόφωνο
Μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικό μικρόφωνο στην υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου της
μονάδας DCN-CONCS, DCN-CONFF ή DCN-CONCM.

Σημείωση!

Η μονάδα DCN-CON δεν διαθέτει υποδοχή για εξωτερικό μικρόφωνο.

2 3 1

Σχήμα 6.17: Βύσμα μικροφώνου 3,5 mm, σύνδεση

Αριθμός Σήμα

1 Σήμα μικροφώνου +

2 Γείωση μικροφώνου

3 Χωρίς σύνδεση (προαιρετική γείωση)

Πίνακας 6.13: Βύσμα μικροφώνου 3,5 mm, σύνδεση

Όταν συνδέετε σετ ακουστικών-μικροφώνου στη μονάδα DCN-CONFF ή DCN-CONCM, πρέπει να
συνδέσετε το μικρόφωνο του σετ ακουστικών-μικροφώνου στην υποδοχή εξωτερικού
μικροφώνου.
Η μονάδα Concentus ανιχνεύει ότι έχει συνδεθεί ένα εξωτερικό μικρόφωνο στην υποδοχή
εξωτερικού μικροφώνου. Η μονάδα συνέδρου Concentus αποσυνδέει εσωτερικά το αποσπώμενο
μικρόφωνο DCN-MICL ή DCN-MICS (εάν είναι συνδεδεμένο).
 

Ακουστικά
Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στις υποδοχές ακουστικών της μονάδας DCN-CONCS, DCN-
CONFF ή DCN-CONCM. Τα ακουστικά πρέπει να έχουν βύσμα 3,5 mm.

Σημείωση!

Η μονάδα DCN-CON δεν διαθέτει υποδοχές ακουστικών.

2 3 1

Σχήμα 6.18: Βύσμα ακουστικών 3,5 mm, σύνδεση

6.7
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Αριθμός Σήμα

1 Αριστερά

2 Κοινό

3 Δεξιά

Πίνακας 6.14: Βύσμα ακουστικών 3,5 mm, σύνδεση

Σημείωση!

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μονοφωνικά ακουστικά στη μονάδα συνέδρου Concentus.

Κατά τη σύνδεση ενός σετ ακουστικών-μικροφώνου στη μονάδα συνέδρου Concentus,
χρησιμοποιήστε την υποδοχή ακουστικών στην αριστερή πλευρά. Δίπλα στη συγκεκριμένη
υποδοχή ακουστικών βρίσκεται μια υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου. Συνδέστε το μικρόφωνο
του σετ ακουστικών-μικροφώνου σε αυτή την υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου.
 

Συσκευή χειρός για ενδοεπικοινωνία
Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή χειρός για ενδοεπικοινωνία DCN-ICHS στη μονάδα
συνέδρου Concentus. Η συσκευή χειρός για ενδοεπικοινωνία πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή
RJ45.

1 8

Σχήμα 6.19: Υποδοχή RJ45, σύνδεση

Ακίδα Σήμα

1 Μείωση στάθμης ακουστικών

2 Μικρόφωνο, γείωση

3 Μικρόφωνο, είσοδος

4 Ακουστικό, θετικό

5 Ακουστικό, γείωση

6 Διακόπτης hook

7 Διακόπτης hook

8 Εξωτερική επαφή

Πίνακας 6.15: Υποδοχή RJ45, σύνδεση

Σημείωση!

Η συσκευή χειρός για ενδοεπικοινωνία DCN-ICHS διαθέτει ένα βύσμα RJ11. Το βύσμα

τοποθετείται στο κέντρο της υποδοχής RJ45 στη μονάδα συνέδρου Concentus. Η ακίδα 1 και η

ακίδα 8 της υποδοχής RJ45 δεν χρησιμοποιούνται.
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Συνδέστε το βύσμα ενδοεπικοινωνίας της συσκευής χειρός για ενδοεπικοινωνία στην υποδοχή
ενδοεπικοινωνίας μιας συμβατής συσκευής.

Ακίδα Σήμα

1 Μικρόφωνο, γείωση

2 Μικρόφωνο, είσοδος

3 Ακουστικό, θετικό

4 Ακουστικά, αρνητικό

5 Διακόπτης hook

6 Διακόπτης hook

Πίνακας 6.16: Βύσμα ενδοεπικοινωνίας (RJ11), σύνδεση

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Συσκευή χειρός για ενδοεπικοινωνία DCN-ICHS, Σελίδα 40.
 

Εξωτερική επαφή
Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική επαφή στη μονάδα συνέδρου Concentus. Η εξωτερική
επαφή πρέπει να συνδεθεί μεταξύ της ακίδας 5 και της ακίδας 8 της υποδοχής RJ45.

Σημείωση!

Η εξωτερική επαφή είναι διαθέσιμη μόνο σε συστήματα τα οποία λειτουργούν με υπολογιστή

ελέγχου, ο οποίος διαθέτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες λειτουργικές μονάδες

λογισμικού:

Parliamentary Voting software module (Λειτουργική μονάδα λογισμικού ψηφοφορίας τύπου

κοινοβουλίου)

Multi Voting software module (Λειτουργική μονάδα λογισμικού πολλαπλής ψηφοφορίας)

Attendance Registration software module (Λειτουργική μονάδα λογισμικού καταχώρησης

παρουσίας)

Διανομή μηνυμάτων

Ανατρέξτε στα κατάλληλα Εγχειρίδια χρήσης λογισμικού για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της

εξωτερικής επαφής.
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R

< 0.5 m

External

+3V3

5

8

Σχήμα 6.20: Εξωτερική επαφή, σύνδεση

 

Μείωση στάθμης ακουστικών DCN-FCS
Κατά τη χρήση μονάδας συνέδρου Concentus με επιλογέα καναλιών DCN-FCS, πρέπει να
συνδέσετε τις ακίδες 1 και 5 της υποδοχής RJ45 στο βύσμα μείωσης στάθμης του επιλογέα
καναλιών. Αυτό αποτρέπει την ακουστική ανάδραση.

RJ45

DCN-CON

DCN-FCS

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

Σχήμα 6.21: Επιλογέας καναλιών, σύνδεση

Όταν το μικρόφωνο, το οποίο είναι συνδεδεμένο στη μονάδα συνέδρου Concentus είναι ενεργό,
ο επιλογέας καναλιών μειώνει αυτόματα τη στάθμη έντασης ήχου του σήματος που αποστέλλεται
στα ακουστικά του επιλογέα καναλιών.
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Συνεδριακή μονάδα DCN-DIS (ενσύρματη)
Συνδέστε τη συνεδριακή μονάδα στο DCN με το καλώδιο DCN. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
την υποδοχή DCN για να δημιουργήσετε βρόχο διέλευσης με τη συνεδριακή μονάδα.

Σημείωση!

Μπορείτε να μετακινήσετε το καλώδιο DCN από την πίσω πλευρά στην κάτω πλευρά της

συνεδριακής μονάδας (βλ. Συνεδριακές μονάδες DCN-DIS και DCN-WD, Σελίδα 105).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους σφιγκτήρες ασφάλισης καλωδίων στη μονάδα για να
ασφαλίσετε τα καλώδια του DCN στις συνεδριακές μονάδες.

2

1

Σχήμα 6.22: Σφιγκτήρας ασφάλισης καλωδίων στη μονάδα
 

6.8
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Συνεδριακές μονάδες DCN-WD (ασύρματες)
Πακέτο μπαταριών DCN-WLION
Ανατρέξτε στην εικόνα για οδηγίες εγκατάστασης του πακέτου μπαταριών DCN-WLION στην
ασύρματη συνεδριακή μονάδα.

02

01

Σχήμα 6.23: Εγκατάσταση πακέτου μπαταριών

Όταν αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών από την ασύρματη συνεδριακή μονάδα, μπορείτε να
συνδέσετε την ασύρματη συνεδριακή μονάδα σε ένα μετασχηματιστή DCN-WPS.

6.9
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1

Σχήμα 6.24: Υποδοχή τροφοδοτικού, σύνδεση

!

Προειδοποίηση!

Το DCN-WPS δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες συσκευές. Το τροφοδοτικό DCN-WPS για

ασύρματες συνεδριακές μονάδες δεν είναι συμβατό με USB και θα προκαλέσει ζημιά στη

συσκευή σας.

 
Μπορείτε να αλλάξετε το βύσμα τροφοδοσίας του μετασχηματιστή.

Σχήμα 6.25: Εγκατάσταση του βύσματος τροφοδοσίας
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Φορτιστής μπαταριών DCN-WCH05
Συνδέστε ένα εγκεκριμένο από τις τοπικές αρχές καλώδιο τροφοδοσίας στο φορτιστή μπαταριών.

Σχήμα 6.26: Είσοδος τροφοδοσίας

Με την υποδοχή βρόχου διέλευσης, μπορείτε να συνδέσετε φορτιστές μπαταριών.
– Εάν το τροφοδοτικό είναι 100 - 127 V(AC), 50 - 60 Hz, μπορείτε να συνδέσετε έως και 5

φορτιστές μπαταριών.
– Εάν το τροφοδοτικό είναι 220 - 240 V(AC), 50 - 60 Hz, μπορείτε να συνδέσετε έως και 10

φορτιστές μπαταριών.

Σχήμα 6.27: Υποδοχή βρόχου διέλευσης

Μπαταρία
Για να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών DCN-WLIION πρέπει να το τοποθετήσετε στο φορτιστή
μπαταριών DCN-WCH05.

Σχήμα 6.28: Τοποθέτηση πακέτου μπαταριών

6.10
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Αποσπώμενα μικρόφωνα DCN-MICL, DCN-MICS
Συνδέστε το αποσπώμενο μικρόφωνο σε συμβατές συσκευές με το βύσμα μικροφώνου.

6

1

2

5

4

3

Σχήμα 6.29: Βύσμα μικροφώνου, σύνδεση

Ακίδα Σήμα

1 Ενδεικτικός δακτύλιος, κόκκινος (καθόδου)

2 Κοινός ενδεικτικός δακτύλιος (άνοδος)

3 Σήμα μικροφώνου +

4 Γείωση μικροφώνου

5 Θωράκιση

6 Ενδεικτικός δακτύλιος, πράσινος (κάθοδος)

Πίνακας 6.17: Βύσμα μικροφώνου, σύνδεση

 

6.11
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Διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-DDI
Συνδέστε τη διασύνδεση δύο συνέδρων στο DCN με το καλώδιο DCN. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την υποδοχή DCN για να δημιουργήσετε βρόχο διέλευσης με τη διασύνδεση
δύο συνέδρων.

Σημείωση!

Η κατανάλωση ισχύος 4,5 W περιλαμβάνει την κατανάλωση ισχύος όλων των χωνευτών

συσκευών που μπορείτε να συνδέσετε στη διασύνδεση δύο συνέδρων. Αυτές είναι:

• DCN-FLSP

• DCN-FMIC

• DCN-FMICB

• DCN-FPRIOB

• DCN-FV

• DCN-FVCRD

Έξοδοι ήχου
Μπορείτε να συνδέσετε μεγάφωνα στις εξόδους ήχου της διασύνδεσης δύο συνέδρων. Τα
μεγάφωνα πρέπει να διαθέτουν βύσματα 3,5 mm.

2 3 1

Σχήμα 6.30: Βύσμα μεγαφώνου 3,5 mm, σύνδεση

Αριθμός Σήμα

1 +

2 Δεν χρησιμοποιείται

3 -

Πίνακας 6.18: Βύσμα μεγαφώνου 3,5 mm, σύνδεση

Συνήθως, θα συνδέετε πίνακες μεγαφώνων DCN-FLSP (βλ. Πίνακας μεγαφώνων DCN-FLSP, Σελίδα
44) στις εξόδους ήχου.
 

Έξοδοι ενδοεπικοινωνίας
Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή χειρός για ενδοεπικοινωνία DCN-ICHS στη διασύνδεση δύο
συνέδρων. Η συσκευή χειρός για ενδοεπικοινωνία πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή
ενδοεπικοινωνίας.

Είσοδοι ψηφοφορίας/ελέγχου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εισόδους ψηφοφορίας/ελέγχου για να συνδέσετε αυτές τις
συσκευές στη διασύνδεση δύο συνέδρων:
– Πίνακας ελέγχου μικροφώνων DCN-FMICB.
– Πίνακας προτεραιότητας DCN-FPRIOB. Πίνακας ψηφοφορίας DCN-FV(CRD).

Είσοδοι ήχου
Μπορείτε να συνδέσετε τα σήματα μικροφώνου ή στάθμης γραμμής στις εισόδους ήχου της
διασύνδεσης δύο συνέδρων. Οι είσοδοι ήχου διαθέτουν υποδοχές DIN-8p-262°.

6.12
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Σχήμα 6.31: Είσοδος ήχου, σύνδεση

Ακίδα Σήμα

1 Είσοδος σήματος, +

2 Μικρόφωνο, κοινό

3 Είσοδος σήματος, -

4 Λυχνία LED μικροφώνου (μέγ. 2 mA)

5 Λυχνία LED αιτήματος ομιλίας (μέγ. 7 mA)

6 Κουμπί μικροφώνου

7 +12 V(DC) (μέγ. 20 mA)

8 Έλεγχος δακτυλίου LED

Πίνακας 6.19: Είσοδος ήχου, σύνδεση

Ακίδα Εξάρτημα

4 (-) έως 7 (+) Λυχνία LED ενεργού μικροφώνου

5 (-) έως 7 (+) Λυχνία LED αιτήματος ομιλίας

6 έως 7 Στιγμιαίος διακόπτης μικροφώνου

Πίνακας 6.20: Συνδέσεις

Συνήθως, θα συνδέετε πίνακες σύνδεσης μικροφώνων DCN-FMIC (βλ. Πίνακας σύνδεσης
μικροφώνων DCN-FMIC, Σελίδα 42) στις εισόδους ήχου.
 
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της διασύνδεσης δύο συνέδρων DCN-DDI, βλ.
Διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-DDI, Σελίδα 229.
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Πίνακας σύνδεσης μικροφώνων DCN-FMIC
Με τον πίνακα παρέχονται ένα καλώδιο με εξαπολικό βύσμα CT και ένα οκταπολικό βύσμα DIN.
Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε τον πίνακα σε μια διασύνδεση δύο συνέδρων
DCN-DDI.
Κατά τη χρήση πίνακα σύνδεσης μικροφώνων με επιλογέα καναλιών DCN-FCS, συνδέστε το
βύσμα στάθμης εξόδου του πίνακα σύνδεσης μικροφώνων στο βύσμα μείωσης στάθμης του
επιλογέα καναλιών. Αυτό αποτρέπει την ακουστική ανάδραση.

2 1

Σχήμα 6.32: Βύσμα στάθμης εξόδου, σύνδεση

DCN-FCSDCN-FMIC

1

2

1

2

Σχήμα 6.33: Επιλογέας καναλιών, σύνδεση

Όταν το μικρόφωνο, το οποίο είναι συνδεδεμένο στον πίνακα σύνδεσης μικροφώνων είναι
ενεργό, ο επιλογέας καναλιών μειώνει αυτόματα τη στάθμη έντασης ήχου του σήματος που
αποστέλλεται στα ακουστικά του επιλογέα καναλιών.

Σημείωση!

Μπορείτε να συνδέσετε, για παράδειγμα, μια υποδοχή AMP173977-2 στο βύσμα στάθμης

εξόδου του πίνακα σύνδεσης μικροφώνων.

 

Πίνακας ελέγχου μικροφώνων DCN-FMICB
Με τον πίνακα σύνδεσης μικροφώνων παρέχεται ένα καλώδιο Cat-4 με βύσματα RJ11.
Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε τον πίνακα στη διασύνδεση δύο συνέδρων
DCN-DDI ή στον πίνακα ψηφοφορίας DCN-FV(CRD).

Πίνακας προτεραιότητας DCN-FPRIOB
Με τον πίνακα προτεραιότητας παρέχεται ένα καλώδιο Cat-4 με βύσματα RJ11. Χρησιμοποιήστε
αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε τον πίνακα στη διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-DDI.

Πίνακας μεγαφώνων DCN-FLSP
Με τον πίνακα μεγαφώνων παρέχεται ένα καλώδιο με βύσμα 3,5 mm. Χρησιμοποιήστε αυτό το
καλώδιο για να συνδέσετε τον πίνακα στη διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-DDI.

Πίνακας ψηφοφορίας DCN-FV(CRD)
Με τον πίνακα παρέχεται ένα καλώδιο Cat-4 με βύσματα RJ11. Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο
για να συνδέσετε τον πίνακα στη διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-DDI.

6.13
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Εξωτερική επαφή
Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική επαφή στον πίνακα ψηφοφορίας. Η εξωτερική επαφή
πρέπει να συνδεθεί στο βύσμα εξωτερικής επαφής.

Σημείωση!

Η λειτουργία εξωτερικής επαφής είναι διαθέσιμη μόνο σε συστήματα τα οποία λειτουργούν με

υπολογιστή ελέγχου, ο οποίος διαθέτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες λειτουργικές

μονάδες λογισμικού: • Λειτουργική μονάδα λογισμικού ψηφοφορίας τύπου κοινοβουλίου •

Λειτουργική μονάδα λογισμικού πολλαπλής ψηφοφορίας • Λειτουργική μονάδα λογισμικού

καταχώρησης παρουσίας

Ανατρέξτε στα κατάλληλα Εγχειρίδια χρήσης λογισμικού για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της

εξωτερικής επαφής.

1 2 3

Σχήμα 6.34: Εξωτερική επαφή, σύνδεση

Ακίδα Σήμα

1 +5 V(DC) (μέγ. 20 mA)

2 Είσοδος, +

3 Είσοδος, -

Πίνακας 6.21: Εξωτερική επαφή, σύνδεση

Σημείωση!

Μπορείτε να συνδέσετε, για παράδειγμα, μια υποδοχή AMP173977-3 στο βύσμα εξωτερικής

επαφής του πίνακα ψηφοφορίας.

Χρησιμοποιήστε το σημείο συγκόλλησης (βλ. Πίνακας ψηφοφορίας DCN-FV(CRD), Σελίδα 45, αρ.
5) για τη διαμόρφωση του βύσματος εξωτερικής επαφής. Με το σημείο συγκόλλησης, μπορείτε
να διαμορφώσετε το γαλβανικό διαχωρισμό της ακίδας 3 και τη γείωση του βύσματος εξωτερικής
επαφής.

Σημείο συγκόλλησης Περιγραφή

Χωρίς συγκόλληση* Η ακίδα 3 και η γείωση του βύσματος εξωτερικής
επαφής δεν συνδέονται εσωτερικά.

Με συγκόλληση Η ακίδα 3 και η γείωση του εξωτερικού βύσματος
συνδέονται εσωτερικά.

Πίνακας 6.22: Σημείο συγκόλλησης (* = προεπιλογή)
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Ανατρέξτε στην εικόνα για ένα διάγραμμα κυκλώματος μιας σύνδεσης εξωτερικής επαφής που
χρησιμοποιεί το γαλβανικό διαχωρισμό.

On PCBExternal

+5V(DC)

R

X7

4-12 V(DC)

+

_

1

2

3

Σχήμα 6.35: Εξωτερική επαφή, σύνδεση (1)

Ανατρέξτε στην εικόνα για ένα διάγραμμα κυκλώματος μιας σύνδεσης εξωτερικής επαφής που
δεν χρησιμοποιεί το γαλβανικό διαχωρισμό.

On PCBExternal

+5V(DC)

1

3

R

2

X6

< 0.5 m

Σχήμα 6.36: Εξωτερική επαφή, σύνδεση (2)
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Επιλογέας καναλιών DCN-FCS
Συνδέστε τον επιλογέα καναλιών στο DCN με το καλώδιο DCN. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
την υποδοχή DCN για να δημιουργήσετε βρόχο διέλευσης με τον επιλογέα καναλιών.

Υποδοχή εξωτερικών ακουστικών
Μπορείτε να συνδέσετε μια υποδοχή εξωτερικών ακουστικών στον επιλογέα καναλιών (π.χ. μια
υποδοχή ακουστικών 6,3 mm). Η υποδοχή εξωτερικών ακουστικών πρέπει να συνδεθεί σε ένα
βύσμα ή σε βάσεις συγκόλλησης.

X18 X17 X16

Σχήμα 6.37: Εξωτερικά ηχεία, σύνδεση (1)

3 2 1

Σχήμα 6.38: Εξωτερικά ηχεία, σύνδεση (2)

Οι βάσεις συγκόλλησης και το βύσμα συνδέονται εσωτερικά.

6.18
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Βύσμα (ακίδα) Βάση συγκόλλησης Σήμα

1 X18 Αριστερά

2 X16 Δεξιά

3 X17 Κοινό

Πίνακας 6.23: Εξωτερικά ηχεία, σύνδεση

Σημείωση!

Μπορείτε να συνδέσετε, για παράδειγμα, μια υποδοχή AMP173977-3 στο βύσμα εξωτερικών

ακουστικών του επιλογέα καναλιών.

!

Προειδοποίηση!

Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικές υποδοχές του DCN-FCS, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι όλες οι

συνδέσεις γειωμένες στο ίδιο σημείο γείωσης. Σε περίπτωση που κάποιες συνδέσεις αποτελούν

τμήμα βρόχου γείωσης, ενδέχεται να παρατηρηθεί μη αναμενόμενη συμπεριφορά του

συστήματος.

Βύσμα μείωσης στάθμης
Όταν ο επιλογέας καναλιών χρησιμοποιείται με μια συσκευή που διαθέτει μικρόφωνο, ενδέχεται
να προκύψει ακουστική ανάδραση. Χρησιμοποιήστε το βύσμα μείωσης στάθμης για να
εμποδίσετε την ακουστική ανάδραση.

1 2

Σχήμα 6.39: Βύσμα στάθμης εξόδου, σύνδεση

Ακίδα Σήμα

1 Θετικό

2 GND

Πίνακας 6.24: Βύσμα στάθμης εξόδου, σύνδεση

Σημείωση!

Μπορείτε να συνδέσετε, για παράδειγμα, μια υποδοχή AMP173977-2 στο βύσμα μείωσης

στάθμης του επιλογέα καναλιών.
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Συνδέστε μια τάση στο βύσμα μείωσης στάθμης για να μειώσετε τη στάθμη έντασης ήχου του
σήματος στα ακουστικά.

Τάση Περιγραφή

< 1 V(DC) Η στάθμη εξόδου του επιλογέα καναλιών δεν
μειώνεται.

> 3 V(DC) Η στάθμη εξόδου του επιλογέα καναλιών μειώνεται.

Πίνακας 6.25: Μείωση στάθμης εξόδου

 
Αυτές οι συσκευές διαθέτουν ένα βύσμα στάθμης εξόδου το οποίο μπορείτε να συνδέσετε στο
βύσμα μείωσης στάθμης του επιλογέα καναλιών:
– μονάδα συνέδρου Concentus DCN-CON,
– μονάδα συνέδρου Concentus DCN-CONCS,
– μονάδα συνέδρου Concentus DCN-CONFF,
– μονάδα προέδρου Concentus DCN-CONCM,
– πίνακας σύνδεσης μικροφώνων DCN-FMIC.
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Μονάδα ψηφοφορίας DCN-FVU
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο DCN με το βύσμα DCN για να συνδέσετε τη μονάδα ψηφοφορίας
στο DCN. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο με την υποδοχή DCN για να δημιουργήσετε
βρόχο διέλευσης με τη μονάδα ψηφοφορίας.

Σημείωση!

Εάν δεν δημιουργήσετε βρόχο διέλευσης με τη μονάδα ψηφοφορίας, συνδέστε ένα βύσμα

τερματισμού καλωδίου LBB4118/00 στο καλώδιο DCN με την υποδοχή DCN. Εάν δεν συνδέσετε

ένα βύσμα τερματισμού καλωδίου, το σύστημα μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.

Εξωτερική επαφή
Βλ. Πίνακας ψηφοφορίας DCN-FV(CRD), Σελίδα 145 για πληροφορίες σχετικά με την εξωτερική
επαφή της μονάδας ψηφοφορίας. Οι εξωτερικές επαφές του πίνακα ψηφοφορίας και της
μονάδας ψηφοφορίας είναι ίδιες.

Θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK
Συνδέστε τη θέση διερμηνέα στο DCN με το καλώδιο DCN. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
υποδοχή DCN για να δημιουργήσετε βρόχο διέλευσης με τη θέση διερμηνέα.

Σετ ακουστικών-μικροφώνου
Μπορείτε να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών-μικροφώνου σε μια υποδοχή σετ ακουστικών-
μικροφώνου της θέσης διερμηνέα. Η υποδοχή σετ ακουστικών-μικροφώνου (βλ. Θέσεις
διερμηνέων DCN-IDESK, Σελίδα 53) πρέπει να είναι συμβατή με το πρότυπο IEC 268-11 με ένα
πενταπολικό βύσμα 180° DIN.

3

5 4

2

1

Σχήμα 6.40: Υποδοχή σετ ακουστικών-μικροφώνου, σύνδεση

Ακίδα Σήμα

1 Τροφοδοσία μικροφώνου

2 Είσοδος μικροφώνου

3 Έξοδος ακουστικών, αριστερά

4 Ακουστικά κοινό

5 Έξοδος ακουστικών, δεξιά

Πίνακας 6.26: Υποδοχή σετ ακουστικών-μικροφώνου, σύνδεση

Ακουστικά
Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά σε μια υποδοχή ακουστικών της θέσης διερμηνέα. Τα
ακουστικά πρέπει να διαθέτουν βύσμα 3,5 mm ή βύσμα 6,3 mm.

2 3 1

Σχήμα 6.41: Βύσμα ακουστικών 3,5 mm, σύνδεση

6.19

 

6.20
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2 3 1

Σχήμα 6.42: Βύσμα ακουστικών 6,3 mm, σύνδεση

Αριθμός Σήμα

1 Αριστερά

2 Κοινό

3 Δεξιά

Πίνακας 6.27: Βύσμα ακουστικών, σύνδεση

Σημείωση!

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μονοφωνικά ακουστικά στη θέση διερμηνέα.

Εξωτερικές συσκευές
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή εξωτερικών συσκευών για να συνδέσετε:
– μια ενδεικτική λυχνία εκπομπής "on-air" καμπίνας στη θέση διερμηνέα, ένα εξωτερικό

σύστημα ενδοεπικοινωνίας στη λυχνία LED ενδοεπικοινωνίας της θέσης διερμηνέα. ένα
εξωτερικό τηλεφωνικό σύστημα στη λυχνία LED τηλεφώνου της θέσης διερμηνέα.

1 8

Σχήμα 6.43: Υποδοχή εξωτερικών συσκευών, σύνδεση

Ακίδα Λειτουργία Περιγραφή

1 --- ---

2 Εκπομπή "on-air" καμπίνας Οι ακίδες 2 και 3 είναι κλειστές κατά την
εκπομπή καμπίνας.

3

4 --- ---

5 Τηλέφωνο Θετική είσοδος

6 Τηλέφωνο Αρνητική είσοδος

7 Ενδοεπικοινωνία Θετική είσοδος

8 Ενδοεπικοινωνία Αρνητική είσοδος

Πίνακας 6.28: Υποδοχή εξωτερικών συσκευών, σύνδεση

Ονομαστική τιμή επαφής για την επαφή εκπομπής "on-air" καμπίνας:
– Πιθανή ελεύθερη επαφή 24 V/1 A.
– Γαλβανικά διαχωρισμένη.
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Στάθμες σήματος για επαφές τηλεφώνου και ενδοεπικοινωνίας:
– χωρίς κλήση: < 1 V(DC.
– κλήση: > 3 V(DC), μέγ. 24 V(DC).
– Γαλβανικά διαχωρισμένη.
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Τροφοδοτικό επέκτασης DCN-EPS (-UL, -JP)
Διαδικασία σύνδεσης τροφοδοσίας από το δίκτυο και αλλαγής ασφάλειας:
1. Αποσυνδέστε το εγκεκριμένο καλώδιο τροφοδοσίας από το τροφοδοτικό επέκτασης.
2. Τραβήξτε και βγάλτε τη βάση της ασφάλειας.
3. Βεβαιωθείτε ότι η βάση της ασφάλειας στο πίσω μέρος του τροφοδοτικού επέκτασης

περιέχει τη σωστή ασφάλεια (ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα).
4. Τοποθετήστε τη βάση της ασφάλειας.
5. Συνδέστε την υποδοχή ενός εγκεκριμένου από τις τοπικές αρχές καλωδίου τροφοδοσίας στο

τροφοδοτικό επέκτασης.

Out

Out

Out

In

Tap-off

Trunk

Out

Out

Out

In

Tap-off

Trunk

Σχήμα 6.44: Τροφοδοτικό

6. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνδέστε το φις με ακίδα γείωσης του εγκεκριμένου από τις τοπικές αρχές
καλωδίου τροφοδοσίας σε μια πρίζα με θηλυκή υποδοχή γείωσης μιας εγκεκριμένης από τις
τοπικές αρχές παροχής ρεύματος από το δίκτυο.

Κίνδυνος!

Η ηλεκτροπληξία από το ρεύμα του δικτύου μπορεί να προκαλέσει θάνατο, αν το τροφοδοτικό

επέκτασης δεν είναι γειωμένο! Αν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο.

 

Ονομαστική τάση του τροφοδοτικού
επέκτασης:

Ασφάλεια:

100 V (AC), 120 V (AC) T8A H 250 V
(εγκεκριμένη σύμφωνα με το πρότυπο
IEC 60127)

220 V (AC), 230 V (AC), 240 V (AC) T4A H 250 V
(εγκεκριμένη σύμφωνα με το πρότυπο
IEC 60127)

 

6.21
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DCN
Συνδέστε το τροφοδοτικό επέκτασης στο σύστημα με το καλώδιο του DCN. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την υποδοχή ζευκτικού κυκλώματος DCN για να δημιουργήσετε βρόχο
διέλευσης με το τροφοδοτικό επέκτασης.

Mains

Out

Out

In

Tap-off

Trunk
Out

Out

Out

In

Tap-off

Trunk

Σχήμα 6.45: Ζευκτικό κύκλωμα DCN

Η υποδοχή ζευκτικού κυκλώματος DCN διαθέτει μια κόκκινη λυχνία LED, η οποία ανάβει σε
περίπτωση υπερφόρτωσης (βλ. Ισχύς, Σελίδα 86).

Διακλαδώσεις DCN
Με τις υποδοχές διακλαδώσεων DCN, μπορείτε να δημιουργήσετε διακλαδώσεις στο DCN.

Mains

Out

Out

In

Tap-off

Trunk
Out

Out

Out

In

Tap-off

Trunk

Σχήμα 6.46: Διακλαδώσεις DCN

Κάθε υποδοχή διακλάδωσης DCN διαθέτει μια κόκκινη λυχνία LED, η οποία ανάβει σε περίπτωση
υπερφόρτωσης (βλ. Ισχύς, Σελίδα 86).
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Διαχωριστής ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00
Συνδέστε το διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος στο DCN με το καλώδιο DCN. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την υποδοχή ζευκτικού κυκλώματος DCN για να δημιουργήσετε βρόχο
διέλευσης με το διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος. Με τις υποδοχές διακλαδώσεων DCN,
μπορείτε να δημιουργήσετε διακλαδώσεις στο DCN.

tap-off tap-off

trunk

1 2

4 3

Σχήμα 6.47: DCN

Μονάδα διακλάδωσης LBB4115/00
Οι εξωτερικές συνδέσεις του διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00 και του
προστατευμένου διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος LBB4115/00 είναι ίδιες (βλ. Διαχωριστής
ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00, Σελίδα 156).

Διαχωριστής δικτύου PRS-NSP
Οπτικό δίκτυο
Συνδέστε το διαχωριστή δικτύου στο οπτικό δίκτυο με τις υποδοχές οπτικού δικτύου.

tap-off 2 trunk

7 8

2 3

tap-off 1 trunk

Σχήμα 6.48: Οπτικό δίκτυο

Σημείωση!

Εάν η απόσταση μεταξύ δύο συσκευών είναι μικρότερη από 100 m, χρησιμοποιήστε ένα

διαχωριστή δικτύου μεταξύ των συσκευών, προκειμένου να καταργήσετε τη χρήση

διασυνδέσεων οπτικών ινών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήστε μόνο τις υποδοχές

ζευκτικού κυκλώματος του διαχωριστή δικτύου.

Τροφοδοτικό
Μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικό τροφοδοτικό στην υποδοχή εξωτερικού τροφοδοτικού
του διαχωριστή δικτύου. Ο διαχωριστής δικτύου παρέχεται με ένα βύσμα Kycon KPP-4P, το
οποίο μπορείτε να συνδέσετε στη συγκεκριμένη υποδοχή. Το εξωτερικό τροφοδοτικό παρέχει
ισχύ μόνο στις συνδεδεμένες διακλαδώσεις.

6.22

6.23

6.24
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42

31

Σχήμα 6.49: Βύσμα Kycon KPP-4P, σύνδεση

Ακίδα Σήμα

1 Γείωση

2 Ισχύς από το εξωτερικό τροφοδοτικό. Τάση: 24 - 48 V, μέγ. 5 A.

3 Ισχύς από το σύστημα. Τάση: 48 V, μέγ. 5 A.

4 Χωρίς σύνδεση

Πίνακας 6.29: Βύσμα Kycon KPP-4P, σύνδεση

Σημείωση!

Μπορείτε, για παράδειγμα, να συνδέσετε ένα τροφοδοτικό επέκτασης DCN-EPS στην υποδοχή

Kycon KPP-4P του διαχωριστή δικτύου.

Απεικονίζονται τα εξαρτήματα του βύσματος Kycon KPP-4P.

 

A
B

C
D

E
GF

semi-circular notch

arm

H
I

slot

slotted cut-out
metal tabs

'U' section

Σχήμα 6.50: Βύσμα Kycon KPP-4P, εξαρτήματα
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Εξάρτημα Περιγραφή

A Καλώδιο πελάτη

B Ανακούφιση καταπόνησης

C Πλαστικό περίβλημα

D Μεταλλικό ελατήριο

E Πλαστικός οδηγός

F Επάνω μεταλλικό κάλυμμα

G Καλούπι ακίδων

Η Κάτω μεταλλικό χιτώνιο

I Πλαστική σύζευξη

Πίνακας 6.30: Βύσμα Kycon KPP-4P, εξαρτήματα

Πρέπει να συναρμολογήσετε το σύνδεσμο πριν τον χρησιμοποιήσετε.
1. Προσαρτήστε την ανακούφιση καταπόνησης (B) στο πλαστικό περίβλημα (C).
2. Τραβήξτε το καλώδιο (A) μέσα από το συγκρότημα ανακούφισης καταπόνησης (B)/πλαστικό

περίβλημα (C), το μεταλλικό ελατήριο (D) και τον πλαστικό δακτύλιο οδηγού (E).
3. Προσαρτήστε τα άκρα των συρμάτων του καλωδίου στους σωληνίσκους συγκόλλησης στο

καλούπι ακίδων (G).
4. Ευθυγραμμίστε σωστά το καλούπι ακίδων (G) με το κάτω μεταλλικό χιτώνιο (H). Τα τμήματα

με τις εγκοπές στις πλευρές του καλουπιού ακίδων (G) πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις
προεξοχές στο κάτω μεταλλικό χιτώνιο (H). Οι 3 ημικυκλικές εγκοπές γύρω από την
περίμετρο του καλουπιού ακίδων (G) πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις 3 μεταλλικές
γλωττίδες στο εσωτερικό του κάτω μεταλλικού χιτωνίου (H).

5. Ωθήστε το καλούπι ακίδων (G) μέσα στο κάτω μεταλλικό χιτώνιο (H) μέχρι να ασφαλίσει.
6. Ωθήστε τις 3 μεταλλικές γλωττίδες στο κάτω μεταλλικό χιτώνιο (H) μέσα στις εγκοπές στο

καλούπι ακίδων (G).
7. Ασφαλίστε το τμήμα σχήματος "U" του κάτω μεταλλικού χιτωνίου (H) πάνω στο καλώδιο (A).
8. Προσαρτήστε τον πλαστικό δακτύλιο οδηγού (E) στο κάτω μεταλλικό χιτώνιο (H) και

τοποθετήστε τους πλαστικούς βραχίονες μέσα στις κατάλληλες εγκοπές στις πλευρές του
χιτωνίου.

9. Προσαρτήστε το επάνω μεταλλικό κάλυμμα (F) στο κάτω μεταλλικό χιτώνιο (H). Φροντίστε
να ευθυγραμμίσετε όλες τις γλωττίδες. Φροντίστε να προσαρτήσετε σωστά το κάλυμμα.

10. Ωθήστε το μεταλλικό ελατήριο (D) στο συγκρότημα του επάνω μεταλλικού καλύμματος (F)/
κάτω μεταλλικού χιτωνίου (H). Αυτό βοηθάει στη συγκράτηση του συγκροτήματος.

11. Ωθήστε το συγκρότημα ανακούφισης καταπόνησης (B)/πλαστικού περιβλήματος (C) στο
συγκρότημα επάνω μεταλλικού καλύμματος (F)/κάτω μεταλλικού χιτωνίου (H).
Ευθυγραμμίστε τα δύο συγκροτήματα όπως φαίνεται στο σχέδιο. Κατά τη συναρμολόγηση,
βεβαιωθείτε ότι το μεταλλικό ελατήριο (D) θα παραμείνει στη θέση του και δεν θα λυγίσει.
Μπορεί να χρειαστεί μεγάλη δύναμη για να συναρμολογήσετε τα δύο συγκροτήματα.

12. Βεβαιωθείτε ότι το συγκρότημα ανακούφισης καταπόνησης (B)/πλαστικού περιβλήματος
(C) είναι ασφαλισμένο μέσα στο συγκρότημα επάνω μεταλλικού καλύμματος (F)/κάτω
μεταλλικού χιτωνίου (H). Δεν πρέπει να είναι δυνατή η απομάκρυνση των δύο
συγκροτημάτων.
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13. Ευθυγραμμίστε το νέο συγκρότημα με την πλαστική σύζευξη (I) όπως φαίνεται στο σχέδιο.
Ωθήστε το συγκρότημα μέσα στην πλαστική σύζευξη (I) έως ότου ασφαλίσει στην πλαστική
σύζευξη. Η συναρμολόγηση του συνδέσμου ολοκληρώνεται.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαχωριστής δικτύου PRS-NSP, Σελίδα 247.

Διασύνδεση οπτικών ινών PRS-FINNA
Οπτικό δίκτυο
Οι διασυνδέσεις οπτικών ινών συνδέουν μια POF σε μια GOF. Χρησιμοποιήστε μια GOF για να
συνδέσετε δύο τεμάχια εξοπλισμού στο οπτικό δίκτυο, τα οποία απέχουν μεταξύ τους
περισσότερο από 50 m και λιγότερο από 1.500 m. Χρησιμοποιήστε τις διασυνδέσεις οπτικών
ινών ως ζεύγος. Η πρώτη συνδέει μια POF σε μια GOF, η δεύτερη συνδέει τη GOF σε μια POF.

POF

GOF ( > 50m)

POF

2 2

5 5

Σχήμα 6.51: Οπτικό δίκτυο

Σημείωση!

Εάν η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών είναι μικρότερη από 100 m, μπορεί να

χρησιμοποιηθεί ένας διαχωριστής δικτύου στο μέσο της για να καταργηθεί η χρήση των

διασυνδέσεων οπτικών ινών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήστε μόνο τις υποδοχές

ζευκτικού κυκλώματος του διαχωριστή δικτύου.

Η υποδοχή GOF είναι μια διπλή υποδοχή SC, η οποία χρησιμοποιεί αόρατο υπέρυθρο φως
(1.300 nm).

Tx Rx

Σχήμα 6.52: Διπλή υποδοχή SC, σύνδεση

Ακίδα Σήμα

Tx Πομπός

Rx Δέκτης

Πίνακας 6.31: Διπλή υποδοχή SC, σύνδεση

Η εικόνα παρουσιάζει ένα παράδειγμα καλωδίου GOF με διπλό βύσμα SC.

6.25
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Σχήμα 6.53: GOF με διπλό βύσμα SC

 
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια GOF:
– είναι καλώδια GOF πολλαπλών τρόπων λειτουργίας. (Το σύστημα δεν μπορεί να

χρησιμοποιήσει καλώδια GOF μονού τρόπου λειτουργίας), είναι κατάλληλα για φως με
μήκος κύματος 1.300 nm και έχουν μέγιστη εξασθένιση 2 dB/km.

Τροφοδοτικό
Μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικό τροφοδοτικό στην υποδοχή εξωτερικού τροφοδοτικού της
διασύνδεσης οπτικών ινών. Η διασύνδεση οπτικών ινών παρέχεται με ένα βύσμα Kycon KPP-4P,
το οποίο μπορείτε να συνδέσετε στη συγκεκριμένη υποδοχή (βλ. Διαχωριστής δικτύου PRS-NSP,
Σελίδα 156).

!

Προειδοποίηση!

Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να συνδέσετε ένα εξωτερικό τροφοδοτικό περιορισμένης

έντασης, το οποίο συμμορφώνεται με το πρότυπο 60065 για χρήση ήχου/βίντεο ή ισοδύναμό

του, με μέγιστη ένταση ρεύματος εξόδου 5 A. Εναλλακτικά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια

εξωτερική ασφάλεια (5 A μέγ., αργή) στην καλωδίωση του συνδέσμου Kycon KPP-4P.

 

Max. 48V/5A

KPP-4P

Pin 1

KPP-4P

Pin 2

Σχήμα 6.54: Σύνδεση τροφοδοτικού
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Πίνακας διανομής δεδομένων DCN-DDB
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο DCN για να συνδέσετε τον πίνακα διανομής δεδομένων στο DCN.
Δεν μπορείτε να δημιουργήστε βρόχο διέλευσης στο DCN με τον πίνακα διανομής δεδομένων.

Σημείωση!

Συνδέστε τον πίνακα διανομής δεδομένων στο DCN με έναν διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος

(LBB4114/00, LBB4115/00) για να παρακάμψετε τον πίνακα διανομής δεδομένων.

6 9

51

Σχήμα 6.55: Θύρα RS232, σύνδεση

Ακίδα Ορισμός Περιγραφή

1 --- Χωρίς σύνδεση

2 RxD Λήψη δεδομένων

3 TxD Μετάδοση δεδομένων

4 --- Χωρίς σύνδεση

5 SG Γείωση σήματος

6 --- Χωρίς σύνδεση

7 RTS Αίτηση αποστολής

8 CTS Άδεια αποστολής

9 --- Χωρίς σύνδεση

Πίνακας 6.32: Θύρα RS232, σύνδεση

Σήμα αργής ομιλίας
Οι θέσεις διερμηνέων (βλ. Θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK, Σελίδα 53) διαθέτουν κουμπί αργής
ομιλίας. Με αυτό το κουμπί, οι διερμηνείς μπορούν να ενεργοποιήσουν μια ενδεικτική λυχνία, η
οποία ενημερώνει τον τρέχοντα ομιλητή ότι πρέπει να μιλάει αργά. Αυτή η λειτουργία της θέσης
διερμηνέα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σε συνδυασμό με τον πίνακα διανομής δεδομένων.
Ανατρέξτε στην εικόνα για τις φυσικές συνδέσεις.

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)≤ 

Σχήμα 6.56: Φυσικές συνδέσεις

Σημείωση!

Οι παράλληλες έξοδοι είναι επίσης διαθέσιμες σε εικοσαπολικό σύνδεσμο (βλ. Θέσεις

διερμηνέων DCN-IDESK, Σελίδα 53).

Ανατρέξτε στην εικόνα για ένα διάγραμμα κυκλώματος για το σήμα αργής ομιλίας.
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On PCB

VC+

R

D00..D07

GND

+

_

I   125 mA≤ 

V   50 V(DC)≤ 

Σχήμα 6.57: Διάγραμμα κυκλώματος

Το πρώτο αίτημα για αργή ομιλία ενεργοποιεί την παράλληλη έξοδο D00 του πίνακα διανομής
δεδομένων. Το δεύτερο αίτημα (από διαφορετική καμπίνα διερμηνείας) ενεργοποιεί την
παράλληλη έξοδο D01, το τρίτο αίτημα ενεργοποιεί την παράλληλη έξοδο D02 κ.λπ. Ο μέγιστος
αριθμός των ενεργών παράλληλων εξόδων είναι οκτώ (D00 έως D07).

Σήμα βοήθειας
Οι θέσεις διερμηνέων (DCN-IDESK) διαθέτουν ένα κουμπί βοήθειας. Με αυτό το κουμπί, οι
διερμηνείς μπορούν να ενεργοποιήσουν μια ενδεικτική λυχνία, η οποία ενημερώνει τον χειριστή
ή τον πρόεδρο ότι χρειάζονται βοήθεια. Αυτή η λειτουργία της θέσης διερμηνέα πρέπει να
χρησιμοποιείται πάντα σε συνδυασμό με τον πίνακα διανομής δεδομένων. Ανατρέξτε στην εικόνα
για τις φυσικές συνδέσεις.
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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)≤ 

+_
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)≤ 

Σχήμα 6.58: Φυσικές συνδέσεις

Σημείωση!

Οι παράλληλες έξοδοι είναι επίσης διαθέσιμες σε εικοσαπολικό σύνδεσμο (βλ. Θέσεις

διερμηνέων DCN-IDESK, Σελίδα 53).

Ανατρέξτε στην εικόνα για ένα διάγραμμα κυκλώματος για το σήμα βοήθειας.
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On PCB

VC+

R

D00..D07
D08..D15

GND

+

_

I   125 mA≤ 

V   50 V(DC)≤ 

Σχήμα 6.59: Διάγραμμα κυκλώματος

Τα αιτήματα για βοήθεια που προέρχονται από τις καμπίνες διερμηνείας 1 έως 16 ενεργοποιούν
τις παράλληλες εξόδους D00 έως D15 στον πίνακα διανομής δεδομένων με τη διεύθυνση 254.
Τα αιτήματα για βοήθεια που προέρχονται από τις καμπίνες διερμηνείας 17 έως 31 ενεργοποιούν
τις παράλληλες εξόδους D00 έως D15 στον πίνακα διανομής δεδομένων με τη διεύθυνση 255.
Τροφοδοτικό
Μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικό τροφοδοτικό στον σύνδεσμο τροφοδοτικού. Το εξωτερικό
τροφοδοτικό παρέχει ισχύ μόνο στον πίνακα διανομής δεδομένων. Δεν παρέχει ισχύ στο DCN.

Τάση τροφοδοσίας (DCN ή εξωτερική):

10 - 40 V(DC)

Τρέχουσα κατανάλωση (DCN):

< 50 mA στα 40 V(DC)

Πίνακας 6.33: Τροφοδοτικό

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εξωτερικό τροφοδοτικό με τη διάταξη
βραχυκυκλωτήρων J10.

Θέση Τροφοδοσία

A Τροφοδοτικό συστήματος

B Εξωτερικό τροφοδοτικό

Πίνακας 6.34: Ρύθμιση βραχυκυκλωτήρα
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10 - 40 V(DC)

GND

Σχήμα 6.60: Τροφοδοτικό

J10

J10

B

A

Σχήμα 6.61: Τροφοδοτικό

Τηλεχειριστήρια
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παράλληλες εισόδους και τις παράλληλες εξόδους ως
τηλεχειριστήρια. Για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε λαμπτήρες, να ανοίξετε πόρτες ή να
κλείσετε τις κουρτίνες στην αίθουσα.

Σημείωση!

Οι παράλληλες είσοδοι και οι παράλληλες έξοδοι είναι επίσης διαθέσιμες σε εικοσαπολικό

σύνδεσμο.

Όλες οι παράλληλες είσοδοι και οι παράλληλες έξοδοι σχηματίζουν ζεύγη. Για παράδειγμα, η
παράλληλη είσοδος U00 ελέγχει την παράλληλη έξοδο D00.
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Παράλληλες είσοδοι Παράλληλες έξοδοι

Βάση Ακίδα Βάση Ακίδα

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 δεσμευμένο D15 δεσμευμένο

GND 20 GND 20

Πίνακας 6.35: Παράλληλες είσοδοι και έξοδοι

Οι παράλληλες είσοδοι δεν ελέγχουν μόνο τις αντίστοιχες παράλληλες εξόδους στον ίδιο πίνακα
διανομής δεδομένων.
Ελέγχουν επίσης τις αντίστοιχες παράλληλες εξόδους σε όλους τους άλλους πίνακες διανομής
δεδομένων, οι οποίοι:
– βρίσκονται σε παθητική λειτουργία και δεν έχουν διεύθυνση 253, 254 ή 255,

Σημείωση!

δεν χρησιμοποιούν μια παράλληλη έξοδο για περισσότερους από έναν σκοπό.

Για παράδειγμα, η παράλληλη είσοδος D00 ενός πίνακα διανομής δεν ελέγχει μόνο την
παράλληλη έξοδο U00 του ίδιου πίνακα διανομής δεδομένων. Ελέγχει επίσης όλες τις
παράλληλες εξόδους U00 σε όλους τους άλλους πίνακες διανομής δεδομένων που βρίσκονται σε
ενεργητική λειτουργία ή σε παθητική λειτουργία και δεν έχουν διεύθυνση 253, 254 ή 255.
Ανατρέξτε στην εικόνα για τις φυσικές συνδέσεις των παράλληλων εισόδων.
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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

Σχήμα 6.62: Παράλληλες είσοδοι

Ανατρέξτε στην εικόνα για τις φυσικές συνδέσεις των παράλληλων εξόδων.
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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

Σχήμα 6.63: Παράλληλες έξοδοι

Ανατρέξτε στην εικόνα για ένα διάγραμμα κυκλώματος για τη σύνδεση των παράλληλων εισόδων.

On PCB

+

_

VC+

D00..D07
D08..D15

I   125 mA

GND

≤ 

V   50 V(DC)≤ 

Σχήμα 6.64: Διάγραμμα κυκλώματος
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Προσαρμοσμένα καλώδια οπτικού δικτύου
Ανατρέξτε στην εικόνα και στον πίνακα για λεπτομέρειες σχετικά με τα σύρματα στο εσωτερικό
των καλωδίων επέκτασης.

7±0.1

3

2

1

5

4

Σχήμα 6.65: Καλώδια

Αριθμός Σήμα

1 Προστατευτικό ύφασμα

2 Μόνωση

3 Εξωτερικό φύλλο

4 Πολύκλωνο σύρμα

5 Οπτική ίνα

Πίνακας 6.36: Καλώδια

Ο σύνδεσμος οπτικού δικτύου (LBBB4417/00) αποτελείται από 10 τμήματα.

6.27
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1 2

3

4

5

7

8

6

Σχήμα 6.66: Σχέδιο συγκροτήματος συνδέσμου

2 75

1 3 4 6 8

Σχήμα 6.67: Εξαρτήματα συνδέσμου

 
Αυτή η διαδικασία εξηγεί τον τρόπο δημιουργίας συνδέσμου καλωδίου.
Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
– Προετοιμαστείτε.
– Αφαιρέστε τα άκρα από τα χάλκινα σύρματα.
– Προσαρτήστε τις επαφές υποδοχών.
– Αφαιρέστε τα άκρα από τις οπτικές ίνες.
– Προσαρτήστε τους περίδεσμους καλωδίου.
– Συναρμολογήστε το σύνδεσμο.
– Σφίξτε το δακτύλιο.
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Τύποι καλωδίων
Υπάρχουν δύο τύποι καλωδίων οπτικού δικτύου:
– Καλώδια τύπου A. Οι πλαστικές οπτικές ίνες βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη (η εικόνα

απεικονίζει και τα δύο άκρα του καλωδίου). Καλώδια τύπου B. Οι πλαστικές οπτικές ίνες
βρίσκονται η μία απέναντι από την άλλη (η εικόνα δείχνει ότι και τα δύο άκρα του καλωδίου
είναι πανομοιότυπα).

A B

A

B
B

R

= Red
= Brown

R

RB
R
B

Σχήμα 6.68: Τύποι καλωδίων

Προετοιμασία
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Χρησιμοποιήστε τον κόφτη καλωδίων (εργαλείο 2) για να κόψετε το καλώδιο οπτικού

δικτύου στο κατάλληλο μήκος.

Σημείωση!

Η ένταση του φωτός ελαττώνεται κατά μήκος του καλωδίου. Το μήκος ενός καλωδίου οπτικού

δικτύου πρέπει να είναι μικρότερο από 50 m.

2. Εξετάστε τον τύπο καλωδίου. Ορισμένα βήματα στη διαδικασία αλλάζουν λόγω του τύπου
καλωδίου.

3. Αποσυναρμολογήστε έναν σύνδεσμο οπτικού καλωδίου. Ένας σύνδεσμος οπτικού καλωδίου
αποτελείται από 10 τμήματα.

4. Ωθήστε το καλώδιο μέσα από το πίσω περίβλημα.

Σχήμα 6.69: Πίσω περίβλημα στο καλώδιο

5. Ωθήστε το καλώδιο μέσα από τον απογυμνωτή καλωδίων (εργαλείο 5) στο μηχανικό στοπ.
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6. Χρησιμοποιήστε τον απογυμνωτή καλωδίων για να αφαιρέσετε το εξωτερικό περίβλημα του
καλωδίου.

Σχήμα 6.70: Απογύμνωση του καλωδίου

Σφίξτε το δακτύλιο
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Τοποθετήστε το άκρο του καλωδίου μέσα στο δακτύλιο σύσφιξης έως το άκρο του

εξωτερικού περιβλήματος.

Σημείωση!

Το εργαλείο σύσφιξης (εργαλείο 3) μετατρέπει το κυκλικό σχήμα της διατομής του καλωδίου

και το δακτύλιο σύσφιξης στο άκρο του εξωτερικού περιβλήματος σε εξαγωνικό σχήμα. Πριν

σφίξετε το δακτύλιο, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πλαστικές οπτικές ίνες είναι παράλληλες σε μια

επίπεδη πλευρά της εξαγωνικής διατομής.

A B

A

RB

BR
B

R

= Red
= Brown

R
B

Σχήμα 6.71: Μετατροπή της διατομής

2. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο σύσφιξης (εργαλείο 3) για να προσαρτήσετε το δακτύλιο
σύσφιξης στο εξωτερικό περίβλημα. Ο δακτύλιος σύσφιξης αποτρέπει την περιστροφή του
καλωδίου μέσα στο σύνδεσμο.
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Σχήμα 6.72: Σύσφιξη του δακτυλίου

Αφαιρέστε τα άκρα των χάλκινων συρμάτων
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Συγκρατήστε το δακτύλιο σύσφιξης στη θέση I με τον απογυμνωτή καλωδίων . Κόψτε τα

χάλκινα σύρματα στη θέση II με τον κόφτη καλωδίων (εργαλείο 2).

II

I

Σχήμα 6.73: Κοπή χάλκινου σύρματος

2. Ωθήστε τα χάλκινα καλώδια στο μηχανικό στοπ του απογυμνωτή καλωδίων (εργαλείο 5).
Αφαιρέστε την κόκκινη και την καφέ μόνωση από τα χάλκινα σύρματα.
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Σχήμα 6.74: Απογύμνωση χάλκινου σύρματος

Προσαρτήστε τις επαφές υποδοχών
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Τοποθετήστε μια επαφή υποδοχής στο εργαλείο σύσφιξης (εργαλείο 3). Το πάνω μέρος του

εργαλείου σύσφιξης περιλαμβάνει μια ράχη για τη σωστή τοποθέτηση της επαφής υποδοχής
μέσα στο εργαλείο.

Σχήμα 6.75: Σύσφιξη επαφής υποδοχής (1)

Σχήμα 6.76: Σύσφιξη επαφής υποδοχής (2)
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2. Τοποθετήστε ένα από τα γυμνά, χάλκινα σύρματα μέσα στην περιοχή επαφής της επαφής
υποδοχής. Κλείστε το εργαλείο σύσφιξης για να σφίξετε την επαφή υποδοχής πάνω στο
χάλκινο σύρμα.

Σχήμα 6.77: Σύσφιξη επαφής υποδοχής (2)

3. Επαναλάβετε τα βήματα 11 και 12 για το άλλο γυμνό χάλκινο σύρμα. Ανατρέξτε στην εικόνα
για να δείτε το αποτέλεσμα αυτού του μέρους της διαδικασίας τοποθέτησης του συνδέσμου
καλωδίου.

A B

Σχήμα 6.78: Τοποθετημένες επαφές υποδοχής

Αφαιρέστε το περίβλημα από τις οπτικές ίνες.
Συνεχίστε με τα παρακάτω βήματα:
1. Τοποθετήστε τις πλαστικές οπτικές ίνες μέσα στον κόφτη/απογυμνωτή καλωδίων POF

(εργαλείο 6). Η οπτική ίνα που πρόκειται να κοπεί πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στην μικρή
οπή-οδηγό. Η άλλη οπτική ίνα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στη μεγάλη οπή-οδηγό. Ωθήστε
το καλώδιο έως ότου ο δακτύλιος σύσφιξης να ακουμπήσει το στοπ.
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Σχήμα 6.79: Κοπή ίνας (1)

Σχήμα 6.80: Κοπή ίνας (2)

2. Κλείστε το εργαλείο για να συγκρατήσετε το καλώδιο και τραβήξτε τη "σκανδάλη" για να
κόψετε την οπτική ίνα.
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Σχήμα 6.81: Κοπή ίνας (3)

3. Επαναλάβετε τα βήματα 14 και 15 για την άλλη πλαστική οπτική ίνα στο καλώδιο. Τώρα και
οι δύο οπτικές ίνες έχουν το κατάλληλο μήκος.

4. Τοποθετήστε μία από τις οπτικές ίνες στο μπροστινό τμήμα του κόφτη/απογυμνωτή
καλωδίων POF (εργαλείο 6).

Σχήμα 6.82: Απογύμνωση οπτικής ίνας

5. Κλείστε το εργαλείο και τραβήξτε την οπτική ίνα έξω για να αφαιρέσετε το περίβλημα.

Σημείωση!

Θυμηθείτε να απομακρύνετε το κομμάτι του περιβλήματος από το εργαλείο.

6. Επαναλάβετε τα βήματα 17 και 18 για την άλλη οπτική ίνα στο καλώδιο. Ανατρέξτε στην
εικόνα για να δείτε το αποτέλεσμα αυτού του μέρους της διαδικασίας τοποθέτησης του
συνδέσμου καλωδίου.
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A B

Σχήμα 6.83: Απογυμνωμένες οπτικές ίνες

Προσαρτήστε τους περίδεσμους καλωδίου
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Τοποθετήστε έναν περίδεσμο μέσα στο ελατηριωτό στοπ του εργαλείου τοποθέτησης/

σύσφιξης POF (εργαλείο 4).

Σχήμα 6.84: Τοποθέτηση περίδεσμου

2. Στρέψτε το μικρό μοχλό για να ασφαλίσετε τον περίδεσμο.

Σχήμα 6.85: Ασφάλιση του περίδεσμου
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3. Τοποθετήστε μια πλαστική οπτική ίνα μέσα στον περίδεσμο στο ελατηριωτό στοπ του
εργαλείου τοποθέτησης POF.

Σχήμα 6.86: Σύσφιξη περίδεσμων (1)

4. Κλείστε και ανοίξτε το εργαλείο για να σφίξετε τον περίδεσμο στον πυρήνα της οπτικής ίνας.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 20 έως 23 για την άλλη οπτική ίνα στο καλώδιο. Οι περίδεσμοι

έχουν συσφιχθεί μόνο πάνω στον πυρήνα της πλαστικής οπτικής ίνας. Το επόμενο βήμα
συσφίγγει τους περίδεσμους πάνω στα περιβλήματα των οπτικών ινών.

6. Τοποθετήστε και τους δύο περίδεσμους στο εργαλείο σύσφιξης (εργαλείο 3).

Σχήμα 6.87: Σύσφιξη περίδεσμων (2)

7. Σφίξτε τους περίδεσμους πάνω στο περίβλημα χρησιμοποιώντας το εργαλείο σύσφιξης
(εργαλείο 3). Ανατρέξτε στην εικόνα για το αποτέλεσμα αυτού του μέρους της διαδικασίας
συναρμολόγησης του συνδέσμου καλωδίου.
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Σχήμα 6.88: Σύσφιξη περίδεσμων (3)

A B

Σχήμα 6.89: Περίδεσμοι πάνω στις οπτικές ίνες

Συναρμολογήστε το σύνδεσμο
Πριν αρχίσετε τη συναρμολόγηση του συνδέσμου, τα χάλκινα σύρματα και οι πλαστικές οπτικές
ίνες πρέπει να τοποθετηθούν σωστά μέσα στο σύνδεσμο. Τα χάλκινα σύρματα θα τοποθετηθούν
στο επάνω μέρος του συνδέσμου, οι οπτικές ίνες θα προσαρτηθούν στο κάτω μέρος του
συνδέσμου (ανατρέξτε στην εικόνα 5.42).

Σημείωση!

Κατά την αντικατάσταση ενός συνδέσμου, να ελέγχετε πάντα πρώτα την καλωδίωση του

συνδέσμου στο άλλο άκρο.

E1

O1 O2

E2

Σχήμα 6.90: Μπροστινή όψη του συνδέσμου

Ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωσης και στις εικόνες.

Ακίδα Σήμα Καλώδιο

E1 +48 V(DC) Χαλκός

E2 GND Χαλκός
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Ακίδα Σήμα Καλώδιο

O1 Δεδομένα Οπτική ίνα

O2 Δεδομένα Οπτική ίνα

Πίνακας 6.37: Λεπτομέρειες συνδέσμου οπτικού δικτύου

E1
RED

E1

BROWN
E2

O1

BLACK (2x)

O2

E2

O1

O2

Σχήμα 6.91: Διάγραμμα καλωδίωσης

O1

O2

O1

O2

A

A

E1
E2

E1
E2

R

R

B

B

R
B

= Red
= Brown

Σχήμα 6.92: Διάγραμμα καλωδίωσης που ισχύει για καλώδια οπτικού δικτύου τύπου A
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O1

O2

O1

O2

B

B

E1
E2

E1
E2

R

R

B

R
B

= Red
= Brown

B

Σχήμα 6.93: Διάγραμμα καλωδίωσης που ισχύει για καλώδια οπτικού δικτύου τύπου B

 
Όπου ισχύει, η διαδικασία συναρμολόγησης των συνδέσμων και για τους δύο τύπους καλωδίου
φαίνεται στις εικόνες. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα των καλωδίων και οι πλαστικές οπτικές ίνες συνδέονται.

A B

A B

R B

B R R B

R B

R
B

= Red
= Brown

Σχήμα 6.94: Χάλκινα σύρματα και οπτικές ίνες

2. Τοποθετήστε τους περίδεσμους στο μπλοκ τοποθέτησης.

A B

Σχήμα 6.95: Μπλοκ τοποθέτησης και πίσω περίβλημα
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3. Τοποθετήστε τις επαφές υποδοχής στο μπλοκ τοποθέτησης. Μόνο καλώδια τύπου A: Ένας
από τους συνδέσμους προσαρτάται σε καλώδιο τύπου A, το κόκκινο και το καφέ χάλκινο
σύρμα πρέπει να αντιστραφούν όπως φαίνεται στο διάγραμμα καλωδίωσης.

A B

A B

B
B

R

B

R

R

B

R

R
B

= Red
= Brown

Σχήμα 6.96: Μπλοκ τοποθέτησης και πίσω περίβλημα

4. Τοποθετήστε το μπλοκ τοποθέτησης στο πίσω περίβλημα.

Σχήμα 6.97: Συγκρότημα μπλοκ τοποθέτησης/πίσω περιβλήματος

5. Κουμπώστε το μπροστινό περίβλημα στο συγκρότημα μπλοκ τοποθέτησης/πίσω
περιβλήματος.

Σχήμα 6.98: Τοποθέτηση του μπροστινού περιβλήματος

6. Τοποθετήστε το κατσαβίδι Torx μέσα στο μπροστινό περίβλημα.
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Σχήμα 6.99: Τοποθέτηση του κατσαβιδιού Torx

7. Σφίξτε τη βίδα Torx χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι Torx (εργαλείο 7).

Σχήμα 6.100: Σύσφιξη της βίδας Torx

8. Τοποθετήστε το κάλυμμα σκόνης στο σύνδεσμο για να προστατέψετε τις πλαστικές οπτικές
ίνες.

Σχήμα 6.101: Κάλυμμα σκόνης στο σύνδεσμο
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Προσαρμοσμένα καλώδια DCN
Μπορείτε να φτιάξετε ειδικά προσαρμοσμένα καλώδια με το καλώδιο επέκτασης LBB4116/00
(100 m) και τους συνδέσμους DCN LBB4119/00.

Socket

Plug

Σχήμα 6.102: Βύσμα και υποδοχή DCN

Plug Socket

1

6

2

3

4

5 5

6

4

3

2

1

Σχήμα 6.103: Βύσμα και υποδοχή DCN, σύνδεση

1
5
2
4

3

6
GND

Σχήμα 6.104: Καλώδιο DCN, σύνδεση

Ακίδα Σήμα Χρώμα

1 Καθοδική ζεύξη GND ---

2 Καθοδική ζεύξη δεδομένων Πράσινο

3 +40 V(DC) Καφέ

4 Ανοδική ζεύξη δεδομένων Λευκό

5 Ανοδική ζεύξη GND ---

6 +40 V(DC) Μπλε

Πίνακας 6.38: Καλώδιο DCN, σύνδεση

6.28
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Διαμόρφωση

Διαμόρφωση συστήματος

Λήψη
Για λήψη του λογισμικού σε μια μονάδα CCU, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Εγκαταστήστε το εργαλείο λήψης και άδειας χρήσης σε έναν υπολογιστή (το εργαλείο

λήψης και άδειας χρήσης περιλαμβάνεται στο DVD).
2. Συνδέστε όλο τον κεντρικό εξοπλισμό με ένα σύνδεσμο οπτικού δίκτυο στη μονάδα CCU.

Προσέξτε τις ρυθμίσεις βρόχου γείωσης (βλ. Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-
CCUB2, Σελίδα 14).

3. Συνδέστε τη μονάδα CCU στον υπολογιστή.
4. Θέστε σε λειτουργία τη μονάδα CCU και τον υπόλοιπο κεντρικό εξοπλισμό.
5. Επιλέξτε: Λήψη CCU (Download CCU).
6. Επιλέξτε: Λήψη οπτικών συσκευών (Download optical devices).
 
Για λήψη του λογισμικού σε σύστημα με πολλές μονάδες CCU, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Εγκαταστήστε το εργαλείο λήψης και άδειας χρήσης σε έναν υπολογιστή (το εργαλείο

λήψης και άδειας χρήσης περιλαμβάνεται στο DVD).
2. Συνδέστε όλο τον κεντρικό εξοπλισμό στην κύρια μονάδα CCU, εκτός από την εξαρτημένη

μονάδα CCU.
3. Συνδέστε την κύρια μονάδα CCU στον υπολογιστή.
4. Επιλέξτε: Λήψη CCU (Download CCU).
5. Επιλέξτε: Λήψη οπτικών συσκευών (Download optical devices).
6. Διακόψτε την παροχή ισχύος στην κύρια μονάδα CCU και στις οπτικές συσκευές.
7. Συνδέστε τις μονάδες CCU, μία προς μία, στον υπολογιστή.
8. Επιλέξτε: Λήψη CCU (Download CCU).
9. Διακόψτε την παροχή ισχύος σε όλες τις μονάδες CCU, μία προς μία.
 

Σημείωση!

Για την αναβάθμιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο λήψης και άδειας χρήσης. Όταν

επιλέγεται το στοιχείο "Λήψη οπτικών συσκευών" (Download Optical devices), όλες οι σχετικές

συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο οπτικών ινών θα αναβαθμιστούν. Εάν είναι

συνδεδεμένο το DCN-WAP, θα χρειαστούν περισσότερα από 50 λεπτά για την αναβάθμιση του

DCN-WAP. Παράκαμψη: Εάν δεν απαιτείται αναβάθμιση του DCN-WAP, μη συνδέσετε το DCN-

WAP όταν επιλέξετε το στοιχείο "Λήψη οπτικών συσκευών" (Download Optical devices). Αυτή

είναι η φυσιολογική συμπεριφορά του συστήματος και αναφέρεται εδώ ως υπενθύμιση για το

χρήστη.

 

Σημείωση!

Για τη σωστή λειτουργία του συστήματος, όλο το λογισμικό και υλικολογισμικό του κεντρικού

εξοπλισμού και του υπολογιστή πρέπει να είναι στην ίδια έκδοση.

 
 

7

7.1

7.1.1
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Προετοιμασία
Κάθε ενεργή συσκευή στο σύστημα DCN (ενσύρματη και ασύρματη) πρέπει να έχει μια
διεύθυνση. Η κεντρική μονάδα ελέγχου δεν μπορεί να στείλει δεδομένα σε μια ενεργητική
συσκευή που δεν έχει διεύθυνση. Στη διάρκεια της προετοιμασίας, η κεντρική μονάδα ελέγχου
εφοδιάζει με διευθύνσεις τις ενεργητικές συσκευές.

Κατάργηση προετοιμασίας ενός συστήματος
1. Επιλέξτε το στοιχείο 8K De-Initialize στο μενού διαμόρφωσης της κεντρικής μονάδας

ελέγχου.
2. Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στο στοιχείο μενού 8K De-Initialize.
3. Ορίστε την τιμή της παραμέτρου στο στοιχείο μενού σε Ναι (Yes). Θα διαγραφούν οι

διευθύνσεις όλων των ενεργών συσκευών στο DCN. Θα ανάψουν όλες οι λυχνίες LED σε
όλες τις ενεργητικές συσκευές στο DCN.

Κατάργηση προετοιμασίας μιας συσκευής
1. Για ενσύρματες μονάδες: Πατήστε το διακόπτη κατάργησης προετοιμασίας της ενεργητικής

συσκευής για λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο, για να διαγράψετε τη διεύθυνση της
ενεργής συσκευής. Θα ανάψουν όλες οι λυχνίες LED της μονάδας και οι λυχνίες LED γύρω
από την ενδεικτική λυχνία μικροφώνου θα ανάψουν με κόκκινο χρώμα.

2. Για ασύρματες μονάδες: Πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη κατάργησης προετοιμασίας της
ενεργητικής συσκευής για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για να διαγράψετε τη
διεύθυνση και να πραγματοποιήσετε προετοιμασία ταυτόχρονα. Θα ανάψουν όλες οι λυχνίες
LED της ασύρματης συνεδριακής μονάδας και οι λυχνίες LED γύρω από τον ενδεικτικό
δακτύλιο μικροφώνου θα ανάψουν με κόκκινο χρώμα. Η παλιά καταχώρηση διαγράφεται και
η μονάδα είναι έτοιμη για καταχώρηση.

!

Προσοχή!

Μην χρησιμοποιήσετε αιχμηρό αντικείμενο. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκαλέσετε

βλάβη στο διακόπτη κατάργησης προετοιμασίας. Χρησιμοποιήστε έναν συνδετήρα ή παρόμοιο

αντικείμενο για να πιέσετε το διακόπτη κατάργησης προετοιμασίας.

Προετοιμασία μιας συσκευής
4 Πατήστε το κουμπί μικροφώνου κάθε ενεργητικής συσκευής στο DCN. Όταν η κεντρική

μονάδα ελέγχου δίνει μια διεύθυνση στην ενεργητική συσκευή, οι λυχνίες LED της
ενεργητικής συσκευής σβήνουν.

 

Σημείωση!

Μην πατήσετε περισσότερα από ένα κουμπιά μικροφώνου ταυτόχρονα. Η κεντρική μονάδα

ελέγχου δεν μπορεί να δώσει διευθύνσεις σε περισσότερες από μία ενεργητικές συσκευές

ταυτόχρονα.

 

Σημείωση!

Οι μονάδες ψηφοφορίας DCN-FVU δεν διαθέτουν κουμπί μικροφώνου. Πατήστε το κουμπί

ψηφοφορίας 3 για να δώσετε διεύθυνση σε μια μονάδα ψηφοφορίας.

 

7.1.2
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Σημείωση!

Μπορείτε επίσης να δώσετε διεύθυνση σε μια διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-DDI με το κουμπί

ψηφοφορίας 3 ενός συνδεδεμένου πίνακα ψηφοφορίας DCN-FV.
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Μονάδες 19 ιντσών
Στοιχεία μενού
Το μενού διαμόρφωσης αποτελείται από στοιχεία μενού. Βλ. Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-
CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα 194 > Επισκόπηση, για τα μέρη ενός στοιχείου μενού.

Main menu

number

Sub-menu

character

Parameter Value VU meter

Menu item

title

Σχήμα 7.1: Μέρη στοιχείου μενού

Αριθμός και χαρακτήρες
Αναγνωρίστε τα στοιχεία μενού με τον αριθμό κύριου μενού και τον χαρακτήρα υπομενού. Ο
αριθμός προσδιορίζει το κύριο μενού στο οποίο είναι συνδεδεμένο το υπομενού. Οι χαρακτήρες
προσδιορίζουν τα υπομενού στα οποία είναι συνδεδεμένο το στοιχείο μενού.

Τίτλος μενού
Κάθε στοιχείο μενού έχει έναν τίτλο. Ο τίτλος παρέχει μια σύντομη περιγραφή της λειτουργίας
του στοιχείου μενού.

Παράμετροι και τιμές
Τα περισσότερα στοιχεία μενού διαθέτουν μία ή περισσότερες παραμέτρους. Για να
πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις, αλλάξτε τις τιμές των παραμέτρων.

Μετρητής VU
Ορισμένα στοιχεία μενού διαθέτουν μετρητή VU. Ο μετρητής VU δείχνει τη στάθμη έντασης ήχου
των σημάτων. Ο μετρητής VU διαθέτει επτά σειρές.

Μετρητής VU Περιγραφή

Μία σειρά ενεργή Δεν υπάρχει σήμα

Επτά σειρές ενεργές Μέγιστο σήμα

Τρίγωνο Ελαττωμένο σήμα

Πλην Απενεργοποιημένο από είσοδο
ελέγχου

Πίνακας 7.1: Μετρητής VU

Για να ανοίξετε το κύριο μενού
Για να ανοίξετε το κύριο μενού, πατήστε το κουμπί στο στοιχείο του κύριου μενού. Ο αριθμός
του κύριου μενού και ο τίτλος του στοιχείου μενού αναβοσβήνουν.

Για περιήγηση στο κύριο μενού
– Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα στο κύριο μενού για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο του

μενού στο κύριο μενού.

7.2
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– Γυρίστε το κουμπί αριστερόστροφα στο κύριο μενού για να μεταβείτε στο προηγούμενο
στοιχείο του μενού στο κύριο μενού.

Για να ανοίξετε ένα υπομενού
Όταν στην οθόνη εμφανίζεται ένα στοιχείο μενού με τρεις τελείες (...), το στοιχείο του μενού
δίνει πρόσβαση σε ένα υπομενού. Για να ανοίξετε το υπομενού, πατήστε το κουμπί σε ένα
στοιχείο μενού με τρεις τελείες. (Ο τελευταίος χαρακτήρας του υπομενού και ο τίτλος του
στοιχείου μενού αναβοσβήνουν).

Σημείωση!

Για να ανοίξετε το υπομενού ρύθμισης, πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί για

περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.

 
Για να επιλέξετε στοιχεία μενού σε ένα υπομενού
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
– Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα σε ένα υπομενού για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο του

μενού στο υπομενού.
– Γυρίστε το κουμπί αριστερόστροφα σε ένα υπομενού για να μεταβείτε στο προηγούμενο

στοιχείο του μενού στο υπομενού.

Για να ανοίξετε ένα στοιχείο μενού
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
– Γυρίστε το διακόπτη για να επιλέξετε το στοιχείο μενού που επιθυμείτε.
– Όταν εμφανιστεί το σωστό στοιχείο μενού στην οθόνη, πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το

στοιχείο μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται ένας δρομέας.

Για να επιλέξετε μια παράμετρο
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Ανοίξτε το σωστό στοιχείο μενού.
2. Γυρίστε το κουμπί για να μετακινήσετε το δρομέα στην παράμετρο που προβάλλεται.
3. Πατήστε το κουμπί πάνω στην παράμετρο. Η παράμετρος αναβοσβήνει.
4. Γυρίστε το κουμπί για να μεταβείτε στην παράμετρο που επιθυμείτε.
5. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η παράμετρος που επιθυμείτε, πατήστε το κουμπί για να την

επιλέξετε. Στην οθόνη εμφανίζεται ένας δρομέας.

Για να αλλάξετε την τιμή μιας παραμέτρου
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Επιλέξτε την παράμετρο που επιθυμείτε.
2. Γυρίστε το κουμπί για να μετακινήσετε το δρομέα στην τιμή.
3. Πατήστε το κουμπί. Η τιμή αναβοσβήνει.
4. Γυρίστε το κουμπί για να μεταβείτε στην τιμή.
5. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η σωστή τιμή, πατήστε το κουμπί για να την επιλέξετε. Στην

οθόνη εμφανίζεται ένας δρομέας.

Για να κλείσετε ένα στοιχείο μενού
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Γυρίστε το δρομέα στον τελευταίο χαρακτήρα που προσδιορίζει το στοιχείο του μενού.
2. Πατήστε το κουμπί για να κλείσετε το στοιχείο μενού. Ο τελευταίος χαρακτήρας και ο τίτλος

του στοιχείου μενού αναβοσβήνουν.

Για να κλείσετε ένα υπομενού
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Γυρίστε το κουμπί για να μεταβείτε στον τελευταίο χαρακτήρα, ο οποίος θα προσδιορίζει

όμως το στοιχείο του μενού.
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2. Πατήστε το κουμπί για να κλείσετε το υπομενού. Ο τελευταίος χαρακτήρας και ο τίτλος του
στοιχείου μενού αναβοσβήνουν.

Για να κλείσετε το κύριο μενού
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Από το κύριο μενού, γυρίστε το κύριο κουμπί δεξιόστροφα για να μεταβείτε στο στοιχείο

μενού < Back .
2. Από το στοιχείο μενού < Back, πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στο στοιχείο του κύριου

μενού.

Παράδειγμα
Για παράδειγμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να αλλάξετε τη στάθμη της εισόδου ήχου 2 της
κεντρικής μονάδας ελέγχου:

Σημείωση!

Όταν ακολουθήσετε αυτό το παράδειγμα, φροντίστε να ξεκινήσετε από την κύρια οθόνη.

1. Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το κύριο μενού.

2. Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στο στοιχείο 8 Ρύθμιση...(Setup...)

3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε το υπομενού.

4. Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στο στοιχείο 8G Audio I/O... .

5. Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στο υπομενού.

6. Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το στοιχείο του υπομενού.

7. Γυρίστε το κουμπί για να μετακινήσετε το δρομέα στην τιμή που προβάλλεται.

8. Πατήστε το κουμπί πάνω στην τιμή.
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9. Γυρίστε το κουμπί για να αλλάξετε την τιμή.

Σημείωση!

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, γυρίστε το κουμπί αριστερόστροφα για να μειώσετε την τιμή από

0 dB σε -6 dB. Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα για να αυξήσετε την τιμή.

10. Πατήστε το κουμπί για να καταργήσετε την επιλογή της τιμής.

11. Γυρίστε το κουμπί για να μεταβείτε στον αριθμό του κύριου μενού.

12. Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

13. Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα για να μεταβείτε στο στοιχείο μενού < Επιστροφή (Back).

14. Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στην κύρια οθόνη.
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Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2
Επισκόπηση
Χρησιμοποιήστε το μενού διαμόρφωσης της κεντρικής μονάδας ελέγχου για να διαμορφώσετε τις
παραμέτρους της κεντρικής μονάδας ελέγχου και του συστήματος.

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

Σχήμα 7.2: Μενού διαμόρφωσης

7.3
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Ρύθμιση
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο 8 Setup για να ανοίξετε το υπομενού Ρύθμιση (Setup). Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία στο συγκεκριμένο υπομενού για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους
της κεντρικής μονάδας ελέγχου και του συστήματος.

Μικρόφωνο
Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία στο υπομενού 8A Microphone για να ρυθμίσετε το μικρόφωνο.

Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

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

Η ενέργεια που εκτελεί το
σύστημα όταν ο πρόεδρος αφήνει
το κουμπί προτεραιότητας.

8Ab Request LED LED setting Flashing*
Continuous

Ορίζει τη συμπεριφορά της
λυχνίας LED αιτήματος για τον
πρώτο σύνεδρο στη λίστα
αιτημάτων.

8Ac Auto Mic. Off  On
Off*

Απενεργοποιεί αυτόματα τα
ενεργά μικρόφωνα μετά από 30
δευτερόλεπτα χωρίς ομιλία.
Εξαιρούνται οι μονάδες
προέδρου και οι θέσεις
διερμηνέων.

8Ad Request Μήκος λίστας 1-99 Ορίζει το μέγιστο αριθμό
αιτημάτων στην ουρά αναμονής.

8Ae Response Μήκος λίστας 1-25 Ορίζει το μέγιστο αριθμό
αποκρίσεων στην ουρά αναμονής.

Πίνακας 7.2: Υπομενού μικροφώνου (* = προεπιλογή)

Ανατρέξτε στον επόμενο πίνακα για τις ρυθμίσεις προτεραιότητας μικροφώνου

Τιμή Περιγραφή

Permanently off Το σύστημα δεν ενεργοποιεί ξανά τα μικρόφωνα των συνέδρων όταν ο
πρόεδρος αφήσει το κουμπί προτεραιότητας. Τα αιτήματα ομιλίας και οι
ομιλητές διαγράφονται.

Temporarily off Το σύστημα ενεργοποιεί ξανά τα μικρόφωνα των συνέδρων όταν ο
πρόεδρος αφήσει το κουμπί προτεραιότητας. Τα αιτήματα ομιλίας και οι
ομιλητές δεν διαγράφονται.

Πίνακας 7.3: Τιμές υπομενού προτεραιότητας μικροφώνου

Ηχητικά σήματα προσοχής
Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία στο υπομενού 8B Ηχητικά σήματα προσοχής (Att. Tones) για να
ρυθμίσετε τα ηχητικά σήματα προσοχής.
Η κεντρική μονάδα ελέγχου μπορεί να αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα προσοχής όταν ο
πρόεδρος:
– πατήσει το κουμπί προτεραιότητας στη συσκευή προέδρου,
– ξεκινήσει μια περίοδο ψηφοφορίας.
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Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

8B Att. Tones Συμβάν:
Priority*
Voting

Ηχητικό σήμα:
Off, 1*, 2, 3
Off*, 1, 2, 3

Τα ηχητικά σήματα προσοχής του
συστήματος.

Πίνακας 7.4: Υπομενού ηχητικών σημάτων προσοχής (* = προεπιλογή)

Διανομή γλώσσας ομιλητή
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού στο υπομενού 8C Διανομή γλώσσας ομιλητή (Floor Distr.) για
να ρυθμίσετε τη διανομή της γλώσσας του ομιλητή.

Τιμή Περιγραφή

On* Η κεντρική μονάδα ελέγχου στέλνει το σήμα ομιλητή σε όλα τα μη
χρησιμοποιούμενα (κενά) κανάλια διερμηνείας στο σύστημα.

Απενεργοποίηση Η κεντρική μονάδα ελέγχου δεν στέλνει το σήμα ομιλητή σε όλα τα μη
χρησιμοποιούμενα (κενά) κανάλια διερμηνείας στο σύστημα.

Πίνακας 7.5: Τιμές υπομενού διανομής της γλώσσας του ομιλητή (* = προεπιλογή)

Ενδοεπικοινωνία
Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία στο υπομενού 8D Intercom για να προσδιορίσετε τη θέση του
προέδρου και του χειριστή.

Στοιχείο μενού Τιμή Περιγραφή

8Da Assign χειριστή No*
Yes

Δεν ξεκινά τη διαδικασία ανάθεσης χειριστή.
Ξεκινά τη διαδικασία ανάθεσης χειριστή.
Σηκώστε το δέκτη της συσκευής χειρός για
ενδοεπικοινωνία του χειριστή για να
προσδιορίσετε τη θέση του χειριστή.

8Db Assign προέδρου No*
Yes

Δεν ξεκινά τη διαδικασία ανάθεσης προέδρου.
Ξεκινά τη διαδικασία ανάθεσης προέδρου.
Σηκώστε το δέκτη της συσκευής χειρός για
ενδοεπικοινωνία του προέδρου για να
προσδιορίσετε τη θέση του προέδρου.

Πίνακας 7.6: Υπομενού ενδοεπικοινωνίας (* = προεπιλογή)

Οθόνη συνέδρου
Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία μενού στο υπομενού 8E Del. Display για να ρυθμίσετε τη γλώσσα
οθόνης.

Στοιχείο μενού Τιμή Περιγραφή

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

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται από τις οθόνες
των συσκευών συμμετοχής. Μπορούν να
επιλεγούν άλλες γλώσσες (π.χ. Κινεζικά) μέσω
του DCN-DLT. Δεν μπορεί να επιλεγεί η Αγγλική
γλώσσα.

Πίνακας 7.7: Υπομενού οθόνης συνέδρου (* = προεπιλογή)
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Ασύρματο
Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία στο υπομενού 8F Wireless.

Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

8Fa Repetition -- 0*
1
2

Επιτρέπει στο χρήστη να
ανταλλάξει την καθυστέρηση με
ανθεκτικότητα.

8Fb WAP Mode Carrier
Λειτουργία
Power

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

Διαμορφώνει το WAP.

8Fc Encryption -- On
Off*

Ενεργοποιεί την κρυπτογράφηση
σήματος για τις ασύρματες
μονάδες.

Πίνακας 7.8: Υπομενού ασύρματης λειτουργίας (* = προεπιλογή)

Σημείωση!

Η κρυπτογράφηση AES Rijndael 128-bit μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασύρματα συστήματα

DCN. Το κλειδί κρυπτογράφησης δεν αποθηκεύεται στο ασύρματο σημείο πρόσβασης (DCN-

WAP), αλλά στην κεντρική μονάδα ελέγχου (DCN-CCU2). Το DCN-WAP λαμβάνει το κλειδί μόλις

συνδεθεί με τη DCN-CCU2. Η DCN-CCU2 και οι ασύρματες συνεδριακές μονάδες (έκδοση 4.0 ή

υψηλότερη) έχουν προεπιλεγμένο κλειδί κρυπτογράφησης. Οι ασύρματες συνεδριακές μονάδες

με παλαιότερες εκδόσεις ή με αλλαγμένα κλειδιά κρυπτογράφησης δεν μπορούν να

καταχωρηθούν και, συνεπώς, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια DCN-CCU2 με το

προεπιλεγμένο κλειδί και ενεργοποιημένη την κρυπτογράφηση.Το κλειδί κρυπτογράφησης της

DCN-CCU2 και των ασύρματων συνεδριακών μονάδων μπορεί να αλλάξει με το εργαλείο λήψης

και άδειας χρήσης που περιλαμβάνεται στο DVD που συνόδευε την κεντρική μονάδα ελέγχου.

Εάν διατηρήσετε κενό (άδειο) το πεδίο κλειδιού στο εργαλείο λήψης και άδειας χρήσης, μπορεί

να γίνει επαναφορά του κλειδιού κρυπτογράφησης της DCN-CCU2 και των ασύρματων

συνεδριακών μονάδων.

Είσοδος/έξοδος ήχου
Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία στο υπομενού 8G Audio I/O για να προσδιορίσετε τη θέση του
προέδρου και του χειριστή.
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Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

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

Στάθμη:
-6 έως 6 dB (0 dB*)
-6 έως 6 dB (0 dB*)
-24 έως 6 dB (0 dB*)
-24 έως 6 dB (0 dB*)

Οι ονομαστικές στάθμες των
εισόδων και εξόδων ήχου της
κεντρικής μονάδας ελέγχου.

8Gb Routing I/O 2 --- Λειτουργία με πολλές
εξαρτημένες μονάδες:
– Recorder*
– Delegate Ldspkr
– Local floor
– Insertion or Int.

Floor insert
Αυτόνομη λειτουργία,
λειτουργία μίας
μονάδας, λειτουργία
πολλών κύριων
μονάδων:
– Recorder*
– Delegate Ldspkr
– Mix-Minus
– Εισαγωγή

καθυστέρησης
ομιλητή (Insertion,
Int. Floor insert) ή
Εισαγωγή χωρίς
AGC (Insertion no
AGC)

Η λειτουργία δρομολόγησης
ήχου της κεντρικής μονάδας
ελέγχου.
Βλ. Δρομολόγηση εισόδων/
εξόδων ήχου, Σελίδα 16.

Πίνακας 7.9: Υπομενού εισόδου/εξόδου ήχου (* = προεπιλογή)

Έλεγχος κάμερας
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο στο υπομενού 8H Camera Cntrl για να επιλέξετε τον τύπο του
συστήματος συνδεδεμένης κάμερας.

Τιμή Περιγραφή

Autodome* Η κεντρική μονάδα ελέγχου στέλνει το σήμα ελέγχου κάμερας σε κάμερα
Bosch Autodome (ταχύτητα Baud 9,6 K).

Allegiant Η κεντρική μονάδα ελέγχου στέλνει το σήμα ελέγχου κάμερας σε κάμερα
Bosch Allegiant (ταχύτητα Baud 19,2 K).

Πίνακας 7.10: Τιμές υπομενού ελέγχου κάμερας (* = προεπιλογή)

Διεύθυνση IP
Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία στο υπομενού 8I IP Address για να ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP.
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Στοιχείο μενού Τιμή Περιγραφή

8Ia Address 192.168.0.100 * Ορίζει τη διεύθυνση TCP/IP.

8Ib Subnet Mask 255.255.255.0 * Ορίζει τη μάσκα υποδικτύου TCP/IP.

8Ic Def. Gateway 0.0.0.0 * Ορίζει την προεπιλεγμένη πύλη TCP/IP.

Πίνακας 7.11: Υπομενού διεύθυνσης IP (* = προεπιλογή)

Λειτουργία μονάδας CCU
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο υπομενού 8J CCU Mode για να ορίσετε τη λειτουργία της κεντρικής
μονάδας ελέγχου.

Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

8J CCU Mode Λειτουργία:
Standalone*
Single
Multi

Αναγνωριστικό
εξαρτημένης μονάδας
συστήματος πολλών
μονάδων CCU, 01*
έως 30

Ρυθμίζει τη μονάδα CCU σε
αυτόνομη λειτουργία, λειτουργίας
μίας μονάδας ή πολλών μονάδων.

Πίνακας 7.12: Υπομενού λειτουργίας μονάδας CCU (* = προεπιλογή)

– Χρησιμοποιήστε την αυτόνομη λειτουργία για συστήματα με μόνο μία DCN-CCU2.
– Χρησιμοποιήστε τη μονή λειτουργία εάν μία από τις DCN-CCU2 πρέπει να απομονωθεί

(προσωρινά) από το οπτικό δίκτυο.
– Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πολλών μονάδων για ένα σύστημα με πολλές μονάδες CCU,

με πάνω από δύο DCN-CCU2.

Σημείωση!

Για τη DCN-CCUB2, δεν μπορεί να επιλεγεί η λειτουργία μονάδας CCU 8J.

Για διαμόρφωση συστήματος με πολλές μονάδες CCU:
1. Θέστε σε λειτουργία όλες τις μονάδες CCU χωρίς συνδέσεις στο οπτικό δίκτυο και χωρίς

σύνδεση σε άλλες μονάδες CCU μέσω Ethernet.
2. Χρησιμοποιήστε τα μενού 7Ac και 7Ad για να επαληθεύσετε ότι όλες οι μονάδες CCU έχουν

την ίδια έκδοση FPGA και υλικολογισμικού. Σε αντίθετη περίπτωση, χρησιμοποιήστε το
εργαλείο λήψης και άδειας χρήσης για να αναβαθμίσετε όλες τις μονάδες CCU στην ίδια
έκδοση.

3. Χρησιμοποιήστε το μενού 8J για να επιλέξετε για όλες τις μονάδες CCU στο σύστημα με
πολλές μονάδες CCU το ίδιο αναγνωριστικό συστήματος μεταξύ 00-15 (προεπιλογή: 00).

4. Κάθε μονάδα CCU χρειάζεται επίσης ένα ξεχωριστό αναγνωριστικό εξαρτημένης μονάδας.
Χρησιμοποιήστε το μενού 8J για να δώσετε σε κάθε εξαρτημένη μονάδα CCU ένα μοναδικό
αναγνωριστικό εξαρτημένης μονάδας από 01 - 30. Το αναγνωριστικό εξαρτημένης μονάδας
01 είναι δεσμευμένο για την κύρια μονάδα CCU (προεπιλογή: 01).

5. Χρησιμοποιήστε το μενού 8I για να δώσετε σε κάθε μονάδα CCU μια μοναδική διεύθυνση
IP.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ένα δίκτυο με υποστήριξη DHCP (Πρωτόκολλο
δυναμικής διαμόρφωσης κεντρικού υπολογιστή), επιλέξτε "DHCP", αγνοήστε τα βήματα 5b
έως 5d και συνεχίστε με το βήμα 6. Σημειώστε ότι ορισμένοι διακομιστές DHCP εκχωρούν
αυτόματα νέες διευθύνσεις IP ανά διαστήματα. Αυτή η μέθοδος δεν προτιμάται για σύστημα
με πολλές μονάδες CCU. Η ανανέωση των διευθύνσεων IP σε μια μονάδα CCU θα
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προκαλέσει προσωρινές αποσυνδέσεις μεταξύ των μονάδων CCU και θα προκαλέσει μη
φυσιολογική συμπεριφορά του συστήματος. Με το μενού ερωτήματος 7Af, μπορεί να
εντοπιστεί η τρέχουσα διεύθυνση IP μιας μονάδας CCU.
Εάν το πρωτόκολλο DHCP δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιήστε το μενού 8Ia για να δώσετε
σε κάθε μονάδα CCU εντός του ίδιου υποδικτύου μια μοναδική στατική διεύθυνση IP
μεταξύ: 1.0.0.0 – 223.255.255.255 με εξαίρεση την 127.***.***.***. Προεπιλογή:
192.168.0.100.). Ως ένα καλό παράδειγμα, η κύρια μονάδα CCU μπορεί να χρησιμοποιήσει
την προεπιλεγμένη διεύθυνση IP. Η πρώτη εξαρτημένη μονάδα τη διεύθυνση
192.168.0.101, η δεύτερη τη διεύθυνση 192.168.0.102 και ούτω καθεξής.
Χρησιμοποιήστε το μενού 8Ib για να δώσετε σε κάθε μονάδα CCU την ίδια μάσκα
υποδικτύου TCP/IP μεταξύ 0.0.0.0 - 255.255.255.255. Προεπιλογή: 255.255.255.0.
Εάν ένας ή περισσότεροι υπολογιστές ελέγχου DCN βρίσκονται σε άλλο υποδίκτυο,
χρησιμοποιήστε το μενού 8Ic για να δώσετε σε κάθε μονάδα CCU την ίδια προεπιλεγμένη
πύλη TCP/IP 0.0.0.0 - 255.255.255.255. Η προεπιλογή είναι 0.0.0.0.

6. Θέστε εκτός λειτουργίας όλες τις μονάδες CCU και συνδέστε τα καλώδια Ethernet οπτικού
δικτύου. Τώρα θέστε σε λειτουργία τη μονάδα CCU που έχει οριστεί ως κύρια, καθώς και
όλες τις μονάδες CCU που έχουν οριστεί ως εξαρτημένες.

7. Όλες οι μονάδες CCU πρέπει να λειτουργούν πλέον χωρίς μηνύματα σφάλματος, βλ.
Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα 252 > Αναδυόμενα
μηνύματα.

Κατάργηση προετοιμασίας
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο υπομενού 8K Κατάργηση προετοιμασίας (De-initialize) για να
διαγράψετε τις διευθύνσεις όλων των συνδεδεμένων συσκευών συμμετοχής, ενσύρματων και
ασύρματων, καθώς και των συσκευών διερμηνείας.

Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

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

Δεν διαγράφει τις διευθύνσεις.
Διαγράφει τις διευθύνσεις.

Πίνακας 7.13: Υπομενού κατάργησης προετοιμασίας (* = προεπιλογή)

Διπλό αναγνωριστικό μονάδας
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο υπομενού 8L Double UnitID για να προσδιορίσετε τη συμπεριφορά
του συστήματος σε περίπτωση διπλού αναγνωριστικού μονάδας.

Τιμή Περιγραφή

New UnitID*
Keep UnitID

Ρυθμίζει το διπλό αναγνωριστικό μονάδας με νέα διεύθυνση
(αναγνωριστικό μονάδας).
Διατηρεί την παλιά διεύθυνση (αναγνωριστικό μονάδας).

Πίνακας 7.14: Τιμές υπομενού διπλού αναγνωριστικού μονάδας (* = προεπιλογή)

 
Εάν επιλέξετε "Νέο αναγνωριστικό μονάδας" (New UnitID), ανάβουν οι λυχνίες LED μικροφώνου
των μονάδων με το ίδιο αναγνωριστικό μονάδας και ο χρήστης μπορεί να εκχωρήσει νέο
αναγνωριστικό πατώντας το κουμπί μικροφώνου της μονάδας. Εάν επιλέξετε "Διατήρηση
αναγνωριστικού μονάδας" (Keep UnitID), οι λυχνίες LED μικροφώνου αναβοσβήνουν και τα
πατήματα των κουμπιών δεν λαμβάνονται υπόψη. Μία από τις μονάδες με το ίδιο αναγνωριστικό
μονάδας πρέπει να αποσυνδεθεί και, προαιρετικά, να αντικατασταθεί, προκειμένου να
διατηρηθεί το αναγνωριστικό και να επιλυθεί το πρόβλημα.
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Σημείωση!

Για τα συστήματα με πολλές μονάδες CCU, το στοιχείο μενού 8L Διπλό αναγνωριστικό μονάδας

(Double Unit ID) πρέπει να ρυθμιστεί για κάθε μονάδα CCU. Οι εξαρτημένες μονάδες CCU δεν

ακολουθούν την κύρια μονάδα CCU.

Το στοιχείο μενού 8L Διπλό αναγνωριστικό μονάδας (Double Unit ID) δεν ισχύει για ασύρματες

μονάδες.

Όνομα μονάδας/κεντρικού υπολογιστή
Ορισμένα δίκτυα μπορούν να διαχειριστούν ονόματα κεντρικού υπολογιστή. Σε αυτά τα δίκτυα,
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και τα μοναδικά ονόματα κεντρικού υπολογιστή των
μονάδων CCU. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο υπομενού 8M Unit/Hostname για να ορίσετε το
όνομα της κεντρικής μονάδας ελέγχου. Το όνομα της μονάδας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
ως όνομα κεντρικού υπολογιστή σε δίκτυο TCP/IP. Το όνομα της κεντρικής μονάδας ελέγχου
έχει μέγιστο μήκος 16 χαρακτήρες και αποτελείται μόνο από χαρακτήρες που επιτρέπονται για
ονόματα κεντρικού υπολογιστή. Το προεπιλεγμένο όνομα μονάδας είναι το κείμενο CCU και ο
σειριακός αριθμός.
Μετά την αλλαγή του ονόματος κεντρικού υπολογιστή, πρέπει να γίνει επανεκκίνηση της CCU
(απενεργοποίηση) για να καταστεί ορατό το νέο όνομα κεντρικού υπολογιστή στο δίκτυο TCP/IP.

Σημείωση!

Λόγω των κανόνων ονοματοθεσίας για τα ονόματα κεντρικού υπολογιστή, ένα όνομα μονάδας/

κεντρικού υπολογιστή μπορεί να περιλαμβάνει μόνο γράμματα ASCII, "a" έως και "z" και "A" έως

"Z" (στο δίκτυο, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων στο όνομα κεντρικού

υπολογιστή) και τα ψηφία "0" έως "9". Δεν επιτρέπεται κανένα άλλο σύμβολο, σημείο στίξης και

κενό διάστημα. Το όνομα κεντρικού υπολογιστή μπορεί να συντομευθεί διαγράφοντας έναν

προς ένα τον τελευταίο χαρακτήρα.

Προεπιλογές
Χρησιμοποιήστε το υπομενού 8N Defaults για να ρυθμίσετε όλες τις παραμέτρους στις
προεπιλεγμένες τιμές στο μενού διαμόρφωσης.

Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

8N Defaults Reset to
defaults?

No*
Yes

Δεν επαναφέρει τις
προεπιλεγμένες τιμές. Ρυθμίζει
όλες τις παραμέτρους στις
προεπιλεγμένες τιμές.
Περιλαμβάνονται οι τιμές
παραμέτρων των θέσεων
διερμηνέων, των ρυθμίσεων IP
και του ονόματος μονάδας/
κεντρικού υπολογιστή. Γίνεται
επίσης επανεκκίνηση της
μονάδας CCU.

Πίνακας 7.15: Υπομενού προεπιλογών (* = προεπιλογή)
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Επέκταση ήχου LBB4402/00
Επισκόπηση
Χρησιμοποιήστε το μενού διαμόρφωσης της επέκτασης ήχου για να διαμορφώσετε τις
παραμέτρους της επέκτασης ήχου.

2

2A

Monitoring

Source/Volume

2B Engaged Status

3A

3B

3C FW Version

HW Version

Serial Number

3Enquiry

Setup

Back

1Fault Status

Main

4A

4B

4C Level

AGC

Input Mode

4D Routing

4E Contact Thresholds

4F Unit Name

4G Reset

4

<

Menu item with sub-menu

Menu item

Σχήμα 7.3: Μενού διαμόρφωσης

Σημείωση!

Όταν η ενδασφάλιση είναι στη θέση Καμία (None) (βλ. NoTrans Variables), οι είσοδοι ήχου της

επέκτασης ήχου είναι απενεργοποιημένες μόνο για τα κανάλια μετάφρασης. Τα κανάλια εισόδων

ήχου μπορούν να δρομολογηθούν σε κανάλια ομιλητή.

Ρύθμιση
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού 4 Ρύθμιση (Setup) για να ανοίξετε το υπομενού ρύθμισης.
Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία σε αυτό το υπομενού για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της
επέκτασης ήχου.

7.4
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Σημείωση!

Για να ανοίξετε το υπομενού ρύθμισης, πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί για

περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.

Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή (μόνο για
ανάγνωση)

Περιγραφή

4A Input Mode --- --- Παρέχει πρόσβαση στο
υπομενού λειτουργίας
εισαγωγής (βλ. NoTrans
Variables).

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

AGC:
On, Off
On, Off
On, Off
On, Off

Ενεργοποιεί και
απενεργοποιεί τον αυτόματο
έλεγχο απολαβής (AGC) των
εισόδων ήχου (βλ.:
Αυτόματος έλεγχος
απολαβής).

4C Level Σήμα:
Input 1
Input 2
Input 3
Input 4
Output 1
Output 2
Output 3
Output 4

Στάθμη:
-6 έως 6 dB (0 dB*)
-6 έως 6 dB (0 dB*)
-6 έως 6 dB (0 dB*)
-6 έως 6 dB (0 dB*)
-24 έως 6 dB (0 dB*)
-24 έως 6 dB (0 dB*)
-24 έως 6 dB (0 dB*)
-24 έως 6 dB (0 dB*)

Οι στάθμες των εισόδων και
εξόδων ήχου της επέκτασης
ήχου.

4D Routing Σήμα:
Είσοδος 1 (Input
1)
Είσοδος 2 (Input
2)
Είσοδος 3 (Input
3)
Είσοδος 4 (Input
4)
Έξοδος 1 (Output
1)
Έξοδος 2 (Output
2)
Έξοδος 3 (Output
3)
Έξοδος 4 (Output
4)

Κανάλι:
--, 00 έως 31
--, 00 έως 31
--, 00 έως 31
--, 00 έως 31
--, PA, 00 έως 31
--, PA, 00 έως 31
--, PA, 00 έως 31
--, PA, 00 έως 31

Το κανάλι που είναι
συνδεδεμένο στην είσοδο ή
την έξοδο ήχου της
επέκτασης ήχου. (PA =
σύστημα δημόσιων
ανακοινώσεων.)
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Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή (μόνο για
ανάγνωση)

Περιγραφή

4E Έλεγχος ορίου
(Ctrl Thresh.)

Σήμα:
Έξοδος 1 (Output
1)
Έξοδος 2 (Output
2)
Έξοδος 3 (Output
3)
Έξοδος 4 (Output
4)

Στάθμη:
-60 έως -10 dB
-60 έως -10 dB
-60 έως -10 dB
-60 έως -10 dB

Όταν μια έξοδος έχει
αντιστοιχιστεί σε
μεμονωμένο κανάλι
μικροφώνου, γίνεται
μεταγωγή της αντίστοιχης
επαφής όταν η στάθμη
ξεπερνά το όριο.

4F Unit Name --- Name: Analog
Expander* Custom
name

Το όνομα της επέκτασης
ήχου (μέγ. 16 χαρακτήρες).

4G Defaults --- --- Επαναφέρει όλες τις
μονάδες στις εργοστασιακές
τους προεπιλογές. Δεν
γίνεται επαναφορά του
ονόματος της μονάδας.

Πίνακας 7.16: Υπομενού ρύθμισης (* = προεπιλογή)

Λειτουργία εισόδου
Χρησιμοποιήστε το υπομενού Λειτουργία εισόδου (Input mode) για να ορίσετε τον τρόπο
λειτουργίας της εισόδου ήχου 1 και της εισόδου ήχου 2 της επέκτασης ήχου. Και οι δύο είσοδοι
δέχονται σήματα στάθμης γραμμής και σήματα μικροφώνου. Όταν συνδέετε ένα σήμα
μικροφώνου σε μια είσοδο ήχου, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την
τροφοδοσία phantom της εισόδου ήχου.

Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

4A Input 1 Λειτουργία
εισόδου (Input
mode)
Phantom

Γραμμή*, Μικρόφωνο
ενεργοποιημένο
(Line*, Mic On),
Απενεργοποίηση*
(Off*)

Η λειτουργία εισόδου της
εισόδου ήχου 1.

4A Input 2 Λειτουργία
εισόδου (Input
mode)
Phantom

Γραμμή*, Μικρόφωνο
ενεργοποιημένο
(Line*, Mic On),
Απενεργοποίηση*
(Off*)

Η λειτουργία εισόδου της
εισόδου ήχου 2.

Πίνακας 7.17: Υπομενού λειτουργίας εισόδου (* = προεπιλογή)

Αυτόματος έλεγχος απολαβής (AGC)
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού AGC για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία AGC των εισόδων ήχου. Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τη λειτουργία AGC για τις
εισόδους ήχου που εισάγουν σήματα εξωτερικών πηγών διερμηνείας στο σύστημα. Το AGC
διασφαλίζει ότι η ονομαστική στάθμη των λαμβανόμενων ήχων από τις πηγές διερμηνείας είναι 9
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dBV (XLR), -6 dBV (cinch). Όταν η ονομαστική στάθμη εισόδου μιας εξωτερικής πηγής
διερμηνείας είναι υψηλή, ο ήχος από τις εξωτερικές πηγές διερμηνείας θα είναι υπερβολικά
δυνατός σε σχέση με τον ήχο των "εσωτερικών" πηγών διερμηνείας από τις θέσεις διερμηνέων.

Σημείωση!

Όταν αντιστοιχίζεται το κανάλι 00 σε μια είσοδο ήχου, το σύστημα απενεργοποιεί αυτόματα τη

λειτουργία AGC για την είσοδο ήχου. Δεν είναι δυνατή η μη αυτόματη ενεργοποίηση της

λειτουργίας AGC για μια είσοδο ήχου στην οποία έχει συνδεθεί το κανάλι 00.

Σημείωση!

Εάν δύο συστήματα είναι συνδεδεμένα μέσω συνδέσεων μετάδοσης ήχου (CobraNet, AEX ή

DEX), απενεργοποιήστε τη λειτουργία AGC.
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Ψηφιακή επέκταση ήχου PRS-4DEX4
Επισκόπηση
Χρησιμοποιήστε το μενού διαμόρφωσης της ψηφιακής επέκτασης ήχου για να διαμορφώσετε τις
παραμέτρους της ψηφιακής επέκτασης ήχου.

2

2A

Monitoring

Source/Volume

2B Input Engaged

2C Source Mode

3A

3B

3C FW Version

HW Version

Serial Number

3Enquiry

Setup

Back
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Main
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4B Output Mode

4A AGC

4D Unit Name

4E Contact Thresholds

4F Defaults

4

<

Menu item with sub-menu

Menu item

Σχήμα 7.4: Μενού διαμόρφωσης

Λειτουργίες πηγών
Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία στο υπομενού 2C Λειτουργία πηγής (Source Mode) για να δείτε τις
μορφές ψηφιακού ήχου στις εισόδους ήχου της ψηφιακής επέκτασης ήχου.

7.5
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Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

2C Είσοδος / έξοδος
ήχου:
Είσοδος 1 (Input
1) *
Είσοδος 2 (Input
2)

Μορφή:
AES/EBU, SPDIF
AES/EBU, SPDIF

Εμφανίζει τη μορφή
ψηφιακού ήχου (μόνο
ανάγνωση). Όταν
εμφανίζεται το μήνυμα "Μη
έγκυρο σήμα" (No valid
signal), στην είσοδο ήχου
δεν υπάρχει έγκυρο σήμα.

Πίνακας 7.18: Υπομενού παρακολούθησης (* = προεπιλογή)

Ρύθμιση
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού 4 Ρύθμιση (Setup) για να ανοίξετε το υπομενού ρύθμισης.
Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία σε αυτό το υπομενού για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της
ψηφιακής επέκτασης ήχου.

Σημείωση!

Για να ανοίξετε το υπομενού ρύθμισης, πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί για

περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.

Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

4A AGC Είσοδος:
Είσοδος 1Α (Input
1L)
Είσοδος 1Δ
(Input 1R)
Είσοδος 2Α (Input
2L)
Είσοδος 2Δ
(Input 2R)

AGC:
Ενεργοποίηση (On),
Απενεργοποίηση (Off)
Ενεργοποίηση (On),
Απενεργοποίηση (Off)
Ενεργοποίηση (On),
Απενεργοποίηση (Off)
Ενεργοποίηση (On),
Απενεργοποίηση (Off)

Ενεργοποιεί και
απενεργοποιεί τη λειτουργία
αυτόματου ελέγχου
απολαβής (AGC) των
εισόδων ήχου

4B Output Mode Έξοδος:
Έξοδος 1 (Output
1)
Έξοδος 2 (Output
2)

Μορφή:
AES/EBU*, SPDIF
AES/EBU*, SPDIF

Η μορφή ψηφιακού ήχου
στην έξοδο ήχου 1 και στην
έξοδο ήχου 2.
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Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

4C Routing Είσοδος/έξοδος:
Είσοδος 1Α (Input
1L)
Είσοδος 1Δ
(Input 1R)
Είσοδος 2Α (Input
2L)
Είσοδος 2Δ
(Input 2R)
Έξοδος 1Α
(Output 1L)
Έξοδος 1Δ
(Output 1R)
Έξοδος 2Α
(Output 2L)
Έξοδος 2Δ
(Output 2R)

Κανάλι:
--*, 00 έως 31
--*, 00 έως 31
--*, 00 έως 31
--*, 00 έως 31
--*, PA, 00 έως 31
--*, PA, 00 έως 31
--*, PA, 00 έως 31
--*, PA, 00 έως 31

Το κανάλι που είναι
συνδεδεμένο στην είσοδο ή
την έξοδο ήχου της
ψηφιακής επέκτασης ήχου.
(PA = σύστημα δημόσιων
ανακοινώσεων.)

4D Unit Name --- Name: Digital
Expander* Custom
name

Το όνομα της επέκτασης
ήχου (μέγ. 16 χαρακτήρες).

4E Ctrl Thresh.
(Έλεγχος ορίου)

Σήμα:
Έξοδος 1 (Output
1)
Έξοδος 2 (Output
2)
Έξοδος 3 (Output
3)
Έξοδος 4 (Output
4)

Στάθμη:
-60 έως -10 dB
-60 έως -10 dB
-60 έως -10 dB
-60 έως -10 dB

Όταν μια έξοδος έχει
αντιστοιχιστεί σε
μεμονωμένο κανάλι
μικροφώνου, γίνεται
μεταγωγή της αντίστοιχης
επαφής όταν η στάθμη
ξεπερνά το όριο.

4F Defaults --- --- Επαναφέρει όλες τις
μονάδες στις εργοστασιακές
τους προεπιλογές. Δεν
γίνεται επαναφορά του
ονόματος της μονάδας.

Πίνακας 7.19: Υπομενού ρύθμισης (* = προεπιλογή)

Αυτόματος έλεγχος απολαβής
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού AGC για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία AGC των εισόδων ήχου. Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τη λειτουργία AGC για τις
εισόδους ήχου που εισάγουν σήματα εξωτερικών πηγών διερμηνείας στο σύστημα. Το AGC
διασφαλίζει ότι η ονομαστική στάθμη των λαμβανόμενων ήχων από τις πηγές διερμηνείας είναι 9
dBV (XLR), -6 dBV (cinch). Όταν η ονομαστική στάθμη εισόδου μιας εξωτερικής πηγής
διερμηνείας είναι υψηλή, ο ήχος από τις εξωτερικές πηγές διερμηνείας θα είναι υπερβολικά
δυνατός σε σχέση με τον ήχο των "εσωτερικών" πηγών διερμηνείας από τις θέσεις διερμηνέων.
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Σημείωση!

Όταν αντιστοιχίζεται το κανάλι 00 σε μια είσοδο ήχου, το σύστημα απενεργοποιεί αυτόματα τη

λειτουργία AGC για την είσοδο ήχου. Δεν είναι δυνατή η μη αυτόματη ενεργοποίηση της

λειτουργίας AGC για μια είσοδο ήχου στην οποία έχει συνδεθεί το κανάλι 00.

Σημείωση!

Εάν δύο συστήματα είναι συνδεδεμένα μέσω συνδέσεων μετάδοσης ήχου (CobraNet, AEX ή

DEX), απενεργοποιήστε τη λειτουργία AGC.

Διασύνδεση CobraNet LBB 4404/00
Με το CobraNet Discovery, μπορείτε να:
– Βρίσκετε τις διευθύνσεις IP των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο CobraNet με

έναν υπολογιστή.
– Αλλάζετε τις διευθύνσεις IP των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο CobraNet με

έναν υπολογιστή.
– Αλλάζετε το υλικολογισμικό των συσκευών των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο

δίκτυο CobraNet με έναν υπολογιστή.

Σημείωση!

Υποθέτουμε ότι κατανοείτε τη βασική θεωρία των δικτύων CobraNet.

Επισκόπηση
Χρησιμοποιήστε το μενού διαμόρφωσης της διασύνδεσης CobraNet για να διαμορφώσετε τις
παραμέτρους της διασύνδεσης CobraNet.

Σημείωση!

Όταν η ενδασφάλιση είναι στη θέση Καμία (None) (βλ. Θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK, Σελίδα

239 > Οθόνες μενού), οι είσοδοι ήχου του CobraNet απενεργοποιούνται.

7.6
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Σχήμα 7.5: Μενού διαμόρφωσης

Ρύθμιση
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού 4 Ρύθμιση (Setup) για να ανοίξετε το υπομενού ρύθμισης.
Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία σε αυτό το υπομενού για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της
διασύνδεσης CobraNet.

Σημείωση!

Για να ανοίξετε το υπομενού ρύθμισης, πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί για

περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.
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Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

4A AGC Είσοδος:
Είσοδος 1 (Input
1)
Είσοδος 2 (Input
2)
Είσοδος 3 (Input
3)
Είσοδος 4 (Input
4)

AGC:
Ενεργοποίηση (On),
Απενεργοποίηση (Off)
Ενεργοποίηση (On),
Απενεργοποίηση (Off)
Ενεργοποίηση (On),
Απενεργοποίηση (Off)
Ενεργοποίηση (On),
Απενεργοποίηση (Off)

Ενεργοποιεί και
απενεργοποιεί τη λειτουργία
αυτόματου ελέγχου
απολαβής (AGC) των
εισόδων ήχου.

4B Routing Είσοδος/έξοδος:
Είσοδος 1 (Input
1)
Είσοδος 2 (Input
2)
Είσοδος 3 (Input
3)
Είσοδος 4 (Input
4)
Έξοδος 1 (Output
1)
Έξοδος 2 (Output
2)
Έξοδος 3 (Output
3)
Έξοδος 4 (Output
4)

Κανάλι:
--, 00 έως 31,
--, 00 έως 31
--, 00 έως 31
--, 00 έως 31
--, PA, 00 έως 31
--, PA, 00 έως 31
--, PA, 00 έως 31
--, PA, 00 έως 31

Το κανάλι που είναι
συνδεδεμένο στην είσοδο ή
την έξοδο ήχου της
διασύνδεσης CobraNet.
(PA = σύστημα δημόσιων
ανακοινώσεων.)

4C Unit Name --- Name: Cobranet*
Customer name

Το όνομα της διασύνδεσης
CobraNet (μέγ. 16
χαρακτήρες).

4D Defaults --- --- Ανοίγει το στοιχείο μενού
Επαναφορά (Reset).

Πίνακας 7.20: Υπομενού ρύθμισης (* = προεπιλογή)

Προεπιλογές
Χρησιμοποιήστε το υπομενού Προεπιλογές (Defaults) για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες
τιμές σε όλες τις παραμέτρους στο μενού διαμόρφωσης παραμέτρων.

Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

4D Reset to defaults No* Yes Δεν επαναφέρει τις
προεπιλεγμένες τιμές.
Ρυθμίζει όλες τις
παραμέτρους στις
προεπιλεγμένες τιμές. Το
όνομα δεν αλλάζει.

Πίνακας 7.21: Υπομενού προεπιλογών (* = προεπιλογή)
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Αυτόματος έλεγχος απολαβής (AGC)
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού AGC για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία AGC των εισόδων ήχου. Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τη λειτουργία AGC για τις
εισόδους ήχου που εισάγουν σήματα εξωτερικών πηγών διερμηνείας στο σύστημα. Το AGC
διασφαλίζει ότι η ονομαστική στάθμη των λαμβανόμενων ήχων από τις πηγές διερμηνείας είναι 9
dBV (XLR), -6 dBV (cinch). Όταν η ονομαστική στάθμη εισόδου μιας εξωτερικής πηγής
διερμηνείας είναι υψηλή, ο ήχος από τις εξωτερικές πηγές διερμηνείας θα είναι υπερβολικά
δυνατός σε σχέση με τον ήχο των "εσωτερικών" πηγών διερμηνείας από τις θέσεις διερμηνέων.

Σημείωση!

Όταν αντιστοιχίζεται το κανάλι 00 σε μια είσοδο ήχου, το σύστημα απενεργοποιεί αυτόματα τη

λειτουργία AGC για την είσοδο ήχου. Δεν είναι δυνατή η μη αυτόματη ενεργοποίηση της

λειτουργίας AGC για μια είσοδο ήχου στην οποία έχει συνδεθεί το κανάλι 00.

Σημείωση!

Εάν δύο συστήματα είναι συνδεδεμένα μέσω συνδέσεων μετάδοσης ήχου (CobraNet, AEX ή

DEX), απενεργοποιήστε τη λειτουργία AGC.

CobraNet Discovery
Επισκόπηση
Εγκαταστήστε το CobraNet Discovery στον υπολογιστή σας από το DVD που παρέχεται μαζί με το
σύστημα. Το DVD περιέχει ένα αυτόματο πρόγραμμα εγκατάστασης.
Από το παράθυρο Διαμόρφωση (Configuration) μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του
CobraNet Discovery. Για να ανοίξετε το παράθυρο Διαμόρφωση (Configuration), επιλέξτε
Εργαλεία (Tools) > Επιλογές (Options).

Σχήμα 7.6: Παράθυρο του CobraNet (tm) Discovery

 

Προσαρμογέας δικτύου
Στο τμήμα Προσαρμογέας δικτύου (Network Adapter) πρέπει να επιλέξετε την κάρτα Ethernet
του υπολογιστή που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο δίκτυο CobraNet.

7.7
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Διευθύνσεις IP
Εάν επιλέξετε το πλαίσιο Ενεργοποίηση αυτόματης αντιστοίχισης (Enable Auto Assignment) στο
τμήμα Εύρος διευθύνσεων IP (IP Address Range), το CobraNet Discovery αντιστοιχίζει αυτόματα
διευθύνσεις IP στις νέες συσκευές CobraNet. Μπορείτε να ορίσετε το εύρος των διευθύνσεων IP
που αντιστοιχίζονται μέσω των πεδίων Αρχή (Start) και Τέλος (End).

Σημείωση!

Εάν ακυρώσετε την επιλογή Ενεργοποίηση αυτόματης αντιστοίχισης (Enable Auto Assignment),

θα έχετε πρόσβαση στα πεδία Αρχή (Start) και Τέλος (End).

Υλικολογισμικό
Κανονικά, το υλικολογισμικό δεν χρειάζεται ενημέρωση. Εάν πρέπει να ενημερώσετε το
υλικολογισμικό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη θέση βάσης δεδομένων στον υπολογιστή.

Έναρξη - CobraNet Discovery
Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής στον οποίο εγκαταστήσατε το CobraNet Discovery είναι
συνδεδεμένος στο δίκτυο CobraNet. Στον υπολογιστή, επιλέξτε Έναρξη > Προγράμματα >
CobraNet Discovery. Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται το παράθυρο του CobraNet (tm)
Discovery.

Λειτουργία
Στο παράθυρο του CobraNet (tm) Discovery εμφανίζονται οι συσκευές CobraNet που υπάρχουν
στο δίκτυο CobraNet και οι αντίστοιχες παράμετροι Ethernet.

Σημείωση!

Στη λίστα εμφανίζεται επίσης ο υπολογιστής στον οποίο είναι εγκατεστημένο το CobraNet

Discovery.

Σχήμα 7.7: Παράθυρο του CobraNet (tm) Discovery

 
Η λίστα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:
1. Κατάσταση ((S)tatus) - Εμφανίζει την κατάσταση της συσκευής CobraNet. Εάν η στήλη

κατάστασης περιέχει ένα πράσινο σημάδι ελέγχου, η συσκευή είναι ενεργή. Εάν η στήλη
κατάστασης περιέχει ένα κόκκινο σταυρό, η συσκευή δεν είναι ενεργή ή δεν είναι
συνδεδεμένη στο δίκτυο.

2. Διεύθυνση MAC (MAC Address) - Εμφανίζει τη διεύθυνση MAC της συσκευής CobraNet.
3. Διεύθυνση IP (IP Address) - Εμφανίζει τη διεύθυνση IP της συσκευής. Συνήθως, η

διεύθυνση IP των νέων συσκευών είναι 0.0.0.0. Το CobraNet Discovery μπορεί να
αντιστοιχίσει αυτόματα διευθύνσεις στις νέες συσκευές.

4. Περιγραφή συστήματος (sysDescription) - Εμφανίζει το όνομα και την έκδοση
υλικολογισμικού της συσκευής CobraNet.

5. Αριθμός σφαλμάτων (errorCount) - Εμφανίζει τον αριθμό των σφαλμάτων της συσκευής
CobraNet από τη στιγμή που εκκινήσατε το CobraNet Discovery.

 
Για να μειώσετε το πλάτος μιας στήλης:
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1. Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού στο δεξί όριο της
κεφαλίδας της στήλης.

2. Μετακινήστε το ποντίκι προς τα αριστερά για να μειώσετε το πλάτος της στήλης.
3. Αφήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού.
 
Για να αυξήσετε το πλάτος μιας στήλης:
1. Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού στο δεξί όριο της

κεφαλίδας της στήλης.
2. Μετακινήστε το ποντίκι προς τα δεξιά για να αυξήσετε το πλάτος της στήλης.
3. Αφήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού.
 
Για να ανοίξετε την ηλεκτρονική βοήθεια:
– Μεταβείτε στο αρχείο X:\Cirrus Logic\CobraNet Discovery\Disco_UserGuide_14.pdf (το X

είναι το γράμμα της μονάδας σκληρού δίσκου.).
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Διαμόρφωση CobraNet
Το CobraNet Discovery μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης μιας
συσκευής CobraNet.
Η διαμόρφωση ρυθμίσεων γίνεται ξεχωριστά σε κάθε μία συσκευή CobraNet. Επιλέξτε τη
συσκευή της οποίας θα διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις στο κύριο παράθυρο του CobraNet
Discovery. Στη συνέχεια, μπορείτε είτε να κάνετε δεξί κλικ και να επιλέξετε Διαμόρφωση…
(Configure) είτε να επιλέξετε το στοιχείο Διαμόρφωση… (Configure) από το μενού Εργαλεία
(Tools). Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στη συσκευή για να ανοίξει το παράθυρο
διαλόγου Διαμόρφωση (Configuration).

Σχήμα 7.8: Παράθυρο διαμόρφωσης ρυθμίσεων συσκευής CobraNet

 
Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται κάθε πομπός και δέκτης που υπάρχει στη συσκευή,
μαζί με τον αριθμό αντιστοίχισης δέσμης δεδομένων και την κατάσταση εκπομπής ή λήψης. Μια
μη μηδενική τιμή στη στήλη Κατάσταση (Status) υποδεικνύει ότι ο πομπός ή ο δέκτης λαμβάνει ή
στέλνει μια δέσμη δεδομένων. Εκτός από τις πληροφορίες για τον πομπό ή τον δέκτη, στο
παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται επίσης η τρέχουσα Διεύθυνση IP (IP address) που έχει
αντιστοιχιστεί στη συσκευή, καθώς και η κατάσταση ελεγκτή κίνησης του συστήματος: το πλαίσιο
ελέγχου Ελεγκτής κίνησης (Conductor) θα είναι επιλεγμένο, αν η συσκευή είναι ο ελεγκτής
κίνησης του συστήματος.

Δέσμες δεδομένων
Το δίκτυο CobraNet χρησιμοποιεί δέσμες δεδομένων για τη μεταφορά των σημάτων ήχου. Η
διασύνδεση CobraNet μπορεί να:
– Λαμβάνει 4 δέσμες δεδομένων από το δίκτυο CobraNet (Rx). Στέλνει 4 δέσμες δεδομένων

στο δίκτυο CobraNet (Tx).

Δέσμες δεδομένων δέκτη
Κάθε δέσμη δεδομένων δέκτη μπορεί να έχει 8 κανάλια δέσμης. Στα κανάλια δέσμης μιας
δέσμης δεδομένων δέκτη μπορείτε να συνδέσετε τις εισόδους ήχου της διασύνδεσης CobraNet.
Με αυτόν τον τρόπο, οι είσοδοι ήχου λαμβάνουν σήματα ήχου από το δίκτυο CobraNet και τα
στέλνουν στο δίκτυο οπτικών ινών.
 
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να διαμορφώσετε μια δέσμη δεδομένων δέκτη της
διασύνδεσης CobraNet:
1. Επισημάνετε τη γραμμή που περιέχει τις πληροφορίες του δέκτη και πατήστε το κουμπί

Configure (Διαμόρφωση). Ή κάντε διπλό κλικ στη γραμμή που περιέχει τις πληροφορίες του
δέκτη και πατήστε το κουμπί Configure (Διαμόρφωση).

7.8
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2. Στο πεδίο Αριθμός δέσμης δεδομένων (Bundle Number) της δέσμης δεδομένων δέκτη,
εισαγάγετε τον αριθμό δέσμης που πρέπει να λάβει η δέσμη δεδομένων δέκτη από το
δίκτυο CobraNet.

3. Εισαγάγετε τον αριθμό επιμέρους αντιστοίχισης (submap) στον οποίο πρέπει να συνδεθεί η
δέσμη. Τα κανάλια δέκτη 1..4 της διασύνδεσης CobraNet αντιστοιχούν στους αριθμούς
επιμέρους αντιστοίχισης 33..36.

4. Στο πεδίο Επιμέρους μορφή (SubFormat) εμφανίζεται η κατάσταση του σήματος ήχου που
λαμβάνεται σε μια δέσμη δεδομένων. Στο πεδίο αυτό θα υπάρχει η ένδειξη Χωρίς λήψη (Not
Receiving) ή θα εμφανίζεται ο τρέχων ρυθμός δειγματοληψίας, το μέγεθος των δειγμάτων
και η υστέρηση μετάδοσης του λαμβανόμενου ήχου. Τα έγχρωμα τετράγωνα στα δεξιά του
πεδίου Επιμέρους μορφή (SubFormat) παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες κατάστασης.
– Πράσινο: Υποδεικνύει ότι γίνεται λήψη και σωστή αποκωδικοποίηση σήματος ήχου.
– Μαύρο: Υποδεικνύει ότι δεν γίνεται λήψη σήματος ήχου σε αυτό το κανάλι.
– Κόκκινο: Υποδεικνύει ότι γίνεται λήψη ηχητικού σήματος, αλλά δεν είναι δυνατή η

επεξεργασία του. Αυτό συνήθως οφείλεται στη λήψη δεδομένων ήχου σε μορφή μη
συμβατή με τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης συσκευής, δηλ. ότι οι
ρυθμίσεις του ρυθμού δειγματοληψίας ή/και της υστέρησης της συσκευής που στέλνει
τα δεδομένα διαφέρουν από τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της συσκευής που λαμβάνει τα
δεδομένα. Εάν οι ρυθμίσεις υστέρησης είναι μη συμβατές, είναι φυσιολογικό να δείτε
τους έγχρωμους δείκτες να εναλλάσσονται μεταξύ μαύρου και πράσινου όταν πατάτε
περιοδικά το κουμπί Ανανέωση (Refresh).

Σχήμα 7.9: Παράθυρο διαμόρφωσης λήψης (Rx)

 

Δέσμες δεδομένων πομπού
Κάθε δέσμη δεδομένων πομπού μπορεί να έχει 8 κανάλια δέσμης. Στα κανάλια δέσμης μιας
δέσμης δεδομένων πομπού μπορείτε να συνδέσετε τις εξόδους ήχου της διασύνδεσης CobraNet.
Με αυτόν τον τρόπο, οι έξοδοι ήχου λαμβάνουν σήματα ήχου από το δίκτυο οπτικών ινών και τα
στέλνουν στο δίκτυο CobraNet.
 
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να διαμορφώσετε μια δέσμη δεδομένων πομπού της
διασύνδεσης CobraNet:
1. Ανοίξτε το παράθυρο διαμόρφωσης ρυθμίσεων Πομπός (Transmitter) από το κύριο

παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση (Configuration) επισημαίνοντας τη γραμμή που περιέχει
τις πληροφορίες του πομπού και πατώντας το κουμπί Διαμόρφωση (Configuration) ή
κάνοντας διπλό κλικ στη γραμμή που περιέχει τις πληροφορίες του πομπού.
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2. Στο πεδίο Αριθμός δέσμης δεδομένων (Bundle Number) της δέσμης δεδομένων πομπού,
εισαγάγετε τον αριθμό της δέσμης που στέλνει η διασύνδεση CobraNet στο δίκτυο
CobraNet.

3. Στο πεδίο Επιμέρους αντιστοίχιση (SubMap), εισαγάγετε το κανάλι δρομολόγησης ήχου που
έχει αντιστοιχιστεί σε αυτό το κανάλι δέσμης. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Απαλοιφή
όλων (Clear All) για να αντιστοιχίσετε την τιμή 0 (καμία εκπομπή) σε όλα τα κανάλια της
δέσμης. Τα κανάλια πομπού 1..4 της διασύνδεσης CobraNet αντιστοιχούν τους αριθμούς
επιμέρους αντιστοίχισης 1..4.

4. Η τιμή Επιμέρους μορφή (SubFromat) περιλαμβάνει πληροφορίες για το μέγεθος δείγματος,
το ρυθμό δειγματοληψίας και την υστέρηση μετάδοσης. Επειδή ο ρυθμός δειγματοληψίας
και η υστέρηση δείγματος πρέπει να συμφωνούν με την τρέχουσα τιμή της μεταβλητής
Έλεγχος ρυθμού μετάδοσης τρέχουσας λειτουργίας (modeRateControl) [η οποία μπορεί να
ρυθμιστεί από το παράθυρο διαλόγου Για προχωρημένους (Advanced)], αυτό το παράθυρο
διαλόγου επιτρέπει μόνο τη ρύθμιση του μεγέθους δείγματος και διασφαλίζει ότι τα
τμήματα αυτής της μεταβλητής που αφορούν το ρυθμό δειγματοληψίας και την υστέρηση θα
συμφωνούν με την τιμή της παραμέτρου Έλεγχος ρυθμού μετάδοσης τρέχουσας λειτουργίας
(modeRateControl). Τυπικά, το μέγεθος δείγματος θα είναι ίδιο για όλα τα κανάλια μιας
δέσμης, οπότε μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Όλα ίδια (All Same) για να
αντιστοιχίσετε την ίδια τιμή σε όλα τα κανάλια:

– Αριθμός επιμέρους καναλιών (SubCount): Αυτή η μεταβλητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τον περιορισμό του αριθμού καναλιών που θα μεταδίδονται στη δέσμη. Η προεπιλεγμένη
τιμή είναι ίση με 8 αλλά μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε τιμή από 0 έως 8 προκειμένου
να ελαχιστοποιείται η χρήση του εύρους ζώνης, όταν αυτό είναι επιθυμητό.

– Λειτουργία Unicast (UnicastMode): Αυτή η τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
παράκαμψη ή τροποποίηση των κανονικών συνεπειών χρήσης της μετάδοσης unicast έναντι
της multicast για τον αντιστοιχισμένο αριθμό δέσμης. Η κανονική προεπιλεγμένη τιμή είναι
Ποτέ Multicast (Never Multicast). Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:
– Πάντα Multicast (Always Multicast): Όλες οι δέσμες δεδομένων στέλνονται ως

multicast ανεξάρτητα από τον αριθμό δέσμης.
– Multicast πάνω από 1 (Multicast over 1): Εάν έχει ρυθμιστεί παραπάνω από ένας

δέκτης για τη λήψη της συγκεκριμένης δέσμης, η μετάδοση θα είναι multicast, αλλιώς
θα είναι unicast.

– Multicast πάνω από 2 (Multicast over 2): Εάν έχουν ρυθμιστεί παραπάνω από δύο
δέκτες για τη λήψη της συγκεκριμένης δέσμης, η μετάδοση θα είναι multicast, αλλιώς
θα είναι unicast ή multi‑unicast.

– Multicast πάνω από 3 (Multicast over 3): Εάν έχουν ρυθμιστεί παραπάνω από τρεις
δέκτες για τη λήψη της συγκεκριμένης δέσμης, η μετάδοση θα είναι multicast, αλλιώς
θα είναι unicast ή multi‑unicast.

– Multicast πάνω από 4 (Multicast over 4): Εάν έχουν ρυθμιστεί παραπάνω από
τέσσερις δέκτες για τη λήψη της συγκεκριμένης δέσμης, η μετάδοση θα είναι
multicast, αλλιώς θα είναι unicast ή multi‑unicast.

– Ποτέ Multicast (Never Multicast): Μόνο μία δέσμη θα αποστέλλεται ως unicast.
– Μέγ. Unicast (MaxUnicast): Αυτή η τιμή μπορεί να ρυθμιστεί για να περιορίζει τον

αριθμό των δεσμών δεδομένων που αποστέλλονται ως multi-unicast από το
συγκεκριμένο πομπό. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1 και επιτρέπονται οι τιμές 1 έως 4.
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Σχήμα 7.10: Παράθυρο διαμόρφωσης εκπομπής (Tx)

Αριθμός δέσμης δεδομένων Περιγραφή

0 Η δέσμη δεν χρησιμοποιείται.

1 έως 255 Δέσμη multicast

256 έως 65279 Δέσμη unicast

Πίνακας 7.22: Αριθμοί δεσμών δεδομένων

 

Σημείωση!

Όταν το δίκτυο CobraNet πρέπει να στείλει τη δέσμη δεδομένων πομπού σε μια άλλη συσκευή

στο δίκτυο CobraNet, βεβαιωθείτε ότι η δέσμη δεδομένων πομπού είναι δέσμη unicast.

1. Στο παράθυρο Διαμόρφωση Tx (Tx Configuration), μπορείτε να αλλάξετε τις εξόδους ήχου
που είναι συνδεδεμένες στα κανάλια της δέσμης.
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Σχήμα 7.11: Παράθυρο Διαμόρφωση (Configuration)

Σημείωση!

Μπορείτε να συνδέσετε μια έξοδο ήχου σε περισσότερα από ένα κανάλια δέσμης. Όταν

συνδέετε μια έξοδο ήχου σε περισσότερα από ένα κανάλια δέσμης, το σύστημα λειτουργεί

σωστά.

2. Εισαγάγετε τις τιμές των άλλων παραμέτρων της δέσμης πομπού.
3. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 για τα άλλα κανάλια της δέσμης πομπού.
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Ασύρματο σημείο πρόσβασης DCN-WAP
Χρησιμοποιήστε το μενού διαμόρφωσης παραμέτρων της κεντρικής μονάδας ελέγχου για να
διαμορφώσετε τις παραμέτρους του ασύρματου σημείου πρόσβασης.

Αναγνωριστικό συστήματος

Σημείωση!

Ορίστε το σωστό αναγνωριστικό συστήματος, πριν κάνετε την εγκατάσταση του συστήματος (βλ.

Προετοιμασία, Σελίδα 188). Όταν αλλάζετε το αναγνωριστικό συστήματος μετά από την

προετοιμασία, πρέπει να πραγματοποιήσετε ξανά την προετοιμασία του συστήματος.

Ορίστε το αναγνωριστικό του συστήματος μέσω του στοιχείου μενού 8J. Τα γειτονικά συστήματα
πρέπει να έχουν διαφορετικά αναγνωριστικά συστήματος και διαφορετικές φέρουσες.

8J  CCU Mode
12-01 Standalone

8J  CCU Mode
03-01 Standalone

8J  CCU Mode
08-01 Standalone

Σχήμα 7.12: Αναγνωριστικά συστήματος για γειτονικά συστήματα

Φέρουσα
Ορίστε την φέρουσα του ασύρματου σημείου πρόσβασης μέσω του στοιχείου μενού 8Fb WAP.
Τα γειτονικά συστήματα πρέπει να έχουν διαφορετικές φέρουσες και διαφορετικά αναγνωριστικά
συστήματος.

Σημείωση!

Εάν τα γειτονικά συστήματα χρησιμοποιούν την ίδια φέρουσα, πρέπει να βρίσκονται σε ελάχιστη

απόσταση 500 m το ένα από το άλλο.

7.9
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8Fb  WAP mode
Carrier: 0  High

8Fb  WAP mode
Carrier: 2 High

8Fb  WAP mode
Carrier: 1 High

Σχήμα 7.13: Φέρουσες γειτονικών συστημάτων

 
Μπορείτε να αλλάξετε τη φέρουσα μετά από την προετοιμασία του συστήματος (βλ.
Προετοιμασία, Σελίδα 188).

Σημείωση!

Όταν αλλάζετε τη φέρουσα στη διάρκεια μιας συζήτησης ή διάσκεψης, μπορεί να προκληθεί

μικρής διάρκειας διακοπή του ήχου.

Τιμή ισχύος
Η τυπική περιοχή κάλυψης του ασύρματου σημείου πρόσβασης είναι 30 m επί 30 m το ανώτερο.
Για να προσδιορίσετε επακριβώς την περιοχή κάλυψης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κιτ
ελέγχου περιοχής κάλυψης. Η μέγιστη περιοχή κάλυψης του ασύρματου σημείου πρόσβασης
εξαρτάται από την ισχύ του. Ρυθμίστε την ισχύ του ασύρματου σημείου πρόσβασης μέσω του
στοιχείου μενού 4Kd WAP.

Τιμή Τυπική περιοχή κάλυψης (m)

Υψηλή (High) 30 x 30

Μέτρια (Medium) 20 x 20

Χαμηλή (Low) 10 x 10

Απενεργοποίηση (Off) 0

Πίνακας 7.23: Τιμές ισχύος

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή ισχύος μετά από την προετοιμασία του συστήματος (βλ.
Προετοιμασία, Σελίδα 188). Όταν μειώνετε την τιμή ισχύος, ορισμένες ασύρματες συσκευές
ενδέχεται να δείχνουν ότι δεν μπορούν να εντοπίσουν το ασύρματο δίκτυο.
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Μονάδες Concentus DCN-CON
Λειτουργία ανάκτησης καναλιών
Χρησιμοποιήστε το σημείο συγκόλλησης S300 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ανάκτησης καναλιών του επιλογέα καναλιών της μονάδας Concentus.

Σημείωση!

Η DCN-CON δεν διαθέτει επιλογέα καναλιών.

Σημείο συγκόλλησης Περιγραφή

Χωρίς συγκόλληση* Η λειτουργία ανάκτησης καναλιών είναι απενεργοποιημένη. Όταν
ενεργοποιείται ο επιλογέας καναλιών, επιλέγει αυτόματα το κανάλι
0 (ομιλητής)

Με συγκόλληση Η λειτουργία ανάκτησης καναλιών είναι ενεργοποιημένη. Όταν
ενεργοποιείται ο επιλογέας καναλιών, επιλέγει αυτόματα το
τελευταίο γνωστό κανάλι.

Πίνακας 7.24: Σημείο συγκόλλησης S300 (* = προεπιλογή)

Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν όλοι οι σύνεδροι και οι
πρόεδροι διαθέτουν σταθερό αριθμό θέσης.

Σημείωση!

Η μονάδα Concentus αποθηκεύει όλες τις αλλαγές των καναλιών μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Σημείωση!

Όταν το τελευταίο γνωστό κανάλι είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο αριθμό διαθέσιμων

καναλιών, ο επιλογέας καναλιών μεταβαίνει αυτόματα στο κανάλι 0. Όταν γίνει διαθέσιμο το

τελευταίο γνωστό κανάλι, η ανάκτησή του γίνεται μόνο αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τα κουμπιά

του επιλογέα καναλιών.

Αυτόματη λειτουργία αναμονής
Χρησιμοποιήστε το σημείο συγκόλλησης S302 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την
αυτόματη λειτουργία αναμονής του επιλογέα καναλιών της μονάδας Concentus.

Σημείωση!

Η DCN-CON δεν διαθέτει επιλογέα καναλιών.

7.10
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Σημείο συγκόλλησης Περιγραφή

Χωρίς συγκόλληση* Η αυτόματη λειτουργία αναμονής είναι ενεργοποιημένη. Όταν
αποσυνδέονται τα ακουστικά, ο επιλογέας καναλιών
απενεργοποιείται.

Με συγκόλληση Η αυτόματη λειτουργία αναμονής είναι απενεργοποιημένη. Όταν
αποσυνδέονται τα ακουστικά, ο επιλογέας καναλιών παραμένει
ενεργοποιημένος.

Πίνακας 7.25: Σημείο συγκόλλησης S302 (* = προεπιλογή)

Η μονάδα Concentus εντοπίζει την παρουσία των ακουστικών μέσω ενός διακόπτη στο
εσωτερικό της υποδοχής σύνδεσης των ακουστικών. Όταν συνδέονται τα ακουστικά, ο διακόπτης
κλείνει.

Μείωση στάθμης ακουστικών
Χρησιμοποιήστε το σημείο συγκόλλησης S303 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία μείωσης στάθμης των ακουστικών που συνδέονται στη μονάδα Concentus.

Σημείο συγκόλλησης Περιγραφή

Χωρίς συγκόλληση* Η μείωση στάθμης των ακουστικών είναι απενεργοποιημένη. Όταν
ανάβει ο κόκκινος δακτύλιος LED του μικροφώνου, δεν υπάρχει
μείωση στάθμης των ακουστικών.

Με συγκόλληση Η μείωση στάθμης των ακουστικών είναι ενεργοποιημένη. Όταν
ανάβει ο κόκκινος δακτύλιος LED του μικροφώνου, η μείωση
στάθμης των ακουστικών είναι 18 dB.

Πίνακας 7.26: Σημείο συγκόλλησης S303 (* = προεπιλογή)

Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να αποφύγετε την
ακουστική ανάδραση μεταξύ του μικροφώνου και των ακουστικών της μονάδας Concentus.

Σημείωση!

Για να δείξει ότι απομένει μόνο χρόνος ενός λεπτού για τον τρέχοντα ομιλητή, ο κόκκινος

δακτύλιος LED μπορεί να αναβοσβήνει. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, η μείωση στάθμης

των ακουστικών παραμένει ενεργοποιημένη.

Σημείωση!

Υποθέτουμε ότι κατανοείτε τη βασική θεωρία των δικτύων CobraNet.

 

Συνεδριακές μονάδες DCN-DIS και DCN-WD
Με το CNConfig, μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές των παραμέτρων CobraNet των συσκευών
CobraNet μέσω υπολογιστή.

Εσωτερικές ρυθμίσεις
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της συνεδριακής μονάδας με τους διακόπτες
διαμόρφωσης στη βάση της συνεδριακής μονάδας.
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Σημείωση!

Οι εσωτερικές ρυθμίσεις αφορούν τη συνεδριακή μονάδα. Όταν η συνεδριακή μονάδα βρίσκεται

σε λειτουργία δύο συνέδρων, οι εσωτερικές ρυθμίσεις είναι ίδιες για τους δύο συνέδρους.

I II Εσωτερική ρύθμιση

2 1 Ευαισθησία μικροφώνου. Προεπιλογή: 0 dB.

2 2 Λειτουργία ανάκτησης καναλιού/έντασης ήχου. Προεπιλογή:
απενεργοποιημένη.

2 3 Μείωση στάθμης ακουστικών. Προεπιλογή: απενεργοποιημένη.

Πίνακας 7.27: Εσωτερικές ρυθμίσεις

Σημείωση!

Η κεντρική μονάδα ελέγχου δεν διατηρεί τις εσωτερικές ρυθμίσεις των συνεδριακών μονάδων.

Αφού ορίσετε τη λειτουργία, η συνεδριακή μονάδα διατηρεί τις εσωτερικές ρυθμίσεις.

Ευαισθησία μικροφώνου
Όταν οι διακόπτες διαμόρφωσης βρίσκονται στη σωστή θέση, μπορείτε να ρυθμίσετε την
ευαισθησία του μικροφώνου της συνεδριακής μονάδας μεταξύ -2 dB και 2 dB.
– Για να αυξήσετε την ευαισθησία του μικροφώνου κατά 0,5 dB, πατήστε το κουμπί αύξησης

της έντασης ήχου (>).
– Για να αυξήσετε την ευαισθησία του μικροφώνου κατά -0,5 dB, πατήστε το κουμπί μείωσης

της έντασης ήχου (<).
– Το χρώμα της λυχνίας LED στο κουμπί του μικροφώνου δείχνει την ευαισθησία του

μικροφώνου.

Τιμή σε dB Χρώμα λυχνίας LED στο κουμπί του μικροφώνου

-2,0 Κόκκινο

-1,5 Απενεργοποίηση

-1,0 Πορτοκαλί

-0,5 Απενεργοποίηση

0,0 Κίτρινο

0,5 Απενεργοποίηση

1,0 Ανοιχτό πράσινο

1,5 Απενεργοποίηση

2,0 Πράσινο

Πίνακας 7.28: Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου

Σημείωση!

Όταν η συνεδριακή μονάδα διαθέτει δύο σετ κουμπιών έντασης ήχου, διαμορφώστε την

ευαισθησία του μικροφώνου με το δεξί σετ κουμπιών έντασης ήχου. Η διαμόρφωση της

ευαισθησίας του μικροφώνου δεν μπορεί να γίνει με το αριστερό σετ κουμπιών έντασης ήχου.
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Λειτουργία ανάκτησης καναλιού/έντασης ήχου
Όταν οι διακόπτες διαμόρφωσης της συνεδριακής μονάδας βρίσκονται στη σωστή θέση, μπορείτε
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανάκτησης καναλιού/έντασης ήχου της
συνεδριακής μονάδας και της σύνδεσης ακουστικών της ασύρματης συνεδριακής μονάδας.
– Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανάκτησης καναλιού/έντασης ήχου/ακουστικών,

πατήστε το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου (>). (Η λυχνία LED γύρω από τα κουμπιά του
μικροφώνου ανάβει με πράσινο χρώμα.) Όταν ενεργοποιείται η συνεδριακή μονάδα,
επιλέγει αυτόματα το τελευταίο γνωστό κανάλι και την τελευταία γνωστή ένταση ήχου.

– Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανάκτησης καναλιού/έντασης ήχου, πατήστε το
κουμπί μείωσης της έντασης ήχου (<). (Η λυχνία LED γύρω από το αριστερό κουμπί του
μικροφώνου ανάβει με κόκκινο χρώμα.) Όταν ενεργοποιείται η συνεδριακή μονάδα,
επιλέγει αυτόματα το κανάλι 0 (ομιλητής) και ρυθμίζει την ένταση ήχου στα -18 dB.

Σημείωση!

Όταν η συνεδριακή μονάδα διαθέτει δύο σετ κουμπιών έντασης ήχου, διαμορφώστε τη

λειτουργία ανάκτησης καναλιού/έντασης ήχου με το δεξί σετ κουμπιών έντασης ήχου. Η

διαμόρφωση της λειτουργίας ανάκτησης καναλιού/έντασης ήχου δεν μπορεί να γίνει με το

αριστερό σετ κουμπιών έντασης ήχου.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν όλοι οι σύνεδροι και ο
πρόεδρος διαθέτουν σταθερό αριθμό θέσης ή συνεδριακή μονάδα.

Μείωση στάθμης ακουστικών
Όταν οι διακόπτες διαμόρφωσης βρίσκονται στη σωστή θέση, μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να
απενεργοποιείτε τη μείωση στάθμης των ακουστικών της συνεδριακής μονάδας.
– Για να ενεργοποιήσετε τη μείωση στάθμης των ακουστικών, πατήστε το κουμπί αύξησης της

έντασης ήχου (>). (Η λυχνία LED γύρω από το αριστερό κουμπί του μικροφώνου ανάβει με
πράσινο χρώμα.) Όταν το μικρόφωνο ενεργοποιείται, η μείωση στάθμης των ακουστικών
είναι 18 dB.

Σημείωση!

Όταν η συνεδριακή μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία δύο συνέδρων (ανατρέξτε στο κεφάλαιο

"Λειτουργία δύο συνέδρων" σε αυτήν την ενότητα) και η μείωση στάθμης των ακουστικών είναι

ενεργοποιημένη:

Το σήμα που αποστέλλεται στην αριστερή υποδοχή ακουστικών μειώνεται, εάν πατηθεί το

αριστερό κουμπί του μικροφώνου. Το σήμα που αποστέλλεται στη δεξιά υποδοχή ακουστικών

δεν μειώνεται.

Το σήμα που αποστέλλεται στη δεξιά υποδοχή ακουστικών μειώνεται, εάν πατηθεί το δεξί

κουμπί του μικροφώνου. Το σήμα που αποστέλλεται στην αριστερή υποδοχή ακουστικών δεν

μειώνεται.

Για να απενεργοποιήσετε τη μείωση στάθμης ακουστικών, πατήστε το κουμπί μείωσης έντασης

ήχου (<). (Η λυχνία LED γύρω από το αριστερό κουμπί του μικροφώνου ανάβει με κόκκινο

χρώμα.) Όταν το μικρόφωνο ενεργοποιείται, δεν γίνεται μείωση της στάθμης των ακουστικών.

Σημείωση!

Όταν η συνεδριακή μονάδα διαθέτει δύο σετ κουμπιών έντασης ήχου, διαμορφώστε τη μείωση

στάθμης των ακουστικών με το δεξί σετ κουμπιών έντασης ήχου. Η διαμόρφωση της μείωσης

στάθμης των ακουστικών δεν μπορεί να γίνει με το αριστερό σετ κουμπιών έντασης ήχου.
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Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να αποφύγετε την
ακουστική ανάδραση μεταξύ του μικροφώνου και των ακουστικών της συνεδριακής μονάδας.

Τρόπος λειτουργίας συνεδριακής μονάδας
Μπορείτε να διαμορφώσετε τον τρόπο λειτουργίας της συνεδριακής μονάδας με τους διακόπτες
διαμόρφωσης στη βάση της συνεδριακής μονάδας. Κάθε τύπος συνεδριακής μονάδας μπορεί να
λειτουργεί με διάφορους τρόπους.
Για να διαμορφώσετε τον τρόπο λειτουργίας μιας ασύρματης συνεδριακής μονάδας, πρέπει να
αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία.
1. Στην περίπτωση των DCN-WD, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών από την ασύρματη

συνεδριακή μονάδα. Στην περίπτωση των DCN-DIS, αποσυνδέστε τη μονάδα από το
σύστημα.

Σημείωση!

Εάν δεν αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών, μπορεί να προκαλέσετε εσφαλμένη λειτουργία της

ασύρματης συνεδριακής μονάδας.

2. Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας της συνεδριακής μονάδας.
3. Επανατοποθετήστε το πακέτο μπαταριών στην DCN-WD (βλ. Συνεδριακές μονάδες DCN-WD

(ασύρματες), Σελίδα 139). Ή συνδέστε την DCN-DIS

I II Λειτουργία

1 1 Ενός συνέδρου

1 3 Προέδρου

3 1 Δύο συνέδρων

3 3 Λειτουργία ενός συνέδρου με βοηθητικό έλεγχο

Πίνακας 7.29: Τρόποι λειτουργίας

Βλ. Συνεδριακές μονάδες DCN-DIS και DCN-WD, Σελίδα 105 για τον τρόπο αλλαγής του κουμπιού.

Ενός συνέδρου
Όταν η συνεδριακή μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία ενός συνέδρου, αποτελεί μονάδα
συνέδρων για 1 σύνεδρο. Μπορείτε να ρυθμίσετε όλους τους τύπους συνεδριακών μονάδων στη
λειτουργία ενός συνέδρου. Όταν επιλέγετε στη συνεδριακή μονάδα τη λειτουργία ενός
συνέδρου, πρέπει επίσης να τοποθετήσετε τα προεπιλεγμένα κουμπιά μικροφώνου.

Σχήμα 7.14: Προεπιλεγμένο κουμπί μικροφώνου

Σημείωση!

Όλες οι συνεδριακές μονάδες παραδίδονται με το προεπιλεγμένο κουμπί μικροφώνου.
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Προέδρου
Όταν η συνεδριακή μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία προέδρου, αποτελεί μονάδα προέδρου για
1 πρόεδρο. Μπορείτε να ρυθμίσετε όλους τους τύπους συνεδριακών μονάδων στη λειτουργία
προέδρου. Όταν επιλέγετε στη συνεδριακή μονάδα τη λειτουργία προέδρου, πρέπει επίσης να
τοποθετήσετε τα κουμπιά DCN-DISBCM.

Σχήμα 7.15: Κουμπιά DCN-DISBCM

 
Η μόνη διαφορά ανάμεσα σε μια συνεδριακή μονάδα συνέδρου και μια συνεδριακή μονάδα
προέδρου είναι το κουμπί προτεραιότητας στα αριστερά του κουμπιού του μικροφώνου. Με το
κουμπί προτεραιότητας, ο πρόεδρος μπορεί να απενεργοποιήσει τα μικρόφωνα σε όλες τις
συσκευές συνέδρων. Ταυτόχρονα, το κουμπί προτεραιότητας ενεργοποιεί το μικρόφωνο του
προέδρου. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να:
– αναπαράγει μια μελωδία που εφιστά την προσοχή, όταν ο πρόεδρος πατήσει το κουμπί

προτεραιότητας,
– διαγράφει τη λίστα αιτημάτων ομιλίας και τη λίστα ομιλητών όταν ο πρόεδρος πατάει το

κουμπί προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2,
Σελίδα 194.

Σημείωση!

Το κουμπί DCN-DISBCM συνοδεύεται από ένα εργαλείο για την αφαίρεση των παλιών κουμπιών

από τη συνεδριακή μονάδα.

Δύο συνέδρων
Όταν η συνεδριακή μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία δύο συνέδρων, αποτελεί μονάδα συνέδρων
για 2 συνέδρους. Το σύστημα αναγνωρίζει τη συνεδριακή μονάδα ως δύο ξεχωριστές συσκευές,
αλλά εκχωρεί μία μόνο διεύθυνση στη συνεδριακή μονάδα. Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία
δύο συνέδρων μόνο στις ακόλουθες συνεδριακές μονάδες:
– DCN-DISD
– DCN-DISDCS
– DCN-WDD
– DCN-WDDCS
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία δύο συνέδρων στη συνεδριακή μονάδα, πρέπει επίσης να
τοποθετήσετε τα κουμπιά DCN‑DISBDD.

Σχήμα 7.16: Κουμπιά DCN-DISBDD
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Σημείωση!

Τα κουμπιά DCN-DISBDD συνοδεύονται από ένα εργαλείο για την αφαίρεση των παλιών

κουμπιών από τη συνεδριακή μονάδα (ανατρέξτε στο Συνεδριακές μονάδες DCN-DIS και DCN-

WD, Σελίδα 105).

Λειτουργία ενός συνέδρου με βοηθητικό έλεγχο
Όταν η συνεδριακή μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία ενός συνέδρου με βοηθητικό έλεγχο,
αποτελεί μονάδα συνέδρων για 1 σύνεδρο. Ο σύνεδρος μπορεί να χρησιμοποιεί το αριστερό
κουμπί του μικροφώνου ως βοηθητικό κουμπί. Για παράδειγμα, για την ενεργοποίηση μιας
ενδεικτικής λυχνίας.

Σημείωση!

Όταν ο σύνεδρος πατά το βοηθητικό κουμπί, αυτό δημιουργεί ένα συμβάν. Χρησιμοποιήστε το

Open Interface για να προγραμματίσετε τις ενέργειες που θα πρέπει να ξεκινούν από το

συμβάν. Ανατρέξτε στο κατάλληλο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού για οδηγίες σχετικά με τον

προγραμματισμό του Open Interface.

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ενός συνέδρου με βοηθητικό έλεγχο μόνο στις ακόλουθες
συνεδριακές μονάδες:
– DCN-DISD
– DCN-DISDCS
– DCN-DISV
– DCN-DISVCS
– DCN-WDD
– DCN-WDDCS
– DCN-WDV
– DCN-WDVCS
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία ενός συνέδρου με βοηθητικό έλεγχο στη συνεδριακή μονάδα,
πρέπει επίσης να τοποθετήσετε δύο κουμπιά μικροφώνου (ανατρέξτε στο Συνεδριακές μονάδες
DCN-DIS και DCN-WD, Σελίδα 105). Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά
DCN-DISBCM.
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Διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-DDI
Αφαιρέστε το καπάκι της διασύνδεσης δύο συνέδρων για να αποκτήσετε πρόσβαση στα
εσωτερικά στοιχεία ελέγχου.
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Σχήμα 7.17: Εσωτερικές ρυθμίσεις

 
1. Διακόπτης κατάργησης προετοιμασίας - Διαγράφει τη διεύθυνση της διασύνδεσης δύο

συνέδρων (βλ. Προετοιμασία, Σελίδα 188). Η κόκκινη λυχνία LED δίπλα από το διακόπτη
κατάργησης προετοιμασίας ανάβει όταν η διασύνδεση δύο συνέδρων δεν διαθέτει
διεύθυνση.

2. Ποτενσιόμετρο ρύθμισης εισόδου - Ρυθμίζει την ευαισθησία της εισόδου ήχου.
3. Διακόπτης τύπου εισόδου - Ορίζει τον τύπο της εισόδου ήχου.

Θέση Περιγραφή

Επάνω Εξισορροπημένο σήμα με τροφοδοσία phantom*

Κέντρο Εξισορροπημένο σήμα χωρίς τροφοδοσία phantom

Κάτω Μη εξισορροπημένο σήμα

Πίνακας 7.30: Διακόπτης τύπου εισόδου (*= προεπιλογή)

1. Διακόπτης ρύθμισης εισόδου - Ορίζει την ευαισθησία της εισόδου ήχου.
2. Διακόπτης στάθμης σήματος - Ορίζει τη στάθμη σήματος της εισόδου ήχου.

7.12
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Θέση Περιγραφή

Αριστερά Σήμα στάθμης γραμμής

Δεξιά Σήμα μικροφώνου*

Πίνακας 7.31: Διακόπτης στάθμης σήματος (* = προεπιλογή)

 
Ο αριθμός και ο τύπος των συσκευών που μπορείτε να συνδέσετε στη διασύνδεση δύο συνέδρων
εξαρτάται από τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας
με τον επιλογέα τρόπου λειτουργίας.

Αρ. Λειτουργία

0* Δύο συνέδρων

1 Προέδρου

2 Δύο συνέδρων με ένα μικρόφωνο

3 Δύο συνέδρων με απενεργοποιημένα μεγάφωνα

4 Ενός συνέδρου

5 Μονάδα εισόδου χώρου

6 Μονάδα εξόδου χώρου

7 Μικρόφωνο περιβάλλοντος

Πίνακας 7.32: Διακόπτης στάθμης σήματος (* = προεπιλογή)

Δύο συνέδρων
Όταν η διασύνδεση δύο συνέδρων βρίσκεται στη λειτουργία δύο συνέδρων, αποτελεί συσκευή
συνέδρων για 2 συνέδρους. Το σύστημα αναγνωρίζει τη διασύνδεση δύο συνέδρων ως δύο
ξεχωριστές συσκευές, αλλά εκχωρεί μία μόνο διεύθυνση στη διασύνδεση δύο συνέδρων. Για ένα
τυπικό παράδειγμα, ανατρέξτε στο σχήμα.

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

Σχήμα 7.18: Λειτουργία δύο συνέδρων (0) και λειτουργία δύο συνέδρων με απενεργοποιημένα και τα δύο

μεγάφωνα (3)

 
Όταν ενεργοποιείται η είσοδος ήχου 1, η διασύνδεση δύο συνέδρων απενεργοποιεί την είσοδο
ήχου 1. Όταν ενεργοποιείται η είσοδος ήχου 2, η διασύνδεση δύο συνέδρων απενεργοποιεί την
είσοδο ήχου 2.
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Προέδρου
Όταν η διασύνδεση δύο συνέδρων βρίσκεται στη λειτουργία προέδρου, λειτουργεί ως συσκευή
προέδρου για 1 πρόεδρο. Στη λειτουργία προέδρου, μπορείτε να συνδέσετε 2 εισόδους ήχου.
Για ένα τυπικό παράδειγμα, ανατρέξτε στο σχήμα.

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

Σχήμα 7.19: Λειτουργία προέδρου (1)

Δύο συνέδρων, ένα μικρόφωνο
Όταν η διασύνδεση δύο συνέδρων βρίσκεται στη λειτουργία δύο συνέδρων με ένα μικρόφωνο,
λειτουργεί ως συσκευή συνέδρων για 2 συνέδρους, οι οποίοι χρησιμοποιούν από κοινού 1
είσοδο ήχου. Οι δύο σύνεδροι μπορούν να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν την είσοδο ήχου
με τα δικά τους κουμπιά μικροφώνου. Για ένα τυπικό παράδειγμα, ανατρέξτε στο σχήμα.

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

Σχήμα 7.20: Λειτουργία δύο συνέδρων, λειτουργία ενός μικροφώνου (2)

Σημείωση!

Πρέπει να κλείσετε το σημείο συγκόλλησης του DCN-FMIC (βλ. Πίνακας σύνδεσης μικροφώνων

DCN-FMIC, Σελίδα 235) όταν:

συνδέετε ένα DCN-FMIC στη διασύνδεση δύο συνέδρων και

η διασύνδεση δύο συνέδρων βρίσκεται στη λειτουργία δύο συνέδρων με ένα μικρόφωνο.

Δύο συνέδρων με απενεργοποιημένα και τα δύο μεγάφωνα
Αυτή η λειτουργία είναι ίδια με τη λειτουργία δύο συνέδρων, αλλά απενεργοποιούνται και τα δύο
μεγάφωνα όταν είναι ενεργό ένα από τα μικρόφωνα. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η
ανεπιθύμητη ανάδραση ήχου στο σύστημα.

Ενός συνέδρου
Όταν η διασύνδεση δύο συνέδρων βρίσκεται στη λειτουργία ενός συνέδρου, λειτουργεί ως
συσκευή συνέδρων για 1 σύνεδρο. Για ένα τυπικό παράδειγμα, ανατρέξτε στο σχήμα.
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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

Σχήμα 7.21: Λειτουργία ενός συνέδρου (4)

 
Μπορείτε να συνδέσετε έναν προαιρετικό πίνακα ελέγχου μικροφώνων DCN-FMICB. Ο σύνεδρος
μπορεί να χρησιμοποιεί τον πίνακα ελέγχου μικροφώνων ως βοηθητικό κουμπί. Για παράδειγμα,
για την ενεργοποίηση μιας ενδεικτικής λυχνίας.

Σημείωση!

Ο σύνεδρος μπορεί να πατήσει το βοηθητικό κουμπί για να ξεκινήσει ένα συμβάν.

Χρησιμοποιήστε το Open Interface για να προγραμματίσετε το συμβάν (ανατρέξτε στο

κατάλληλο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού).

Μεγάφωνα πάντα ενεργά
Από προεπιλογή, το μεγάφωνο απενεργοποιείται όταν είναι ενεργό το αντίστοιχο μικρόφωνο. Με
αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η ανεπιθύμητη ανάδραση ήχου στο σύστημα. Ωστόσο, για να
απενεργοποιήσετε τη σίγαση, συνδέστε τα σημεία συγκόλλησης του αντίστοιχου μεγαφώνου.

Σημείο
συγκόλλησης

Άνοιγμα Με συγκόλληση

(X13) Το αριστερό μεγάφωνο
απενεργοποιείται όταν είναι ενεργό το
μικρόφωνο

Το αριστερό μεγάφωνο είναι
πάντα ενεργό

(X12) Το δεξί μεγάφωνο απενεργοποιείται
όταν είναι ενεργό το μικρόφωνο

Το δεξί μεγάφωνο είναι πάντα
ενεργό

Πίνακας 7.33: Σημεία συγκόλλησης
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V88
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D22
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R245

R158

R
302

X2

C
192
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S8

S7

R272
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L35

C226
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L42
L36

V
68

V65
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L28

L27

V63

V60
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L29

V62
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L25

X11

X10

V85

D20

X1

R
303

R
304

X9

X8

R
301

X12

X13X13

X12

Σχήμα 7.22: Εσωτερική κάτοψη

Μονάδα εισόδου χώρου
Όταν η διασύνδεση δύο συνέδρων βρίσκεται στη λειτουργία εισόδου χώρου, λειτουργεί ως
συσκευή που χρησιμοποιείται στην είσοδο του χώρου για τη δημιουργία μιας λίστας παρουσιών.
Για ένα τυπικό παράδειγμα, ανατρέξτε στο σχήμα.

Μονάδα εξόδου χώρου
Όταν η διασύνδεση δύο συνέδρων βρίσκεται στη λειτουργία εξόδου χώρου, λειτουργεί ως
συσκευή που χρησιμοποιείται στην έξοδο του χώρου για να διατηρείται συμπληρωμένη η λίστα
παρουσιών. Για ένα τυπικό παράδειγμα, ανατρέξτε στο σχήμα.

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

Σχήμα 7.23: Λειτουργία εισόδου χώρου και λειτουργία εξόδου χώρου (5 και 6)

Μικρόφωνο περιβάλλοντος
Όταν η διασύνδεση δύο συνέδρων βρίσκεται στη λειτουργία μικροφώνου περιβάλλοντος, το
σήμα της συνδεδεμένης εισόδου ήχου αποστέλλεται στον ομιλητή όταν είναι απενεργοποιημένα
όλα τα άλλα μικρόφωνα στο σύστημα. Για ένα τυπικό παράδειγμα, ανατρέξτε στο σχήμα.

Σημείωση!

Το συνδεδεμένο DCN-FMICB δεν μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την είσοδο

ήχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνδεδεμένο DCN-FMICB για να εκχωρήσετε μια

διεύθυνση στη διασύνδεση συνέδρου (βλ. Προετοιμασία, Σελίδα 188).

DCN Επόμενης γενιάς Διαμόρφωση | el 233

Bosch Security Systems B.V. Εγχειρίδιο λειτουργίας 2014.06 | V2.1 |



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

Σχήμα 7.24: Λειτουργία μικροφώνου περιβάλλοντος (7)
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Πίνακας σύνδεσης μικροφώνων DCN-FMIC
Χρησιμοποιήστε το σημείο συγκόλλησης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον
πράσινο δακτύλιο LED του συνδεδεμένου αποσπώμενου μικροφώνου DCN-MICL ή DCN-MICS
(βλ. επίσης Αποσπώμενα μικρόφωνα DCN-MICL, DCN-MICS, Σελίδα 272).

Σημείο συγκόλλησης Περιγραφή

Χωρίς συγκόλληση* Ο πράσινος δακτύλιος LED του συνδεδεμένου αποσπώμενου DCN-
MICL ή DCN-MICS ενεργοποιείται.

Με συγκόλληση Ο πράσινος δακτύλιος LED του συνδεδεμένου αποσπώμενου
μικροφώνου DCN-MICL ή DCN-MICS απενεργοποιείται.

Πίνακας 7.34: Σημείο συγκόλλησης (* = προεπιλογή)

Όταν ο πίνακας σύνδεσης μικροφώνων συνδέεται σε μια διασύνδεση δύο συνέδρων που
βρίσκεται στη λειτουργία δύο συνέδρων με ένα μικρόφωνο, πρέπει να απενεργοποιείτε τον
πράσινο δακτύλιο LED. Εάν δεν απενεργοποιήσετε τον δακτύλιο LED, ο δακτύλιος LED του
συνδεδεμένου μικροφώνου δεν θα μπορεί να δείχνει την σωστή κατάσταση. Για παράδειγμα, ο
σύνεδρος 1 ενεργοποιεί πρώτα το μικρόφωνο (κόκκινο) και μετά ο σύνεδρος 2 υποβάλλει
αίτημα για ομιλία (πράσινο). Παρόλο που το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο, ο πράσινος
δακτύλιος LED ανάβει όταν ο σύνεδρος 2 πατά το κουμπί του μικροφώνου.
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Επιλογέας καναλιών DCN-FCS
Η πλευρά εξαρτημάτων της πλακέτας του επιλογέα καναλιών περιλαμβάνει σημεία συγκόλλησης.
Με αυτά τα σημεία συγκόλλησης, μπορείτε να διαμορφώσετε τον επιλογέα καναλιών.

X11

X12

X13

Σχήμα 7.25: Σημεία συγκόλλησης

Σημείο
συγκόλλησης

Λειτουργία

X11 Αυτόματη λειτουργία αναμονής.

X12 Λειτουργία αύξησης/μείωσης έντασης ήχου.

X13 Λειτουργία ανάκτησης καναλιού/έντασης ήχου.

Πίνακας 7.35: Σημεία συγκόλλησης

Αυτόματη λειτουργία αναμονής
Χρησιμοποιήστε το σημείο συγκόλλησης X11 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την
αυτόματη λειτουργία αναμονής του επιλογέα καναλιών.

Σημείο
συγκόλλησης

Λειτουργία

Χωρίς συγκόλληση* Η αυτόματη λειτουργία αναμονής είναι ενεργοποιημένη. Όταν
αποσυνδέονται τα ακουστικά, ο επιλογέας καναλιών απενεργοποιείται.

Με συγκόλληση Η αυτόματη λειτουργία αναμονής είναι απενεργοποιημένη. Όταν
αποσυνδέονται τα ακουστικά, ο επιλογέας καναλιών παραμένει
ενεργοποιημένος.

Πίνακας 7.36: Σημείο συγκόλλησης X11 (* = προεπιλογή)

7.14
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Σημείωση!

Όταν χρησιμοποιείτε τον επιλογέα καναλιών για εγγραφή ήχου, πρέπει να κλείσετε το σημείο

συγκόλλησης X11.

Ο επιλογέας καναλιών μετρά τη σύνθετη αντίσταση μεταξύ της ακίδας 1 και της ακίδας 2 του
βύσματος των ακουστικών (βλ. Μονάδες 19 ιντσών, Σελίδα 121 > Ακουστικά). Όταν αυτή η
σύνθετη αντίσταση είναι μικρότερη από 1 kΩ, ο επιλογέας καναλιών αναγνωρίζει ότι υπάρχουν
συνδεδεμένα ακουστικά.

Αύξηση/μείωση έντασης ήχου
Με το σημείο συγκόλλησης X12, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία αύξησης/μείωσης της έντασης ήχου του επιλογέα καναλιών.

Σημείο
συγκόλλησης

Λειτουργία

Χωρίς συγκόλληση* Η λειτουργία αύξησης/μείωσης της έντασης ήχου είναι ενεργοποιημένη.
Εάν πατηθεί το κουμπί αύξησης (ή μείωσης) της έντασης ήχου για
παραπάνω από 0,25 δευτερόλεπτα, η ένταση του ήχου αυξάνεται (ή
μειώνεται) με ρυθμό 12 dB ανά δευτερόλεπτο.

Με συγκόλληση Η λειτουργία αύξησης/μείωσης της έντασης ήχου είναι
απενεργοποιημένη. Εάν πατηθεί το κουμπί αύξησης (ή μείωσης) της
έντασης ήχου, η ένταση του ήχου αυξάνεται (ή μειώνεται) κατά ένα βήμα
του 1 dB.

Πίνακας 7.37: Σημείο συγκόλλησης X12 (* = προεπιλογή)

Λειτουργία ανάκτησης καναλιού/έντασης ήχου
Χρησιμοποιήστε το σημείο συγκόλλησης X13 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ανάκτησης καναλιών/έντασης ήχου του επιλογέα καναλιών.

Σημείο
συγκόλλησης

Λειτουργία

Χωρίς συγκόλληση* Η λειτουργία ανάκτησης καναλιών/έντασης ήχου είναι απενεργοποιημένη.
Όταν ενεργοποιείται ο επιλογέας καναλιών, εκτελεί αυτόματα τα εξής:
– Επιλέγει το κανάλι 0 (κύριος συνεδριακός χώρος)
– Ρυθμίζει την ένταση ήχου στα -18 dB.

Με συγκόλληση Η λειτουργία αύξησης/μείωσης της έντασης ήχου είναι
απενεργοποιημένη. Εάν πατηθεί το κουμπί αύξησης (ή μείωσης) της
έντασης ήχου, η ένταση του ήχου αυξάνεται (ή μειώνεται) κατά ένα βήμα
του 1 dB.
– Επιλέγεται το τελευταίο γνωστό κανάλι.
– Ορίζεται η τελευταία γνωστή ένταση ήχου.

Πίνακας 7.38: Σημείο συγκόλλησης X13 (* = προεπιλογή)

Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν όλοι οι σύνεδροι και οι
πρόεδροι διαθέτουν σταθερό αριθμό θέσης.

Σημείωση!

Ο επιλογέας καναλιών αποθηκεύει όλες τις αλλαγές των καναλιών μετά από 5 δευτερόλεπτα.
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Σημείωση!

Εάν ο αριθμός του τελευταίου γνωστού καναλιού είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό

διαθέσιμων καναλιών, ο επιλογέας καναλιών μεταβαίνει αυτόματα στο κανάλι 0. Όταν γίνει

διαθέσιμο το τελευταίο γνωστό κανάλι, η ανάκτησή του γίνεται μόνο αν δεν έχετε

χρησιμοποιήσει τα κουμπιά του επιλογέα καναλιών.

 
 

 

238 el | Διαμόρφωση DCN Επόμενης γενιάς

2014.06 | V2.1 | Εγχειρίδιο λειτουργίας Bosch Security Systems B.V.



Θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK
Πριν από την έναρξη μιας συζήτησης ή ενός συνεδρίου, πρέπει να οριστούν μη αυτόματα οι
παράμετροι για τη διερμηνεία και το σύστημα της θέσης διερμηνέα μέσω της λειτουργίας
εγκατάστασης της θέσης.

Επισκόπηση
Η λειτουργία εγκατάστασης της θέσης διερμηνέα αποτελείται από ορισμένα μενού, στα οποία
πρέπει να οριστούν επιλογές. Ορισμένα μενού αφορούν μόνο τη θέση διερμηνέα της οποίας
διαμορφώνονται οι παράμετροι, ενώ άλλα μενού αφορούν όλες τις θέσεις διερμηνέα στο
σύστημα.

Μενού Περιγραφή Αντικείμενο

a Γλώσσα χρήστη Σύστημα

b Αριθμός καμπίνας διερμηνείας Θέση διερμηνέα

c Αριθμός θέσης διερμηνέα Θέση διερμηνέα

d Αριθμός καναλιών Σύστημα

e Λίστα γλωσσών Σύστημα

f Κανάλια γλωσσών Σύστημα

g Κανάλι εξόδου A Θέση διερμηνέα

h Κανάλι εξόδου Β Θέση διερμηνέα

j Αριθμός καμπίνων με αυτόματη
αναμετάδοση

Σύστημα

k Καμπίνες με αυτόματη αναμετάδοση Σύστημα

l Κλειδώματα μικροφώνου Σύστημα

m Σήμα αργής ομιλίας Σύστημα

n Σήμα βοήθειας Σύστημα

o Χρονόμετρο ομιλίας Θέση διερμηνέα

p Πηγή μικροφώνου Θέση διερμηνέα

Πίνακας 7.39: Μενού λειτουργίας εγκατάστασης

Σημείωση!

Στα συστήματα που βασίζονται σε υπολογιστή, μόνο τα μενού a, b, c, o και p πρέπει να

ρυθμιστούν μη αυτόματα σε κάθε καμπίνα. Όλα τα άλλα μενού μπορούν να ρυθμιστούν από τον

υπολογιστή, εάν χρησιμοποιείται το πακέτο λογισμικού DCN-SWSI.

Σημείωση!

Τα συστήματα που βασίζονται σε υπολογιστή και χρησιμοποιούν τη μονάδα λογισμικού

ταυτόχρονης διερμηνείας Simultaneous Interpretation διαθέτουν εκτεταμένο έλεγχο και

προεπιλεγμένες λειτουργίες έναντι των αυτόνομων συστημάτων διερμηνείας.

7.15
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Σημείωση!

Η περιγραφή του εγχειριδίου χρήσης του λογισμικού Simultaneous Interpretation υπερβαίνει το

αντικείμενο του παρόντος εγχειριδίου. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το

λογισμικό, ανατρέξτε στο δικό του εγχειρίδιο.

Έναρξη της λειτουργίας εγκατάστασης
1. Βεβαιωθείτε ότι η θέση διερμηνέα διαθέτει μια διεύθυνση (βλ. Προετοιμασία, Σελίδα 188).
2. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί προεπιλογής καναλιού b και το κουμπί επιλογής εξόδου B.

Ξεκινά η λειτουργία εγκατάστασης της θέσης διερμηνέα.
3. Στην οθόνη εμφανίζονται τα εξής:

Σημείωση!

Ορισμένες οθόνες της λειτουργίας εγκατάστασης επηρεάζουν όλες τις θέσεις διερμηνέων στο

σύστημα. Μόνο μία θέση διερμηνέα μπορεί να βρίσκεται κάθε φορά στη λειτουργία

εγκατάστασης.

4. Όταν μία από τις θέσεις διερμηνέων στο σύστημα βρίσκεται ήδη στη λειτουργία
εγκατάστασης, στην οθόνη εμφανίζονται τα εξής:

Περιήγηση στη λειτουργία εγκατάστασης
Στη λειτουργία εγκατάστασης, είναι διαθέσιμος μόνο ένας μικρός αριθμός στοιχείων ελέγχου
(βλ. Θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK, Σελίδα 53).

Έλεγχος Λειτουργία

Κύριο κουμπί Επιλογή στοιχείων μενού

Κουμπί προεπιλογής καναλιού a Μετάβαση στο προηγούμενο μενού

Κουμπί προεπιλογής καναλιού b Μετάβαση στο επόμενο μενού

Κουμπί προεπιλογής καναλιού d Απαλοιφή τρέχουσας επιλογής

Κουμπί προεπιλογής καναλιού e Εισαγωγή τρέχουσας επιλογής

Κουμπί επιλογής εξόδου B Έξοδος από τη λειτουργία εγκατάστασης

Πίνακας 7.40: Στοιχεία ελέγχου στη λειτουργία εγκατάστασης

Διαδικασίες διαμόρφωσης
Για να επιλέξετε τις απαιτούμενες παραμέτρους στα μενού εγκατάστασης ώστε να διαμορφώσετε
τις παραμέτρους της θέσης διερμηνέα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1. Πατήστε τα κουμπιά προεπιλογής καναλιού a και b για να μεταβείτε στο κατάλληλο μενού

εγκατάστασης. Η επιλεγμένη παράμετρος βρίσκεται μέσα σε αγκύλες, για παράδειγμα,
[επιλογή].

2. Πατήστε το κουμπί προεπιλογής καναλιού d για να διαγράψετε την τιμή της επιλεγμένης
παραμέτρου. Οι τετράγωνες αγκύλες αλλάζουν σε σύμβολα μικρότερου/μεγαλύτερου, για
παράδειγμα, <επιλογή>. Αυτό δείχνει ότι μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική τιμή με το
κύριο κουμπί.
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3. Γυρίστε το κύριο κουμπί για να μεταβείτε στην απαιτούμενη παράμετρο. Όταν επιλέξετε τη
σωστή παράμετρο, πατήστε το κουμπί προεπιλογής καναλιού e. Τα σύμβολα μικρότερου/
μεγαλύτερου μετατρέπονται σε τετράγωνες αγκύλες.

Οθόνες μενού
Μενού a
Στο μενού a ορίζεται η γλώσσα οθόνης της θέσης διερμηνέα κατά τη λειτουργία εγκατάστασης. Η
γλώσσα οθόνης ορίζεται για όλες τις θέσεις διερμηνέων στο σύστημα.

Μενού b
Στο μενού b αντιστοιχίζεται η θέση διερμηνέα σε μια καμπίνα διερμηνείας. Είναι απαραίτητο να
κάνετε αυτήν τη ρύθμιση διαδοχικά για κάθε θέση διερμηνέα.

Σημείωση!

Εάν μια καμπίνα διερμηνείας είναι πλήρης, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή τιμής και δεν παρέχεται

μήνυμα ανταπόκρισης.

Μενού c
Στο μενού c ορίζεται ένας αριθμός θέσης διερμηνέα για τη μονάδα που βρίσκεται μέσα στην
καμπίνα διερμηνείας. Είναι απαραίτητο να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση διαδοχικά για κάθε θέση
διερμηνέα.

Σημείωση!

Εάν ένας αριθμός θέσης διερμηνέα χρησιμοποιείται ήδη, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή τιμής και

δεν παρέχεται μήνυμα ανταπόκρισης.

Μενού d

Στο μενού d ορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων καναλιών γλωσσών στο σύστημα. Ο αριθμός
ορίζεται για όλες τις θέσεις διερμηνέων στο σύστημα.
Ο προεπιλεγμένος αριθμός καναλιών σε ένα σύστημα που δεν διαθέτει υπολογιστή ελέγχου είναι
26.

Γλώσσα ≤ 26 27 28 29 30 31

Συμμετοχή 4 3 2 1 1 1

Ενδοεπικοινωνία 1 1 1 1 0 0

Σύνεδρος 1 1 1 0 0 0

Πίνακας 7.41: Κανάλια

Μενού e
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Στο μενού e ορίζεται η λίστα γλωσσών που χρησιμοποιούνται στην οθόνη της θέσης διερμηνέα. Η
λίστα γλωσσών ορίζεται για όλες τις θέσεις διερμηνέων στο σύστημα.

Μενού f
Στο μενού f αντιστοιχίζεται μια γλώσσα σε ένα συγκεκριμένο κανάλι. Ο αριθμός καναλιών στα
οποία μπορεί να αντιστοιχιστεί μια γλώσσα είναι ίδιος με τον αριθμό καναλιών που ορίζονται στο
μενού d. Η λίστα γλωσσών ορίζεται για όλες τις θέσεις διερμηνέων στο σύστημα.

Εάν μια γλώσσα αντιστοιχιστεί σε ένα κανάλι, στην οθόνη εμφανίζεται ένας αστερίσκος. Για
παράδειγμα:

Μενού g
Στο μενού g ορίζεται ένας αριθμός καναλιού για την έξοδο A. Ο αριθμός καναλιού πρέπει να
είναι διαθέσιμος στη θέση διερμηνέα. Είναι απαραίτητο να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση διαδοχικά
για κάθε θέση διερμηνέα.

Σημείωση!

Όταν εγκαθιστάτε για πρώτη φορά τη θέση διερμηνέα, ο αριθμός καμπίνας διερμηνείας είναι ο

προεπιλεγμένος αριθμός καναλιού για την έξοδο A.

Μενού h
Στο μενού η ορίζεται ένα κανάλι για την έξοδο B της θέσης διερμηνέα. Είναι απαραίτητο να
κάνετε αυτήν τη ρύθμιση διαδοχικά για κάθε θέση διερμηνέα. Στην έξοδο B μπορεί να οριστεί
οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα κανάλια ή κανένα κανάλι.

Μενού j
Στο μενού j ορίζεται ο αριθμός καμπίνων διερμηνείας με αυτόματη αναμετάδοση που υπάρχουν
στο σύστημα. Ο αριθμός ορίζεται για όλες τις θέσεις διερμηνέων στο σύστημα.

Μενού k
Στο μενού k ορίζονται οι καμπίνες διερμηνείας που είναι καμπίνες διερμηνείας με αυτόματη
αναμετάδοση. Οι καμπίνες διερμηνείας ορίζονται για όλες τις θέσεις διερμηνέων στο σύστημα.
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Μενού l
Στο μενού l ορίζεται η απαιτούμενη λειτουργία ενδασφάλισης. Η λειτουργία ενδασφάλισης
ορίζεται για όλες τις θέσεις διερμηνέων στο σύστημα.

Επιλογή Περιγραφή

Καμία (None) Καμία λειτουργία κλειδώματος. Οι είσοδοι ήχου της μονάδας
επέκτασης ήχου είναι απενεργοποιημένες μόνο για τα κανάλια
μετάφρασης.

Παράκαμψη (Override) Επιτρέπει σε ένα διερμηνέα να παρακάμπτει έναν άλλο διερμηνέα
σε άλλη καμπίνα διερμηνείας που παρέχει το ίδιο κανάλι
διερμηνείας.

Ενδασφάλιση (Interlock) Εμποδίζει τη χρήση του ίδιου καναλιού από έναν άλλο διερμηνέα
που βρίσκεται σε άλλη καμπίνα διερμηνείας.

Πίνακας 7.42: Επιλογές κλειδώματος μικροφώνου

Σημείωση!

Όταν για τη λειτουργία ενδασφάλισης έχει οριστεί η τιμή Καμία (None) και οι θέσεις διερμηνέων

που χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι εξόδου συνδέονται σε διαφορετικές μονάδες CCU, οι θέσεις

διερμηνέων λειτουργούν όπως όταν επιλέγεται η τιμή Ενδασφάλιση (Interlock) για τη λειτουργία

ενδασφάλισης.

Μενού m
Από το μενού m ενεργοποιείται και απενεργοποιείται το σήμα αργής ομιλίας¨. Για το σήμα αργής
ομιλίας, βλ. Θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK, Σελίδα 53.

Μενού n
Από το μενού n ενεργοποιείται και απενεργοποιείται το σήμα βοήθειας. Για το σήμα βοήθειας,
βλ. Θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK, Σελίδα 53.

Μενού o
Από το μενού o ενεργοποιείται και απενεργοποιείται το χρονόμετρο ομιλίας της θέσης
διερμηνέα. Είναι απαραίτητο να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση διαδοχικά για κάθε θέση διερμηνέα.

Μενού p
Στο μενού p ορίζεται η πηγή του μικροφώνου. Είναι απαραίτητο να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση
διαδοχικά για κάθε θέση διερμηνέα.
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Οθόνη εξόδου
Από την οθόνη εξόδου μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία εγκατάστασης.
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Τροφοδοτικό επέκτασης DCN-EPS (-UL, -JP)

Κίνδυνος!

Η επιλογή τάσης του μετασχηματιστή, η οποία περιγράφεται παρακάτω, επιτρέπεται να γίνει μόνο

από εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις. Μην ανοίγετε το τροφοδοτικό επέκτασης – η

ηλεκτροπληξία από το ρεύμα του δικτύου μπορεί να προκαλέσει θάνατο!

 
Χρησιμοποιήστε την κλεμοσειρά στο εσωτερικό του τροφοδοτικού επέκτασης για να επιλέξετε
την τάση στην οποία πρέπει να λειτουργεί το τροφοδοτικό επέκτασης (δείτε τον παρακάτω
πίνακα).

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Σχήμα 7.26: Εσωτερικές ρυθμίσεις

 Για τη σωστή ασφάλεια, βλ. Τροφοδοτικό επέκτασης
DCN-EPS (-UL, -JP), Σελίδα 154.

Για τη σωστή ασφάλεια, βλ. Τροφοδοτικό
επέκτασης DCN-EPS (-UL, -JP), Σελίδα 154.

Ακίδ
α

105 V(AC) 115 V(AC) 125 V(AC) 220 V(AC) 230 V(AC) 240 V(AC)

1 Μπλε
(τροφοδοσία)

μ.σ. Μπλε
(τροφοδοσία)

Μπλε
(τροφοδοσία)

μ.σ. Μπλε
(τροφοδοσία)

2 Μαύρο Πράσινο Πράσινο Πράσινο Πράσινο Πράσινο

3 Πράσινο Μπλε
(τροφοδοσία)

Μαύρο Πράσινο Μαύρο Μαύρο

4 Πορτοκαλί Πορτοκαλί Πορτοκαλί μ.σ. Μπλε μ.σ.

5 Μπλε
(μετασχηματιστ
ής)

Μπλε
(μετασχηματιστ
ής)

Μπλε
(μετασχηματιστή
ς)

Μπλε
(μετασχηματι
στής)

Μπλε
(μετασχηματιστή
ς)

Μπλε
(μετασχηματιστή
ς)

6 μ.σ. Μαύρο μ.σ. Μοβ Μοβ Μοβ

7.16
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 Για τη σωστή ασφάλεια, βλ. Τροφοδοτικό επέκτασης
DCN-EPS (-UL, -JP), Σελίδα 154.

Για τη σωστή ασφάλεια, βλ. Τροφοδοτικό
επέκτασης DCN-EPS (-UL, -JP), Σελίδα 154.

Ακίδ
α

105 V(AC) 115 V(AC) 125 V(AC) 220 V(AC) 230 V(AC) 240 V(AC)

7 Κίτρινο Κίτρινο Κίτρινο Κίτρινο Κίτρινο Κίτρινο

8 μ.σ. μ.σ. μ.σ. Πορτοκαλί Πορτοκαλί Πορτοκαλί

9 Μοβ Μοβ Μοβ μ.σ. μ.σ. μ.σ.

10 Καφέ Καφέ Καφέ Καφέ Καφέ Καφέ

Πίνακας 7.43: Εσωτερικές ρυθμίσεις (μ.σ. = μη συνδεδεμένο)

 

Σημείωση!

Το DCN‑EPS είναι διαμορφωμένο για τάση 220 – 240 V (AC).

Το DCN‑EPS‑UL είναι διαμορφωμένο για τάση 100 – 120 V (AC). 

Το DCN‑EPS‑JP είναι διαμορφωμένο για τάση 105 V (AC).
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Διαχωριστής δικτύου PRS-NSP
Στο πίσω μέρος του καλύμματος του διαχωριστή δικτύου υπάρχει μια ετικέτα που παρέχει
στοιχεία για τις εσωτερικές συνδέσεις. Μπορείτε να αλλάξετε τις εσωτερικές συνδέσεις με τους
βραχυκυκλωτήρες που υπάρχουν μέσα στο διαχωριστή δικτύου.
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Σχήμα 7.27: Ετικέτα στο εσωτερικό του διαχωριστή δικτύου

 
Για την παροχή πρόσθετης ισχύος στις διακλαδώσεις που συνδέονται στο διαχωριστή δικτύου:
1. Τοποθετήστε το βραχυκυκλωτήρα εκτροπής 1/2 στη θέση 2.
2. Τοποθετήστε το βραχυκυκλωτήρα εκτροπής 9/10 στη θέση 9.
3. Συνδέστε ένα εξωτερικό τροφοδοτικό στο διαχωριστή δικτύου (βλ. Διασύνδεση οπτικών ινών

PRS-FINNA, Σελίδα 159).
 

7.17
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Πίνακας διανομής δεδομένων DCN-DDB
Επισκόπηση
Διαμορφώστε τις παραμέτρους του πίνακα διανομής δεδομένων με τους διακόπτες S8.

Μεταγωγέας Θέση Περιγραφή

S8-1 ON / OFF* RS232 ενεργοποιημένη / RS232
απενεργοποιημένη

S8-2 ON / OFF* Δεσμευμένο / Παθητική λειτουργία

S8-3 ON / OFF* 19200 baud / 9600 baud

S8-4 ON / OFF* Δεσμευμένο

S8-5 ON / OFF* Δεσμευμένο

S8-6 ON / OFF* Bit διεύθυνσης 0 = 1 / Bit διεύθυνσης 0 = 0

S8-7 ON / OFF* Bit διεύθυνσης 1 = 1 / Bit διεύθυνσης 1 = 0

S8-8 ON / OFF* Bit διεύθυνσης 2 = 1 / Bit διεύθυνσης 2 = 0

Πίνακας 7.44: Ρυθμίσεις μικροδιακοπτών S8 (* = προεπιλογή)

Θύρα RS232
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη θύρα RS232 του πίνακα διανομής
δεδομένων με το διακόπτη S8-1. Ρυθμίστε την ταχύτητα baud με το διακόπτη S8-3.
Όταν συνδέετε τον πίνακα διανομής δεδομένων σε μια οθόνη αίθουσας, πρέπει να ενεργοποιείτε
τη θύρα RS232 του πίνακα διανομής δεδομένων. Η ταχύτητα baud για όλες της οθόνες αίθουσας
είναι 19.200 baud. Μόνο η οθόνη αριθμητικών χαρακτήρων μπορεί επίσης να λειτουργήσει με
σύνδεση 9.600 baud.

Λειτουργία
Ορίστε τον τρόπο λειτουργίας του πίνακα διανομής δεδομένων με το διακόπτη S8‑2. Ο πίνακας
διανομής δεδομένων μπορεί να είναι:
– Μια παθητική μονάδα που λαμβάνει δεδομένα από την κεντρική μονάδα ελέγχου (παθητική

λειτουργία).
– Μια ενεργητική μονάδα που επίσης μεταδίδει δεδομένα στην κεντρική μονάδα ελέγχου

(ενεργητική λειτουργία).
Παθητική λειτουργία
Πρέπει να ρυθμίζετε τον πίνακα διανομής δεδομένων σε παθητική λειτουργία όταν:
– Χρησιμοποιείτε τον πίνακα διανομής δεδομένων για την αποστολή δεδομένων σε μια οθόνη

αίθουσας.
– Χρησιμοποιείτε τον πίνακα διανομής δεδομένων για την αποστολή σημάτων αργής ομιλίας ή

βοήθειας.
– Χρησιμοποιείτε μόνο τις παράλληλες εξόδους του πίνακα διανομής δεδομένων.
Εάν ο πίνακας διανομής δεδομένων βρίσκεται σε παθητική λειτουργία, πρέπει να του δώσετε μια
διεύθυνση. Αυτή η διεύθυνση καθορίζει την εφαρμογή του πίνακα διανομής δεδομένων. Όταν
εκκινείτε για πρώτη φορά το σύστημα, πρέπει να πατήσετε το διακόπτη κατάργησης
προετοιμασίας του πίνακα διανομής δεδομένων για να στείλετε τη διεύθυνσή του στην κεντρική
μονάδα ελέγχου (βλ. Προετοιμασία, Σελίδα 188).
Όταν χρησιμοποιείτε την κεντρική μονάδα ελέγχου για απαλοιφή των διευθύνσεων όλων των
μονάδων (βλ. Προετοιμασία, Σελίδα 188), δεν πρέπει να πατήσετε ξανά το διακόπτη κατάργησης
προετοιμασίας. Η κεντρική μονάδα ελέγχου θυμάται τις διευθύνσεις των παθητικών πινάκων
διανομής δεδομένων κατά την επανεκκίνησή της.

7.18
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Διευθύνσεις
Εάν χρειάζεται, ορίστε τη διεύθυνση του πίνακα διανομής δεδομένων με τους διακόπτες S8-6,
S8-7 και S8-8. Αυτή η διεύθυνση χρησιμοποιείται μόνο όταν ο πίνακας διανομής δεδομένων
βρίσκεται στην παθητική λειτουργία. Η διεύθυνση καθορίζει την εφαρμογή του πίνακα διανομής
δεδομένων.

Διεύθυνσ
η

S8-6 S8-7 S8-8 Περιγραφή

248 0 0 0 Οθόνη αριθμητικών χαρακτήρων (βλ. Πίνακας
διανομής δεδομένων DCN-DDB, Σελίδα 281 >
Οθόνη αριθμητικών χαρακτήρων)

249 1 0 0 Δεσμευμένο

250 0 1 0 Δεσμευμένο

251 1 1 0 Οθόνη κατάστασης (π.χ. οθόνη συνοπτικών
στοιχείων)

252 0 0 1 Δεσμευμένο

253 1 0 1 Σήμα αργής ομιλίας (βλ. Πίνακας διανομής
δεδομένων DCN-DDB, Σελίδα 68 > Σήμα αργής
ομιλίας)

254 0 1 1 Σήμα βοήθειας (καμπίνα διερμηνείας 1 έως 16,
βλ. Πίνακας διανομής δεδομένων DCN-DDB,
Σελίδα 68 > Σήμα βοήθειας)

255 1 1 1 Σήμα βοήθειας (καμπίνα διερμηνείας 17 έως
31, βλ. Πίνακας διανομής δεδομένων DCN-DDB,
Σελίδα 68 > Σήμα βοήθειας)

Πίνακας 7.45: Διευθύνσεις

Διακόπτης απομακρυσμένης κατάργησης προετοιμασίας
Μπορείτε να διαγράψετε τη διεύθυνση του πίνακα διανομής δεδομένων από μια απομακρυσμένη
τοποθεσία μέσω του βύσματος X77 (βλ. Πίνακας διανομής δεδομένων DCN-DDB, Σελίδα 68).
Αυτός ο δεκαπολικός σύνδεσμος διαθέτει συνδέσεις για έναν διακόπτη κατάργησης
προετοιμασίας και μια λυχνία LED κατάργησης προετοιμασίας.

Ακίδα Σήμα

1 +5 V

2 Προετοιμασία

3 Λυχνία LED προετοιμασίας, άνοδος

4 Λυχνία LED προετοιμασίας, κάθοδος

5 Χωρίς σύνδεση

6 Χωρίς σύνδεση

7 Χωρίς σύνδεση

8 Χωρίς σύνδεση
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Ακίδα Σήμα

9 Χωρίς σύνδεση

10 Χωρίς σύνδεση

Πίνακας 7.46: Σύνδεσμος απομακρυσμένης προετοιμασίας X77

Ο διακόπτης απομακρυσμένης κατάργησης προετοιμασίας πρέπει να συνδεθεί στις ακίδες 1 και
2. Η λυχνία LED απομακρυσμένης κατάργησης προετοιμασίας πρέπει να συνδεθεί στις ακίδες 3
και 4.
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Λειτουργία

Λειτουργία συστήματος DCN-Wireless

Εκκίνηση λειτουργίας του συστήματος
Πριν εκκινήσετε το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι:
– Το σύστημα έχει εγκατασταθεί σωστά.
– Έχει γίνει καταχώρηση του απαιτούμενου αριθμού ασύρματων συνεδριακών μονάδων στο

σύστημα.

Σημείωση!

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη συνεδριακή μονάδα σε ένα νέο σύστημα, αλλά

αυτή έχει ήδη καταχωρηθεί σε κάποιο άλλο σύστημα, πρέπει να καταργήσετε την προετοιμασία

της μονάδας. Μετά από την κατάργηση της προετοιμασίας της μονάδας, πρέπει να γίνει

καταχώρησή της στο νέο σύστημα.

Για να εκκινήσετε τη λειτουργία του συστήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας στην κεντρική μονάδα ελέγχου. Ανάβει η οθόνη.

Ενεργοποιούνται όλες οι συσκευές στο δίκτυο DCN και στο δίκτυο οπτικών ινών
(συμπεριλαμβανομένου του WAP).

2. Τοποθετήστε τα πακέτα μπαταριών στις ασύρματες συνεδριακές μονάδες.
3. Πατήστε τα κουμπιά των μικροφώνων στις ασύρματες συνεδριακές μονάδες για να τις

ενεργοποιήσετε. Η λυχνία LED γύρω από το κουμπί του μικροφώνου ανάβει με κίτρινο
χρώμα για 250 millisecond
Εάν σβήσουν όλες οι λυχνίες LED της ασύρματης συνεδριακής μονάδας. η ασύρματη
συνεδριακή μονάδα είναι ενεργοποιημένη και έτοιμη για χρήση.
Εάν η λυχνία LED γύρω από το κουμπί του μικροφώνου παραμείνει αναμμένη με κίτρινο
χρώμα και ο ενδεικτικός δακτύλιος του μικροφώνου ανάψει με κόκκινο χρώμα, η ασύρματη
συνεδριακή μονάδα δεν μπορεί να εντοπίσει το ασύρματο δίκτυο στο οποίο έχει
καταχωρηθεί. Εάν το ασύρματο δίκτυο βρεθεί μέσα σε 15 λεπτά, η ασύρματη συνεδριακή
μονάδα συνδέεται. Εάν όχι, η ασύρματη συνεδριακή μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα.

 
Εάν η έκδοση λογισμικού της ασύρματης συνεδριακής μονάδας είναι παλαιότερη της 2.35,
ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας στην κεντρική μονάδα ελέγχου. Ανάβει η οθόνη.

Ενεργοποιούνται όλες οι συσκευές στο δίκτυο DCN και στο δίκτυο οπτικών ινών
(συμπεριλαμβανομένου του WAP).

2. Τοποθετήστε τα πακέτα μπαταριών στις ασύρματες συνεδριακές μονάδες.
3. Πατήστε τα κουμπιά των μικροφώνων στις ασύρματες συνεδριακές μονάδες για να τις

ενεργοποιήσετε. Η λυχνία LED γύρω από το κουμπί του μικροφώνου ανάβει με πράσινο
χρώμα για 2 δευτερόλεπτα
Εάν σβήσουν όλες οι λυχνίες LED της ασύρματης συνεδριακής μονάδας, η ασύρματη
συνεδριακή μονάδα είναι ενεργοποιημένη και έτοιμη για χρήση.
Εάν η λυχνία LED γύρω από το κουμπί του μικροφώνου παραμείνει αναμμένη με κίτρινο
χρώμα και ο ενδεικτικός δακτύλιος του μικροφώνου ανάβει εναλλάξ με κόκκινο και κίτρινο
χρώμα για 5 δευτερόλεπτα, η ασύρματη συνεδριακή μονάδα δεν μπορεί να εντοπίσει το
ασύρματο δίκτυο στο οποίο έχει καταχωρηθεί. Εάν το ασύρματο δίκτυο βρεθεί μέσα σε 5
δευτερόλεπτα, η ασύρματη συνεδριακή μονάδα συνδέεται. Εάν όχι, η ασύρματη συνεδριακή
μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα.

 

8

8.1

8.1.1
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Διακοπή λειτουργίας του συστήματος
Για να διακόψετε τη λειτουργία του συστήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Επιλέξτε το στοιχείο 4A Wireless Mode στο μενού διαμόρφωσης της κεντρικής μονάδας

ελέγχου.
2. Ρυθμίστε την τιμή της παραμέτρου του στοιχείου μενού σε Απενεργοποίηση (Off). Όλες οι

ασύρματες συνεδριακές μονάδες απενεργοποιούνται.
3. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας στην κεντρική μονάδα ελέγχου. Η οθόνη σβήνει. Όλες οι

συσκευές στο δίκτυο DCN και στο δίκτυο οπτικών ινών απενεργοποιούνται.

Σημείωση!

Εάν χρειάζεται, φορτίστε τα πακέτα μπαταριών. Βλ. Πακέτο μπαταριών DCN-WLIION, Σελίδα 297.

 

Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2
Κύρια οθόνη
Όταν εκκινείτε την κεντρική μονάδα ελέγχου, στην οθόνη εμφανίζεται αρχικά η ένδειξη
"Starting" (Εκκίνηση). Στη συνέχεια, εμφανίζεται η κύρια οθόνη.

Αυτόνομη λειτουργία
Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

 
Στην κύρια οθόνη εμφανίζονται τα εξής:
– Το όνομα της μονάδας. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι CCU συν τον αριθμό σειράς. Αλλάξτε

το όνομα μέσω του στοιχείου μενού 8M Unit/Hostname.
– Η ρύθμιση έντασης ήχου σε dB (-13 dB).
– Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος. Υπολογιστής - όταν το λογισμικό ελέγχου που

εκτελείται σε υπολογιστή είναι συνδεδεμένο με την κεντρική μονάδα ελέγχου.
– Μια ένδειξη της έντασης ήχου των μεγαφώνων των συσκευών που συμμετέχουν.
Μπορείτε να στρέψετε το κουμπί για να αλλάξετε την ένταση ήχου.

Λειτουργία μίας CCU
Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

Στην κύρια οθόνη εμφανίζονται τα εξής:
– Το όνομα της μονάδας. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι CCU συν τον αριθμό σειράς.

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μέσω του στοιχείου μενού 8M Unit/Hostname.
– Το αναγνωριστικό συστήματος (00 - 15).
– Το αναγνωριστικό εξαρτημένης συσκευής (02 - 30).
– Η ρύθμιση έντασης ήχου σε dB (-13 dB).
– Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος. Υπολογιστής - όταν το λογισμικό ελέγχου που

εκτελείται σε υπολογιστή είναι συνδεδεμένο με την κεντρική μονάδα ελέγχου.

8.1.2

 

8.2
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– Μια ένδειξη της έντασης ήχου των μεγαφώνων των συσκευών που συμμετέχουν.
Στρέψτε το κουμπί για να αλλάξετε την ένταση ήχου.

Πολλών λειτουργιών, κύρια μονάδα

Στην κύρια οθόνη εμφανίζονται τα εξής:
– Το όνομα της μονάδας. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι CCU συν τον αριθμό σειράς. Αλλάξτε

το όνομα μέσω του στοιχείου μενού 8M Unit/Hostname.
– Το αναγνωριστικό συστήματος (00 - 15).
– Το αναγνωριστικό κύριας μονάδας (σταθερή τιμή 01).
– Λειτουργία πολλών κύριων μονάδων (M).
– Η ρύθμιση έντασης ήχου σε dB (-13 dB).
– Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος. Υπολογιστής - όταν το λογισμικό ελέγχου που

εκτελείται σε υπολογιστή είναι συνδεδεμένο με την κεντρική μονάδα ελέγχου.
– Μια ένδειξη της έντασης ήχου των μεγαφώνων των συσκευών που συμμετέχουν.
Στρέψτε το κουμπί για να αλλάξετε την ένταση ήχου.

Πολλών λειτουργιών, εξαρτημένη μονάδα
Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

 
Όταν η μονάδα CCU βρίσκεται σε κατάσταση πολλών λειτουργιών, στην κύρια οθόνη
εμφανίζονται τα εξής:
– Το όνομα της μονάδας. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι CCU συν τον αριθμό σειράς. Αλλάξτε

το όνομα μέσω του στοιχείου μενού 8M Unit/Hostname.
– Το αναγνωριστικό συστήματος (00 - 15).
– Το αναγνωριστικό εξαρτημένης συσκευής (02 - 30).
– Η λειτουργία πολλών εξαρτημένων μονάδων (S).
– Μια ένδειξη της έντασης ήχου των μεγαφώνων των συσκευών που συμμετέχουν.

Σημείωση!

Εάν δεν στρέψετε ή πατήσετε το κουμπί για τρία λεπτά, η οθόνη επανέρχεται αυτόματα στο

στοιχείο του κύριου μενού. Η οθόνη δεν επανέρχεται αυτόματα στο στοιχείο του κύριου μενού

από τα ακόλουθα στοιχεία μενού και τα υπομενού τους:

6 Monitoring

8Da Assign Operator

8Db Assign Chairman

Αναδυόμενο μήνυμα
Όταν η κεντρική μονάδα ελέγχου εντοπίζει ένα σφάλμα, στην οθόνη εμφανίζεται ένα
αναδυόμενο μήνυμα. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα μηνύματα, στην οθόνη εμφανίζεται το
πιο σημαντικό μήνυμα.
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Μηνύματα Περιγραφή

No Network Το δίκτυο οπτικών ινών έχει αποσυνδεθεί.

No Master CCU Η μονάδα CCU βρίσκεται σε λειτουργία πολλών εξαρτημένων μονάδων
και χάθηκε η σύνδεση Ethernet με την κύρια μονάδα CCU.

CCU Missing Εάν η κύρια μονάδα CCU εντοπίσει απώλεια σύνδεσης Ethernet με μια
εξαρτημένη μονάδα CCU.

Download CCU Το λογισμικό της μονάδας CCU δεν εκκινείται κανονικά ή έχει προκύψει
εσωτερική διένεξη εκδόσεων.

Download CCUs Εάν η κύρια μονάδα CCU εντοπίσει μη συμβατές εκδόσεις λογισμικού
μεταξύ της ίδιας και μίας ή περισσότερων εξαρτημένων μονάδων CCU.

Download WAP Το WAP περιέχει μη συμβατή έκδοση λογισμικού.

Bad Signal Υπάρχει ειδοποίηση ακατάλληλου σήματος για μια ασύρματη μονάδα.

Low Battery Υπάρχει ειδοποίηση χαμηλής ισχύος μπαταρίας για μια ασύρματη
μονάδα.

Πίνακας 8.1: Μηνύματα (λιγότερο σημαντικά έως πολύ σημαντικά)

Όταν απαλείφεται η κατάσταση σφάλματος, το μήνυμα σφάλματος εξαφανίζεται. Το μήνυμα
εξαφανίζεται από την οθόνη όταν πατήσετε το κουμπί.

Λειτουργία μικροφώνων
Χρησιμοποιήστε το κουμπί 1 Mic. Mode για να ορίσετε τον τρόπο λειτουργίας των μικροφώνων.
Όταν η κεντρική μονάδα ελέγχου είναι συνδεδεμένη στο λογισμικό ελέγχου που εκτελείται σε
υπολογιστή, ο τρόπος λειτουργίας των μικροφώνων μπορεί να ελέγχεται είτε από τον υπολογιστή
είτε από το μενού της μονάδας CCU.

Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

1 Mic. Mode Λειτουργία:
Open*
Override
PTT
Voice***
Operator**
Response**

ΟΝΟΜ: (NOM:)
1, 2*, 3 - 25
1, 2*, 3 - 25
1, 2*, 3 - 25
2*, 3, 4
1, 2*, 3 - 25
1

Τρόπος
λειτουργίας των
μικροφώνων στο
DCN και μέγιστος
αριθμός
ενεργοποιημένων
μικροφώνων
συνέδρων.

Πίνακας 8.2: Το υπομενού λειτουργίας μικροφώνων στο λογισμικό ελέγχου που εκτελείται σε υπολογιστή (*

= προεπιλογή). ** διαθέσιμο μόνο κατά τον έλεγχο μέσω υπολογιστή. *** διαθέσιμο μόνο όταν ο αριθμός των

καναλιών διερμηνείας είναι 26 ή μικρότερος.
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Λειτουργία Περιγραφή

Open Στην ανοικτή λειτουργία, οι σύνεδροι μπορούν να ενεργοποιούν τα
μικρόφωνά τους με το κουμπί μικροφώνου στις συσκευές συμμετοχής.
Όταν μιλά ο μέγιστος αριθμός συνέδρων, ο επόμενος σύνεδρος που θα
ενεργοποιήσει το μικρόφωνό του προστίθεται σε μια λίστα αιτημάτων
ομιλίας. Το μικρόφωνο δεν ενεργοποιείται μέχρι κάποιος άλλος
σύνεδρος να απενεργοποιήσει το δικό του μικρόφωνο.

Override Στη λειτουργία παράκαμψης, οι σύνεδροι μπορούν να ενεργοποιούν τα
μικρόφωνά τους με το κουμπί μικροφώνου στις συσκευές συμμετοχής.
Όταν μιλά ο μέγιστος αριθμός συνέδρων, ο επόμενος σύνεδρος που θα
ενεργοποιήσει το μικρόφωνό του απενεργοποιεί αυτόματα το μικρόφωνο
που έχει παραμείνει ενεργοποιημένο για το μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.

Voice Στη λειτουργία φωνητικής ενεργοποίησης, οι σύνεδροι μπορούν να
ενεργοποιούν τα μικρόφωνα με τη φωνή τους. Ο μέγιστος αριθμός των
συνέδρων που μπορούν να μιλούν ταυτόχρονα είναι ίδιος με το μέγιστο
αριθμό ενεργοποιημένων μικροφώνων. Οι σύνεδροι μπορούν να
απενεργοποιούν τα μικρόφωνά τους με το κουμπί μικροφώνου στις
συσκευές συμμετοχής.

PTT Στη λειτουργία PTT (ομιλία με πάτημα κουμπιού), οι σύνεδροι μπορούν
να ενεργοποιούν τα μικρόφωνά τους με το κουμπί μικροφώνου στις
συσκευές συμμετοχής. Το μικρόφωνο παραμένει ενεργοποιημένο για
όσο χρόνο είναι πατημένο το κουμπί μικροφώνου. Όταν μιλά ο μέγιστος
αριθμός συνέδρων, οι άλλοι σύνεδροι δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν
τα μικρόφωνά τους.

Πίνακας 8.3: Παράμετροι λειτουργίας μικροφώνων

Σημείωση!

Στα συστήματα χωρίς υπολογιστή ελέγχου, ο μέγιστος αριθμός ενεργοποιημένων μικροφώνων

προέδρων είναι 15.

Σημείωση!

Τα μικρόφωνα των μονάδων προέδρων μπορούν πάντοτε να ενεργοποιούνται στην ανοικτή

λειτουργία, στη λειτουργία παράκαμψης και στη λειτουργία PTT.

Σημείωση!

Στη λειτουργία φωνητικής ενεργοποίησης ο δακτύλιος LED του μικροφώνου δεν ανάβει.

Ωστόσο, η λυχνία LED του μικροφώνου βρίσκεται πάντοτε στη λειτουργία φωνητικής

ενεργοποίησης

Πρίμα
Χρησιμοποιήστε το μενού 2 Treble για να ρυθμίσετε τη στάθμη των πρίμων στα μεγάφωνα των
συσκευών συμμετοχής.
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Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

2 Treble --- -12 έως 12 dB (0
dB*)

Η στάθμη των πρίμων.

Πίνακας 8.4: Υπομενού ρύθμισης πρίμων (* = προεπιλογή)

Μπάσα
Χρησιμοποιήστε το μενού 3 Bass για να ρυθμίσετε τη στάθμη των μπάσων στα μεγάφωνα των
συσκευών συμμετοχής.

Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

3 Bass --- -12 έως 12 dB (0
dB*)

Η στάθμη των μπάσων.

Πίνακας 8.5: Υπομενού ρύθμισης μπάσων (* = προεπιλογή)

Τρόπος λειτουργίας συστήματος
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού 4 System Mode για να ορίσετε τον τρόπο λειτουργίας του
συστήματος.

Τιμή Περιγραφή

On* Ενεργοποιεί την τροφοδοσία των ζευκτικών κυκλωμάτων ACN και του
ασύρματου δικτύου.

Standby Θέτει τις ασύρματες μονάδες σε λειτουργία αναμονής και απενεργοποιεί
την τροφοδοσία των ζευκτικών κυκλωμάτων ACN.

Καταχώρηση
(Subscription)

Επιτρέπει την καταχώρηση ασύρματων μονάδων στο σύστημα κατά τη
διάρκεια της εγκατάστασης.

Off Θέτει τις ασύρματες μονάδες εκτός λειτουργίας και απενεργοποιεί την
τροφοδοσία των ζευκτικών κυκλωμάτων ACN.

Πίνακας 8.6: Τιμές τρόπου λειτουργίας συστήματος. (* = προεπιλογή)

Κατάσταση σφάλματος
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού 5 Κατάσταση σφάλματος (Fault Status) για να δείτε τα
μηνύματα κατάστασης της κεντρικής μονάδας ελέγχου. Οι καταστάσεις ακατάλληλου σήματος και
χαμηλής ισχύος μπαταρίας θα αναφέρονται από την εξαρτημένη μονάδα CCU στην κύρια μονάδα
CCU.

Μηνύματα Περιγραφή

Restart CCU Το υλικολογισμικό στη μονάδα CCU σταμάτησε απροσδόκητα να
λειτουργεί και απαιτείται μη αυτόματη επανεκκίνηση της μονάδας CCU

No Network Το δίκτυο οπτικών ινών έχει αποσυνδεθεί.

No Master CCU Η μονάδα CCU βρίσκεται σε λειτουργία πολλών εξαρτημένων μονάδων
και χάθηκε η σύνδεση Ethernet με την κύρια μονάδα CCU.

CCU Missing Εάν η κύρια μονάδα CCU εντοπίσει απώλεια σύνδεσης Ethernet με μια
εξαρτημένη μονάδα CCU.

Download CCU Το λογισμικό της μονάδας CCU δεν εκκινείται κανονικά ή έχει προκύψει
εσωτερική διένεξη εκδόσεων.
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Μηνύματα Περιγραφή

Download CCUs Εάν η κύρια μονάδα CCU εντοπίσει μη συμβατές εκδόσεις λογισμικού
μεταξύ της ίδιας και μίας ή περισσότερων εξαρτημένων μονάδων CCU.

Download WAP Το WAP περιέχει μη συμβατή έκδοση λογισμικού.

Bad Signal Υπάρχει ειδοποίηση ακατάλληλου σήματος για μια ασύρματη μονάδα.

Low Battery Υπάρχει ειδοποίηση χαμηλής ισχύος μπαταρίας για μια ασύρματη
μονάδα.

No Fault Η μονάδα CCU λειτουργεί σωστά.

Πίνακας 8.7: Μηνύματα (πολύ σημαντικά έως λιγότερο σημαντικά)

Παρακολούθηση
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού 6 Monitoring για να ανοίξετε το υπομενού Παρακολούθηση
(Monitoring).

Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

6 Monitoring Σήμα:
Floor*
Input 1
Input 2
Output 1
Output 2

Ένταση ήχου:
-31 έως 0 dB (-16
dB*)
-31 έως 0 dB (-16
dB*)
-31 έως 0 dB (-16
dB*)
-31 έως 0 dB (-16
dB*)
-31 έως 0 dB (-16
dB*)

Το σήμα που είναι διαθέσιμο στην
υποδοχή ακουστικών της
κεντρικής μονάδας ελέγχου και η
ένταση ήχου του.

Πίνακας 8.8: Υπομενού παρακολούθησης (* = προεπιλογή)

Ερώτημα
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού 7 Enquiry για να ανοίξετε τα υπομενού ερωτημάτων. Το
στοιχείο υπομενού 7A CCU παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την κεντρική μονάδα
ελέγχου. Το στοιχείο υπομενού 7B WAP παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το WAP.

Κεντρική μονάδα ελέγχου (CCU)
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού 7A CCU για να ανοίξετε το υπομενού κεντρικής μονάδας
ελέγχου. Τα στοιχεία μενού σε αυτό το υπομενού παρέχουν γενικά στοιχεία σχετικά με την
κεντρική μονάδα ελέγχου.

Στοιχείο μενού Τιμή Περιγραφή

7Aa Serial Number π.χ. 22000010 Chk:
32

Ο αριθμός σειράς και το άθροισμα ελέγχου της
κεντρικής μονάδας ελέγχου σε δεκαεξαδική
μορφή.

7Ab HW Version π.χ. 02.00 Ο αριθμός έκδοσης υλικού της κεντρικής
μονάδας ελέγχου.

7Ac FPGA Version π.χ. 04.00.3959 Ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού FPGA
της κεντρικής μονάδας ελέγχου.
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Στοιχείο μενού Τιμή Περιγραφή

7Ad FW Version * π.χ. 04.00.4026 Ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού της
κεντρικής μονάδας ελέγχου.

7Ae Mac Address π.χ. 012345-6789AB Η διεύθυνση MAC της κεντρικής μονάδας
ελέγχου.

7Af IP Address π.χ. 192.168.0.100 Η διεύθυνση IP της κεντρικής μονάδας ελέγχου.

Πίνακας 8.9: Υπομενού κεντρικής μονάδας ελέγχου (* = προεπιλογή)

WAP
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού 7B WAP για να ανοίξετε το υπομενού WAP. Τα στοιχεία μενού
σε αυτό το υπομενού παρέχουν γενικά στοιχεία σχετικά με την κεντρική μονάδα ελέγχου WAP.

Σημείωση!

Αυτά τα στοιχεία πρέπει να αναφέρονται σε όλα τα αιτήματα για σέρβις και στις αναφορές

αστοχίας.

Στοιχείο μενού Τιμή Περιγραφή

7Ba Serial Number π.χ. 1E00271F Ο αριθμός σειράς της κεντρικής μονάδας ελέγχου
σε δεκαεξαδική μορφή.

7Bb HW Version π.χ. 02.00 Ο αριθμός έκδοσης υλικού της κεντρικής
μονάδας ελέγχου.

7Bc FPGA Version π.χ. 04.00.3909 Ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού FPGA
της κεντρικής μονάδας ελέγχου.

7Bd FW Version π.χ. 04.00.4026 Ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού της
κεντρικής μονάδας ελέγχου.

Πίνακας 8.10: Υπομενού κεντρικής μονάδας ελέγχου (* = προεπιλογή)
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Επέκταση ήχου LBB4402/00
Κύριο μενού
Όταν εκκινείτε την επέκταση ήχου, στην οθόνη εμφανίζεται αρχικά η ένδειξη Εκκίνηση
(Starting). Στη συνέχεια, στην οθόνη εμφανίζεται το κύριο μενού.

Σημείωση!

Εάν δεν στρέψετε ή πατήσετε το κουμπί για τρία λεπτά, η οθόνη επανέρχεται αυτόματα στο

στοιχείο του κύριου μενού. Η οθόνη δεν επανέρχεται αυτόματα στο κύριο μενού από το στοιχείο

μενού 2 Παρακολούθηση (Monitoring) και τα υπομενού του.

Το κύριο μενού περιλαμβάνει τα εξής:
– Το όνομα της επέκτασης ήχου. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι Analog Expander (Αναλογική

επέκταση ήχου). Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μέσω του στοιχείου μενού 4E Όνομα
μονάδας (Unit Name) (βλ. Επέκταση ήχου LBB4402/00, Σελίδα 202). Οκτώ μετρητές VU που
δείχνουν τις εντάσεις ήχου στις εισόδους και στις εξόδους ήχου της επέκτασης ήχου (βλ.
Μονάδες 19 ιντσών, Σελίδα 190). Όταν απενεργοποιείται μια είσοδος ελέγχου, ο μετρητής VU
της αντίστοιχης εισόδου ή εξόδου ήχου αντικαθίσταται από ένα χαρακτήρα X στην οθόνη.

Αναδυόμενο μήνυμα σφάλματος
Όταν η επέκταση ήχου εντοπίζει ένα σφάλμα, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα. Εάν
υπάρχουν περισσότερα από ένα μηνύματα, στην οθόνη εμφανίζεται το πιο σημαντικό μήνυμα.

Μηνύματα Περιγραφή

Λήψη (Downloading) Η επέκταση ήχου πραγματοποιεί λήψη λογισμικού.

Αναντιστοιχία μέγ. καν.
(Max. CH mismatch)

Έχετε συνδέσει μια είσοδο ή έξοδο ήχου σε ένα κανάλι που δεν
υπάρχει.

Δεν υπάρχει δίκτυο (No
network)

Η επέκταση ήχου δεν μπορεί να εντοπίσει το δίκτυο οπτικών ινών.

Πίνακας 8.11: Μηνύματα (λιγότερο σημαντικά έως πολύ σημαντικά)

Όταν απαλείφεται η κατάσταση σφάλματος, το μήνυμα σφάλματος εξαφανίζεται. Τα μηνύματα
Αναντιστοιχία μέγ. καν. (Max. CH mismatch) και Δεν υπάρχει δίκτυο (No network)
εξαφανίζονται, εάν πατήσετε το κουμπί.

Κατάσταση σφάλματος
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού 1 Κατάσταση σφάλματος (Fault Status) για να δείτε τα
μηνύματα κατάστασης της επέκτασης ήχου. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα μηνύματα, στην
οθόνη εμφανίζεται το πιο σημαντικό μήνυμα.

8.3
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Μηνύματα Περιγραφή

Κανένα σφάλμα (No
Fault)

Η επέκταση ήχου λειτουργεί σωστά.

Αναντιστοιχία μέγ. καν.
(Max. CH mismatch)

Έχετε συνδέσει μια είσοδο ή έξοδο ήχου σε ένα κανάλι που δεν
υπάρχει.

Δεν υπάρχει δίκτυο (No
network)

Η επέκταση ήχου δεν μπορεί να εντοπίσει το δίκτυο οπτικών ινών.

Πίνακας 8.12: Μηνύματα (λιγότερο σημαντικά έως πολύ σημαντικά)
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Παρακολούθηση
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού 2 Παρακολούθηση (Monitoring) για να ανοίξετε το υπομενού
παρακολούθησης.

Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

2A Πηγή/Ένταση
ήχου (Source/
Volume)

Σήμα:
Είσοδος 1* (In 1*)
Είσοδος 2 (In 2)
Είσοδος 3 (In 3)
Είσοδος 4 (In 4)
Έξοδος 1 (Out 1)
Έξοδος 2 (Out 2)
Έξοδος 3 (Out 3)
Έξοδος 4 (Out 4)

Ένταση ήχου:
-31 έως 0 dB (-16
dB*)
-31 έως 0 dB (-16
dB*)
-31 έως 0 dB (-16
dB*)
-31 έως 0 dB (-16
dB*)
-31 έως 0 dB (-16
dB*)
-31 έως 0 dB (-16
dB*)
-31 έως 0 dB (-16
dB*)
-31 έως 0 dB (-16
dB*)

Το σήμα που είναι διαθέσιμο
στην υποδοχή ακουστικών
της επέκτασης ήχου και η
ένταση ήχου του. Αυτό το
στοιχείο μενού δείχνει
επίσης το συνδεδεμένο
κανάλι (μόνο ανάγνωση).

2B Είσοδος
δεσμευμένη (Input
Engaged)

Είσοδος ήχου: 1,
2, 3, 4

 Εάν αυτό το στοιχείο μενού
δείχνει στην οθόνη έναν
αριθμό εισόδου ήχου, το
κανάλι γλώσσας που
αντιστοιχεί στην είσοδο ήχου
χρησιμοποιείται ήδη από
άλλη (ψηφιακή) επέκταση
ήχου, διασύνδεση CobraNet
ή θέση διερμηνέα.

Πίνακας 8.13: Υπομενού παρακολούθησης (* = προεπιλογή)
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Ψηφιακή επέκταση ήχου PRS-4DEX4
Κύριο μενού
Όταν εκκινείτε την ψηφιακή επέκταση ήχου, στην οθόνη εμφανίζεται αρχικά η ένδειξη Εκκίνηση
(Starting). Στη συνέχεια, στην οθόνη εμφανίζεται το κύριο μενού.

Σημείωση!

Εάν δεν στρέψετε ή πατήσετε το κουμπί για τρία λεπτά, η οθόνη επανέρχεται αυτόματα στο

στοιχείο του κύριου μενού. Η οθόνη δεν επανέρχεται αυτόματα στο κύριο μενού από το στοιχείο

μενού 2 Παρακολούθηση (Monitoring) και τα υπομενού του.

Το κύριο μενού περιλαμβάνει τα εξής:
– Το όνομα της ψηφιακής επέκτασης ήχου. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι Digital Expander

(Ψηφιακή επέκταση ήχου). Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μέσω του στοιχείου μενού 4C
Όνομα μονάδας (Unit Name) (βλ. Ψηφιακή επέκταση ήχου PRS-4DEX4, Σελίδα 206). Οκτώ
μετρητές VU που δείχνουν τις εντάσεις ήχου στις εισόδους και στις εξόδους ήχου της
ψηφιακής επέκτασης ήχου (βλ. Μονάδες 19 ιντσών, Σελίδα 190). Όταν απενεργοποιείται μια
είσοδος ελέγχου, ο μετρητής VU της αντίστοιχης εισόδου ή εξόδου ήχου αντικαθίσταται από
ένα χαρακτήρα X στην οθόνη.

Αναδυόμενο μήνυμα σφάλματος
Όταν η ψηφιακή επέκταση ήχου εντοπίζει ένα σφάλμα, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα. Εάν
υπάρχουν περισσότερα από ένα μηνύματα, στην οθόνη εμφανίζεται το πιο σημαντικό μήνυμα.

Μηνύματα Περιγραφή

Λήψη (Downloading) Η ψηφιακή επέκταση ήχου πραγματοποιεί λήψη λογισμικού.

Αναντιστοιχία μέγ. καν.
(Max. CH mismatch)

Έχετε συνδέσει μια είσοδο ή έξοδο ήχου σε ένα κανάλι που δεν
υπάρχει.

Δεν υπάρχει δίκτυο (No
network)

Η ψηφιακή επέκταση ήχου δεν μπορεί να εντοπίσει το δίκτυο
οπτικών ινών.

Πίνακας 8.14: Μηνύματα (λιγότερο σημαντικά έως πολύ σημαντικά)

Όταν απαλείφεται η κατάσταση σφάλματος, το μήνυμα σφάλματος εξαφανίζεται. Τα μηνύματα
Αναντιστοιχία μέγ. καν. (Max. CH mismatch) και Δεν υπάρχει δίκτυο (No network)
εξαφανίζονται, εάν πατήσετε το κουμπί.

Κατάσταση σφάλματος
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού 1 Κατάσταση σφάλματος (Fault Status) για να δείτε τα
μηνύματα κατάστασης της ψηφιακής επέκτασης ήχου. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα
μηνύματα, στην οθόνη εμφανίζεται το πιο σημαντικό μήνυμα.

8.4
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Μηνύματα Περιγραφή

Κανένα σφάλμα (No
Fault)

Η ψηφιακή επέκταση ήχου λειτουργεί σωστά.

Αναντιστοιχία μέγ. καν.
(Max. CH mismatch)

Έχετε συνδέσει μια είσοδο ή έξοδο ήχου σε ένα κανάλι που δεν
υπάρχει.

Δεν υπάρχει δίκτυο (No
network)

Η ψηφιακή επέκταση ήχου δεν μπορεί να εντοπίσει το δίκτυο
οπτικών ινών.

Πίνακας 8.15: Μηνύματα (λιγότερο σημαντικά έως πολύ σημαντικά)
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Παρακολούθηση
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού 2 Παρακολούθηση (Monitoring) για να ανοίξετε το υπομενού
παρακολούθησης.

Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

2A Πηγή/Ένταση
ήχου (Source/
Volume)

Είσοδος η έξοδος
ήχου:
Είσοδος 1Α* (In
1L*)
Είσοδος 1Δ (In
1R)
Είσοδος 2Α (In
2L)
Είσοδος 2Δ (In
2R)
Έξοδος 1Α (Out
1L)
Έξοδος 1Δ (Out
1R)
Έξοδος 2Α (Out
2L)
Έξοδος 2Δ (Out
2R)

Ένταση ήχου:
 
-31 έως 0 dB (16
dB*)
-31 έως 0 dB (16
dB*)
-31 έως 0 dB (16
dB*)
-31 έως 0 dB (16
dB*)
-31 έως 0 dB (16
dB*)
-31 έως 0 dB (16
dB*)
-31 έως 0 dB (16
dB*)
-31 έως 0 dB (16
dB*)

Το σήμα που είναι διαθέσιμο
στην υποδοχή ακουστικών
της ψηφιακής επέκτασης
ήχου και η ένταση ήχου του.
Αυτό το στοιχείο μενού
δείχνει επίσης το
συνδεδεμένο κανάλι (μόνο
ανάγνωση).

2B Είσοδος
δεσμευμένη (Input
Engaged)

Είσοδος ήχου: 1Α
(1L), 1Δ (1R), 2Α
(2L), 2Δ (2R)

 Εάν αυτό το στοιχείο μενού
δείχνει στην οθόνη έναν
αριθμό εισόδου ήχου, το
κανάλι γλώσσας που
αντιστοιχεί στην είσοδο ήχου
χρησιμοποιείται ήδη από
άλλη (ψηφιακή) επέκταση
ήχου, διασύνδεση CobraNet
ή θέση διερμηνέα.

2C Λειτουργία πηγής
(Source Mode)

--- --- Παρέχει πρόσβαση στη
μορφή ψηφιακού ήχου (βλ.
Ψηφιακή επέκταση ήχου
PRS-4DEX4, Σελίδα 206).

Πίνακας 8.16: Υπομενού παρακολούθησης (* = προεπιλογή)

 

264 el | Λειτουργία DCN Επόμενης γενιάς

2014.06 | V2.1 | Εγχειρίδιο λειτουργίας Bosch Security Systems B.V.



Διασύνδεση CobraNet LBB 4404/00
Κύριο μενού
Όταν εκκινείτε τη διασύνδεση CobraNet, στην οθόνη εμφανίζεται αρχικά η ένδειξη Εκκίνηση
(Starting). Στη συνέχεια, στην οθόνη εμφανίζεται το κύριο μενού.

Σημείωση!

Εάν δεν στρέψετε ή πατήσετε το κουμπί για τρία λεπτά, η οθόνη επανέρχεται αυτόματα στο

στοιχείο του κύριου μενού. Η οθόνη δεν επανέρχεται αυτόματα στο κύριο μενού από το στοιχείο

μενού 2 Παρακολούθηση (Monitoring) και τα υπομενού του.

Το κύριο μενού περιλαμβάνει τα εξής:
– Το όνομα της διασύνδεσης CobraNet. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι CobraΝet. Μπορείτε

να αλλάξετε το όνομα μέσω του στοιχείου μενού 4Β Όνομα μονάδας (Unit Name) (βλ.
Διασύνδεση CobraNet LBB 4404/00, Σελίδα 209).

– Οκτώ μετρητές VU που δείχνουν τις εντάσεις ήχου στις εισόδους και στις εξόδους ήχου της
διασύνδεσης CobraΝet (βλ. Μονάδες 19 ιντσών, Σελίδα 190). Όταν απενεργοποιείται μια
είσοδος ελέγχου, ο μετρητής VU της αντίστοιχης εισόδου ή εξόδου ήχου αντικαθίσταται από
ένα χαρακτήρα X στην οθόνη.

Αναδυόμενο μήνυμα σφάλματος
Όταν η διασύνδεση CobraΝet εντοπίζει ένα σφάλμα, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα. Εάν
υπάρχουν περισσότερα από ένα μηνύματα, στην οθόνη εμφανίζεται το πιο σημαντικό μήνυμα.

Μηνύματα Περιγραφή

Λήψη (Downloading) Η διασύνδεση CobraΝet πραγματοποιεί λήψη λογισμικού.

Αναντιστοιχία μέγ. καν.
(Max. CH mismatch)

Έχετε συνδέσει μια είσοδο ή έξοδο ήχου σε ένα κανάλι που δεν
υπάρχει.

CobraNet: 0xHH Σφάλμα σύνδεσης της μονάδας CobraNet με συνεργαζόμενη
μονάδα. Το 0xHH είναι ο κωδικός σφάλματος σε δεκαεξαδική
μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
τεκμηρίωση του CobraNet στο DVD που συνοδεύει το σύστημα.

Εσωτερικό: Σίγαση
(Internal: Mute)

Έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι είσοδοι και έξοδοι ήχου.

Εσωτερικό: 0xHH
(Internal: 0xHH)

Στο CobraNet έχει προκύψει βλάβη ή σφάλμα. Το 0xHH είναι ο
κωδικός σφάλματος σε δεκαεξαδική μορφή. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του CobraNet στο DVD
που συνοδεύει το σύστημα.

8.5
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Μηνύματα Περιγραφή

Εσωτερικό:
Ανεπανόρθωτο (Internal:
Fatal)

Η διασύνδεση CobraNet δεν μπορεί να εκκινήσει το
υλικολογισμικό.

Δεν υπάρχει δίκτυο (No
network)

Η διασύνδεση CobraNet δεν μπορεί να εντοπίσει το δίκτυο οπτικών
ινών.

Πίνακας 8.17: Μηνύματα (λιγότερο σημαντικά έως πολύ σημαντικά)

 
Όταν απαλείφεται η κατάσταση σφάλματος, το μήνυμα σφάλματος εξαφανίζεται. Τα μηνύματα
CobraNet: 0xHH, Εσωτερικό: Σίγαση (Internal: Mute), Εσωτερικό: 0xHH (Internal: 0xHH),
Εσωτερικό: Ανεπανόρθωτο (Internal: Fatal) και Δεν υπάρχει δίκτυο (No network) εξαφανίζονται,
εάν πατήσετε το κουμπί.

Κατάσταση σφάλματος
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού 1 Κατάσταση σφάλματος (Fault Status) για να δείτε τα
μηνύματα κατάστασης της διασύνδεσης CobraNet. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα
μηνύματα, στην οθόνη εμφανίζεται το πιο σημαντικό μήνυμα.

Μηνύματα Περιγραφή

Κανένα σφάλμα (No
Fault)

Η διασύνδεση CobraNet λειτουργεί σωστά.

Αναντιστοιχία μέγ. καν.
(Max. CH mismatch)

Έχετε συνδέσει μια είσοδο ή έξοδο ήχου σε ένα κανάλι που δεν
υπάρχει.

CobraNet: 0xHH Σφάλμα σύνδεσης της μονάδας CobraNet με συνεργαζόμενη
μονάδα. Το 0xHH είναι ο κωδικός σφάλματος σε δεκαεξαδική
μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
τεκμηρίωση του CobraNet στο DVD που συνοδεύει το σύστημα.

Εσωτερικό: Σίγαση
(Internal: Mute)

Έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι είσοδοι και έξοδοι ήχου.

Εσωτερικό: 0xHH
(Internal: 0xHH)

Στο CobraNet έχει προκύψει βλάβη ή σφάλμα. Το 0xHH είναι ο
κωδικός σφάλματος σε δεκαεξαδική μορφή. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του CobraNet στο DVD
που συνοδεύει το σύστημα.

Εσωτερικό:
Ανεπανόρθωτο (Internal:
Fatal)

Η διασύνδεση CobraNet δεν μπορεί να εκκινήσει το
υλικολογισμικό.

Δεν υπάρχει δίκτυο (No
network)

Η διασύνδεση CobraNet δεν μπορεί να εντοπίσει το δίκτυο οπτικών
ινών.

Πίνακας 8.18: Μηνύματα (λιγότερο σημαντικά έως πολύ σημαντικά)
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Παρακολούθηση
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού 2 Παρακολούθηση (Monitoring) για να ανοίξετε το υπομενού
παρακολούθησης.

Στοιχείο μενού Παράμετρος Τιμή Περιγραφή

2A Πηγή/Ένταση
ήχου (Source/
Volume)

Είσοδος η έξοδος
ήχου:
Είσοδος 1* (In 1*)
Είσοδος 2 (In 2)
Είσοδος 3 (In 3)
Είσοδος 4 (In 4)
Έξοδος 1 (Out 1)
Έξοδος 2 (Out 2)
Έξοδος 3 (Out 3)
Έξοδος 4 (Out 4)

Ένταση ήχου:
 
-31 έως 0 dB (16
dB*)
-31 έως 0 dB (16
dB*)
-31 έως 0 dB (16
dB*)
-31 έως 0 dB (16
dB*)
-31 έως 0 dB (16
dB*)
-31 έως 0 dB (16
dB*)
-31 έως 0 dB (16
dB*)
-31 έως 0 dB (16
dB*)

Το σήμα που είναι διαθέσιμο
στην υποδοχή ακουστικών
της διασύνδεσης CobraNet
και η ένταση ήχου του. Αυτό
το στοιχείο μενού δείχνει
επίσης το συνδεδεμένο
κανάλι (μόνο ανάγνωση).

2B Είσοδος
δεσμευμένη (Input
Engaged)

Είσοδος ήχου: 1,
2, 3, 4

 Εάν αυτό το στοιχείο μενού
δείχνει στην οθόνη έναν
αριθμό εισόδου ήχου, το
κανάλι γλώσσας που
αντιστοιχεί στην είσοδο ήχου
χρησιμοποιείται ήδη από
άλλη (ψηφιακή) επέκταση
ήχου, διασύνδεση CobraNet
ή θέση διερμηνέα.

Πίνακας 8.19: Υπομενού παρακολούθησης (* = προεπιλογή)
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Ασύρματο σημείο πρόσβασης DCN-WAP
Οι λυχνίες LED στο ασύρματο σημείο πρόσβασης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση του ασύρματου δικτύου και του ασύρματου σημείου πρόσβασης.

Σημείωση!

Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του συστήματος από το μενού διαμόρφωσης της κεντρικής

μονάδας ελέγχου (βλ. Διαμόρφωση, Σελίδα 187).

A B C C B A

Σχήμα 8.1: Λυχνίες LED κατάστασης

Μπλε (A) Κόκκινη
(B)

Μπλε (C) Περιγραφή

Αναβοσβή
νει
(γρήγορα)

Απενεργο
ποίηση

Απενεργο
ποίηση

Η ασύρματη λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί και δεν
υπάρχουν ασύρματες συνεδριακές μονάδες συνδεδεμένες
στο σύστημα. Ελέγξτε μήπως υπάρχει κάποιο άλλο δίκτυο
WiFi και αν η κίτρινη λυχνία LED ένδειξης κατάστασης
εκτός εύρους στην ασύρματη συνεδριακή μονάδα είναι
αναμμένη.

Αναβοσβή
νει
(γρήγορα)

Απενεργο
ποίηση

Αναβοσβή
νει
(γρήγορα)

Δεν υπάρχουν συνδεδεμένες ασύρματες συνεδριακές
μονάδες και είναι ανοικτό το στοιχείο μενού 3B, ένα από τα
υπομενού 3B ή το στοιχείο 4Kd του μενού διαμόρφωσης
της κεντρικής μονάδας ελέγχου. Χρησιμοποιήστε αυτά τα
στοιχεία μενού για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους του
ασύρματου σημείου πρόσβασης.

Αναβοσβή
νει
(γρήγορα)

Απενεργο
ποίηση

Σταθερό Για την ασύρματη λειτουργία έχει επιλεγεί η τιμή
Καταχώρηση (Subscription) και δεν υπάρχουν ασύρματες
συνεδριακές μονάδες συνδεδεμένες στο σύστημα.

8.6
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Μπλε (A) Κόκκινη
(B)

Μπλε (C) Περιγραφή

Αναβοσβή
νει (αργά)

Απενεργο
ποίηση

Αναβοσβή
νει
(γρήγορα)

Για την ασύρματη λειτουργία έχει επιλεγεί η τιμή Αναστολή
λειτουργίας (Sleep) και είναι ανοικτό το στοιχείο μενού 3B,
ένα από τα υπομενού 3B ή το στοιχείο 4Kd του μενού
διαμόρφωσης της κεντρικής μονάδας ελέγχου.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα στοιχεία μενού για να
διαμορφώσετε τις παραμέτρους του ασύρματου σημείου
πρόσβασης.

Αναβοσβή
νει (αργά)

Απενεργο
ποίηση

Απενεργο
ποίηση

Για την ασύρματη λειτουργία έχει επιλεγεί η τιμή Αναστολή
λειτουργίας (Sleep).

Απενεργοπ
οίηση

Αναβοσβ
ήνει
(γρήγορα
)

Απενεργο
ποίηση

Το ασύρματο σημείο πρόσβασης (DCN-WAP) δεν περιέχει
έγκυρο υλικολογισμικό και απαιτείται λήψη με χρήση του
εργαλείου λήψης και άδειας χρήσης (DCN-DLT) της Bosch.

Απενεργοπ
οίηση

Αναβοσβ
ήνει
(αργά)

Απενεργο
ποίηση

Το ασύρματο σημείο πρόσβασης έχει απενεργοποιηθεί ή
στην τιμή ισχύος του ασύρματου σημείου πρόσβασης έχει
δοθεί η τιμή (Απενεργοποίηση) Off. Αυτή η αλληλουχία των
λυχνιών LED χρησιμοποιείται επίσης για να υποδείξει ότι η
κεντρική μονάδα ελέγχου δεν είναι συμβατή με το
ασύρματο σημείο πρόσβασης (σε αυτήν την περίπτωση,
εμφανίζεται επίσης το μήνυμα "μη συμβατό υλικό/
λογισμικό" (incompatible HW/SW) στην οθόνη της
κεντρικής μονάδας ελέγχου).

Απενεργοπ
οίηση

Απενεργο
ποίηση

Απενεργο
ποίηση

Το ασύρματο σημείο πρόσβασης δεν τροφοδοτείται με
ρεύμα.

Απενεργοπ
οίηση

Σταθερό Απενεργο
ποίηση

Το ασύρματο σημείο πρόσβασης έχει χάσει τη σύνδεση με
το δίκτυο οπτικών ινών. Ελέγξτε/αντικαταστήστε το
καλώδιο οπτικής ίνας.

Σταθερό Αναβοσβ
ήνει
(γρήγορα
)

Απενεργο
ποίηση

Αυτή η ένδειξη παραμένει ενεργή μέχρι να ολοκληρωθεί
πλήρως η διαδικασία λήψης.

Σταθερό Απενεργο
ποίηση

Αναβοσβή
νει
(γρήγορα)

Στο σύστημα υπάρχουν συνδεδεμένες μία ή περισσότερες
ασύρματες συνεδριακές μονάδες και είναι ανοικτό το
στοιχείο μενού 3B, ένα από τα υπομενού 3B ή το στοιχείο
4Kd του μενού διαμόρφωσης της κεντρικής μονάδας
ελέγχου. Χρησιμοποιήστε αυτά τα στοιχεία μενού για να
διαμορφώσετε τις παραμέτρους του ασύρματου σημείου
πρόσβασης.

Σταθερό Απενεργο
ποίηση

Σταθερό Για την ασύρματη λειτουργία έχει επιλεγεί η τιμή
Καταχώρηση (Subscription) και υπάρχουν μία ή
περισσότερες ασύρματες συνεδριακές μονάδες
συνδεδεμένες στο σύστημα.
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Μπλε (A) Κόκκινη
(B)

Μπλε (C) Περιγραφή

Σταθερό Απενεργο
ποίηση

Απενεργο
ποίηση

Η ασύρματη λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί και υπάρχουν
μία ή περισσότερες ασύρματες συνεδριακές μονάδες
συνδεδεμένες στο σύστημα.

Σταθερό Σταθερό Σταθερό Εσωτερικό σφάλμα στο ασύρματο σημείο πρόσβασης.
Ελέγξτε αν: έχει γίνει λήψη του λογισμικού, υπάρχει
ενδεχομένως μήνυμα σφάλματος στην οθόνη της CCU. Ή
αντικαταστήστε το WAP.

Πίνακας 8.20: Λυχνίες LED κατάστασης

Σημείωση!

Αναβοσβήνει (γρήγορα) = ένα δευτερόλεπτο αναμμένη, ένα δευτερόλεπτο σβηστή.

Αναβοσβήνει (αργά) = ένα δευτερόλεπτο αναμμένη, τρία δευτερόλεπτα σβηστή.

Ελέγχετε πάντα την περιοχή με τη μονάδα εύρεσης WiFi, για να αποτρέψετε τις παρεμβολές από

άλλα δίκτυα.

Μονάδες Concentus DCN-CON
Το χρώμα της λυχνίας LED στο κουμπί του μικροφώνου δείχνει την κατάσταση του μικροφώνου
που είναι συνδεδεμένο στη μονάδα Concentus.

Χρώμα Κατάσταση

Κόκκινο (σταθερό) Το μικρόφωνο είναι
ενεργοποιημένο

Κόκκινο (αναβοσβήνει) Τελευταίο λεπτό του χρόνου
ομιλίας

Πράσινο (σταθερό) Αίτημα για ομιλία

Πράσινο (αναβοσβήνει) Πρώτη θέση στη λίστα
αιτημάτων για ομιλία

Κίτρινο (σταθερό) Λειτουργία VIP

Πίνακας 8.21: Κατάσταση

Σημείωση!

Μπορείτε να θέσετε τη μονάδα συνέδρων Concentus στη λειτουργία VIP μόνο με τη μονάδα

λογισμικού διαχείρισης μικροφώνων Microphone Management. Ανατρέξτε στο κατάλληλο

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση της λειτουργίας VIP.

Σημείωση!

Ανατρέξτε στην Κάρτα γρήγορης αναφοράς της μονάδας συνέδρων Concentus για οδηγίες

σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας συνέδρων Concentus.

 

8.7
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Συνεδριακές μονάδες DCN-DIS και DCN-WD
Μικρόφωνο
Τα χρώματα των λυχνιών LED στα κουμπιά του μικροφώνου δείχνουν την κατάσταση του
μικροφώνου που είναι συνδεδεμένο στη συνεδριακή μονάδα.

Χρώμα Κατάσταση

Κόκκινο (σταθερό) Το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο

Κόκκινο (αναβοσβήνει) Τελευταίο λεπτό του χρόνου ομιλίας

Πράσινο (σταθερό) Αίτημα για ομιλία

Πράσινο (αναβοσβήνει) Πρώτη θέση στη λίστα αιτημάτων για ομιλία

Κίτρινο (σταθερό) Λειτουργία VIP

Πίνακας 8.22: Κατάσταση

Σημείωση!

Μπορείτε να θέσετε τη συνεδριακή μονάδα στη λειτουργία VIP μόνο με τη μονάδα λογισμικού

διαχείρισης μικροφώνων Microphone Management. Ανατρέξτε στο κατάλληλο Εγχειρίδιο

χρήσης λογισμικού για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση της λειτουργίας VIP.

Σημείωση!

Ανατρέξτε στην Κάρτα γρήγορης αναφοράς της συνεδριακής μονάδας για οδηγίες σχετικά με τη

λειτουργία της συνεδριακής μονάδας. Ανατρέξτε στο DVD.

!

Προειδοποίηση!

Στα μικρόφωνα, πρέπει να αποφεύγετε να λυγίζετε το εύκαμπτο στέλεχος παραπάνω από 90

μοίρες ή να περιστρέφετε ένα (λυγισμένο) εύκαμπτο στέλεχος. Με αυτόν τον τρόπο προκαλείται

ζημιά στις περιελίξεις του εύκαμπτου στελέχους.

Λυχνία LED παρουσίας

Λυχνία LED παρουσίας Κατάσταση

Κίτρινη (αναβοσβήνει) Το σύστημα ζητά καταχώρηση παρουσίας.

Κίτρινο (σταθερό) Η καταχώρηση παρουσίας επιβεβαιώθηκε.

Πίνακας 8.23: Λυχνία LED παρουσίας

Συνεδριακές μονάδες DCN-WD (ασύρματες)

Ενεργοποίηση
Πριν ενεργοποιήσετε τις ασύρματες μονάδες, βεβαιωθείτε ότι:
– Οι ασύρματες συνεδριακές μονάδες έχουν ήδη καταχωρηθεί στο σύστημα. Το σύστημα είναι

ενεργοποιημένο. Οι ασύρματες συνεδριακές μονάδες βρίσκονται εντός της εμβέλειας του
συστήματος.

Πατήστε το κουμπί του μικροφώνου για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη συνεδριακή μονάδα. Η
λυχνία LED γύρω από το μικρόφωνο ανάβει με κίτρινο χρώμα για 250 millisecond. Η μονάδα
έχει πλέον συνδεθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Εάν η ασύρματη συνεδριακή μονάδα δεν συμπεριφέρεται όπως περιγράφεται παραπάνω, βλ.
Συνεδριακές μονάδες DCN-DIS και DCN-WD, Σελίδα 223.

8.8
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Απενεργοποίηση
Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά μείωσης και αύξησης της έντασης ήχου για 2 δευτερόλεπτα.

Κάρτα γρήγορης αναφοράς
Ανατρέξτε στην Κάρτα γρήγορης αναφοράς της ασύρματης συνεδριακής μονάδας για οδηγίες
σχετικά με τη λειτουργία της ασύρματης συνεδριακής μονάδας. Ανατρέξτε στο DVD.

Λυχνίες LED κατάστασης
Οι λυχνίες LED κατάστασης δείχνουν την κατάσταση της ασύρματης συνεδριακής μονάδας.
– Εάν η κίτρινη λυχνία LED είναι αναμμένη, η ασύρματη συνεδριακή μονάδα είναι εκτός

εμβέλειας. Εάν η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει, το πακέτο μπαταριών της ασύρματης
συνεδριακής μονάδας θα εκφορτιστεί εντός 1 ώρας.

Εάν μία ασύρματη συνεδριακή μονάδα παραμείνει εκτός εμβέλειας για παραπάνω από 15 λεπτά,
απενεργοποιείται αυτόματα.

Οθόνη κατάστασης επιλογέα καναλιών
Εάν η ασύρματη συνεδριακή μονάδα διαθέτει οθόνη επιλογέα καναλιών, υπάρχουν πρόσθετα
εικονίδια που δείχνουν την κατάσταση της μονάδας:
– Εάν εμφανίζεται το εικονίδιο της κεραίας, η ασύρματη συνεδριακή μονάδα βρίσκεται εντός

εμβέλειας. Εάν εμφανίζεται το εικονίδιο της μπαταρίας, το πακέτο μπαταριών της
ασύρματης συνεδριακής μονάδας θα εκφορτιστεί εντός 1 ώρας.

Σχήμα 8.2: Εικονίδιο κεραίας και μπαταρίας

Εάν μία ασύρματη συνεδριακή μονάδα παραμείνει εκτός εμβέλειας για παραπάνω από 15 λεπτά,
απενεργοποιείται αυτόματα.

Πακέτο μπαταριών DCN-WLIION
Για να ενεργοποιήσετε τις λυχνίες LED χωρητικότητας, πατήστε το κουμπί δίπλα από τις λυχνίες
LED. Όσο πιο μεγάλη είναι η χωρητικότητα, τόσο πιο πολλές λυχνίες LED ανάβουν.

Σημείωση!

Η χωρητικότητα των μπαταριών στον πίνακα είναι συν ή πλην 20%.

Αρ. αναμμένων λυχνιών LED Χωρητικότητα μπαταρίας (ώρες)

5 18 - 20

4 13 - 18

3 8 - 13

2 3 - 8

1 < 3

Πίνακας 8.24: Λυχνίες LED χωρητικότητας

Φορτιστής μπαταριών DCN-WCH05
Όσο πιο μεγάλη είναι η χωρητικότητα, τόσο πιο πολλές λυχνίες LED στάθμης φόρτισης ανάβουν.
Βλ. Πακέτο μπαταριών DCN-WLIION, Σελίδα 272.

Αποσπώμενα μικρόφωνα DCN-MICL, DCN-MICS
Το χρώμα του ενδεικτικού δακτυλίου δείχνει την κατάσταση του μικροφώνου.

8.9
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Χρώμα Κατάσταση

Κόκκινο
(σταθερό)

Το μικρόφωνο είναι
ενεργοποιημένο

Κόκκινο
(αναβοσβήνει)

Τελευταίο λεπτό του χρόνου
ομιλίας

Πράσινο
(σταθερό)

Αίτημα για ομιλία

Πράσινο
(αναβοσβήνει)

Πρώτη θέση στη λίστα
αιτημάτων για ομιλία

Πίνακας 8.25: Κατάσταση

Σημείωση!

Όταν το μικρόφωνο συνδέεται σε μια μονάδα DCN-IDESK, μπορεί να δείχνει μόνο εάν το

μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο.

!

Προειδοποίηση!

Στα μικρόφωνα, πρέπει να αποφεύγετε να λυγίζετε το εύκαμπτο στέλεχος παραπάνω από 90

μοίρες ή να περιστρέφετε ένα (λυγισμένο) εύκαμπτο στέλεχος. Με αυτόν τον τρόπο προκαλείται

ζημιά στις περιελίξεις του εύκαμπτου στελέχους.
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Πίνακας ελέγχου μικροφώνων DCN-FMICB
Το χρώμα του δακτυλίου LED στο κουμπί του μικροφώνου δείχνει την κατάσταση του
μικροφώνου που είναι συνδεδεμένο στον πίνακα ελέγχου μικροφώνων.

Χρώμα Κατάσταση

Κόκκινο (σταθερό) Το μικρόφωνο είναι
ενεργοποιημένο

Κόκκινο (αναβοσβήνει) Τελευταίο λεπτό του χρόνου
ομιλίας

Πράσινο (σταθερό) Αίτημα για ομιλία

Πράσινο (αναβοσβήνει) Πρώτη θέση στη λίστα
αιτημάτων για ομιλία

Κίτρινο (σταθερό) Λειτουργία VIP

Πίνακας 8.26: Κατάσταση

Σημείωση!

Μπορείτε να θέσετε τον πίνακα ελέγχου μικροφώνων στη λειτουργία VIP μόνο με τη μονάδα

λογισμικού διαχείρισης μικροφώνων Microphone Management. Ανατρέξτε στα κατάλληλα

Εγχειρίδια χρήσης λογισμικού για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση της λειτουργίας VIP.

 

Πίνακας προτεραιότητας DCN-FPRIOB
Ο κόκκινος δακτύλιος LED ανάβει όταν πατάτε το κουμπί προτεραιότητας.

Σημείωση!

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να:

αναπαράγει μια μελωδία που εφιστά την προσοχή, όταν ο πρόεδρος πατήσει το κουμπί

προτεραιότητας,

διαγράφει τη λίστα αιτημάτων ομιλίας και τη λίστα ομιλητών όταν ο πρόεδρος πατάει το κουμπί

προτεραιότητας.

Βλ. 8As Ρυθμ. προτεραιότητας μικροφώνων (Mic. Priority Settings) στο Κεντρικές μονάδες

ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα 194.
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Πίνακας ψηφοφορίας DCN-FV(CRD)
Τα σύμβολα στα κουμπιά ψηφοφορίας δείχνουν τις επιλογές ψηφοφορίας τύπου κοινοβουλίου.
Τα σύμβολα δίπλα στις ενδεικτικές λυχνίες LED των κουμπιών ψηφοφορίας δείχνουν τις ψήφους
πολλών επιλογών και τις ψήφους ανταπόκρισης του κοινού.

Σημείωση!

Στα συστήματα χωρίς υπολογιστή ελέγχου, είναι εφικτή μόνο η διενέργεια ψηφοφοριών τύπου

κοινοβουλίου.

Οι λυχνίες LED των διαθέσιμων κουμπιών ψηφοφορίας αναβοσβήνουν κατά τη διάρκεια της
ψηφοφορίας. Αφού ψηφίσει ο σύνεδρος: Ανάβει η λυχνία LED του κουμπιού που πατήθηκε.
Σβήνουν οι λυχνίες LED των άλλων κουμπιών ψηφοφορίας. Στα συστήματα με λογισμικό ελέγχου
και ψηφοφορίας που εκτελείται σε υπολογιστή, μπορεί επίσης να επιλεγεί η λειτουργία κρυφής
ψηφοφορίας. Στη λειτουργία κρυφής ψηφοφορίας, η λυχνία LED του κουμπιού ψηφοφορίας που
πατήθηκε δεν ανάβει.
 
Η λυχνία LED κατάστασης δείχνει την κατάσταση του πίνακα ψηφοφορίας.

LED Κατάσταση

Απενεργοποίηση Συσκευή ή σύστημα
απενεργοποιημένο

Μπλε (σταθερό) Σύστημα ενεργοποιημένο

Μπλε, αναβοσβήνει με
συχνότητα 5 Hz

Δεν υπάρχει επικοινωνία

Κίτρινο, αναβοσβήνει με
συχνότητα 2 Hz

Ζητείται κάρτα

Κίτρινο, αναβοσβήνει με
συχνότητα 5 Hz

Η κάρτα απορρίφθηκε

Κίτρινο (σταθερό) Σύνεδρος παρών

Πίνακας 8.27: Καταστάσεις

Σημείωση!

Εάν ζητήθηκε κάρτα αναγνώρισης (αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επειδή η μονάδα δεν

διαθέτει συσκευή ανάγνωσης καρτών), η λυχνία LED στη μονάδα DCN-FV θα αναβοσβήνει

συνεχώς με κίτρινο χρώμα.
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Μονάδα ψηφοφορίας DCN-FVU
Βλ. Πίνακας ψηφοφορίας DCN-FV(CRD), Σελίδα 275 για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία
του πίνακα ψηφοφορίας. Η λειτουργία της μονάδας ψηφοφορίας και είναι ίδια με εκείνη του
πίνακα ψηφοφορίας, αλλά η λυχνία LED κατάστασης του πίνακα ψηφοφορίας δείχνει λιγότερες
καταστάσεις.

LED Κατάσταση

Απενεργοποίηση Συσκευή ή σύστημα
απενεργοποιημένο

Μπλε (σταθερό) Συσκευή ενεργοποιημένη

Μπλε, αναβοσβήνει με
συχνότητα 5 Hz

Δεν υπάρχει επικοινωνία

Κίτρινο (σταθερό) Σύνεδρος παρών

Πίνακας 8.28: Καταστάσεις

Σημείωση!

Η κινεζική έκδοση του πίνακα ψηφοφορίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ψηφοφορίες

τύπου κοινοβουλίου και για ψηφοφορίες τύπου υπέρ/κατά, διότι η κινεζική έκδοση διαθέτει 4

κουμπιά ψηφοφορίας. Για όλους τους άλλους τύπους ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται

τουλάχιστον 5 κουμπιά ψηφοφορίας.
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Θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK
Όταν εκκινείτε την κεντρική μονάδα ελέγχου,εκκινείται και η θέση διερμηνέα. Στην οθόνη της
θέσης διερμηνέα εμφανίζονται οι εκδόσεις υλικού και λογισμικού. Για παράδειγμα:

 
Η κατάσταση λειτουργίας εκκινείται αυτόματα, αν η θέση διερμηνέα έχει τη σωστή διαμόρφωση.
Η κατάσταση λειτουργίας είναι η προεπιλεγμένη για τη θέση διερμηνέα. Εάν δεν έχει γίνει
διαμόρφωση των παραμέτρων της θέσης διερμηνέα, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

 

Σημείωση!

Δεν μπορείτε να θέσετε σε κατάσταση λειτουργίας μια θέση διερμηνέα στην οποία δεν έχει γίνει

διαμόρφωση παραμέτρων.

Κανονική διερμηνεία
Κατά τη συνήθη διαδικασία για τους διερμηνείς, ο διερμηνέας γνωρίζει τη γλώσσα προέλευσης
του ομιλητή. Ο διερμηνέας μεταφράζει τη γλώσσα προέλευσης στη γλώσσα προορισμού. Τα
κανάλια διανομής των γλωσσών μεταδίδουν τη γλώσσα προορισμού στις μονάδες συνέδρων.

A

1 2 3 4

A A A

CHI FRE GER ENG

ENG
Floor

Σχήμα 8.3: Κανονική διερμηνεία από τον ομιλητή

Διερμηνεία με αυτόματη αναμετάδοση
Όταν ο διερμηνέας δεν γνωρίζει τη γλώσσα προέλευσης του ομιλητή, το σύστημα διαθέτει
αυτόματη λειτουργία αναμετάδοσης.
Ένας διερμηνέας πραγματοποιεί διερμηνεία από τη γλώσσα προέλευσης (σήμα ομιλητή) σε μια
γλώσσα που γνωρίζουν οι άλλοι διερμηνείς. Αυτή η γλώσσα είναι η αυτόματα αναμεταδιδόμενη
διερμηνεία. Η αυτόματα αναμεταδιδόμενη διερμηνεία αντικαθιστά αυτόματα το σήμα του
ομιλητή σε όλες τις θέσεις διερμηνέων. Όλοι οι διερμηνείς χρησιμοποιούν τη λειτουργία
αυτόματης αναμετάδοσης διερμηνείας για να κάνουν τις διερμηνείες.
Το παράδειγμα στο σχήμα δείχνει ότι το σήμα του ομιλητή είναι στα Κινεζικά. Η αυτόματη
αναμετάδοση είναι ενεργοποιημένη στη θέση διερμηνείας Κινεζικών. Ο διερμηνέας των
Κινεζικών προς Αγγλικά επιλέγει την έξοδο B και αναμεταδίδει τη διερμηνεία στα Αγγλικά σε
όλες τις άλλες θέσεις διερμηνέων. Η λυχνία LED δίπλα στο κουμπί ομιλητή/αυτόματης
αναμετάδοσης δείχνει σε όλες τις άλλες θέσεις διερμηνέων ότι λαμβάνουν διερμηνεία με
αυτόματη αναμετάδοση.

8.16
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B

4 2 3 4

A A A

FRE GER ENG

ENG

ENG

Floor

CHI

CHI

Σχήμα 8.4: Διερμηνεία με αυτόματη αναμετάδοση

Σημείωση!

Κατά τη λειτουργία εγκατάστασης της θέσης διερμηνέα, στην έξοδο B μπορεί να αντιστοιχιστεί

μια λειτουργία αυτόματης αναμετάδοσης.

Λυχνία LED κουμπιού μικροφώνου
Τα χρώματα της λυχνίας LED γύρω από το κουμπί του μικροφώνου δείχνουν την κατάσταση του
μικροφώνου που είναι συνδεδεμένο στη θέση διερμηνέα.

Χρώμα Κατάσταση

Κόκκινο (σταθερό) Το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο

Κόκκινο (αναβοσβήνει) Προειδοποίηση δεσμευμένου

Πράσινο (σταθερό) Καμπίνα διερμηνείας απενεργοποιημένη

Πίνακας 8.29: Κατάσταση

Σημείωση!

Ανατρέξτε στην Κάρτα γρήγορης αναφοράς της θέσης διερμηνέα για οδηγίες σχετικά με τη

λειτουργία της θέσης διερμηνέα.

Ηχητικά σήματα
Η θέση διερμηνέα μπορεί να παράγει ηχητικά σήματα για ειδικά συμβάντα στα ακουστικά, ως
υποστήριξη για διερμηνείς με προβλήματα όρασης.

Σημείωση!

Η ένταση των ηχητικών σημάτων εξαρτάται από τη θέση του ρυθμιστικού έντασης στα

ακουστικά.

Τα ηχητικά σήματα μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν από το κουμπί ηχητικών
σημάτων (βλ. Θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK, Σελίδα 53). Όταν τα ηχητικά σήματα είναι
ενεργοποιημένα, στην οθόνη εμφανίζεται μια μουσική νότα.
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Τόνος Συμβάν

Ενεργοποίηση ηχητικών
σημάτων

Τα ηχητικά σήματα ενεργοποιούνται.

Απενεργοποίηση ηχητικών
σημάτων

Τα ηχητικά σήματα απενεργοποιούνται.

Μικρόφωνο ενεργοποιημένο Το μικρόφωνο ενεργοποιείται.

Μικρόφωνο απενεργοποιημένο Το μικρόφωνο απενεργοποιείται.

Ένδειξη ποιότητας Το κανάλι επιλέγεται όταν το μικρόφωνο είναι
ενεργοποιημένο Ή όταν η ποιότητα του επιλεγμένου
καναλιού είναι "-".

Εξωτερική τηλεφωνική κλήση Εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση (μόνο όταν τα ηχητικά
σήματα είναι ενεργοποιημένα και το μικρόφωνο είναι
απενεργοποιημένο).

Ενδοεπικοινωνία Κλήση ενδοεπικοινωνίας (μόνο όταν τα ηχητικά σήματα είναι
ενεργοποιημένα και το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο).

Πίνακας 8.30: Ηχητικά σήματα
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Σχήμα 8.5: Ηχητικά σήματα

Σημείωση!

Εκτός από την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων, όλα τα ηχητικά

σήματα είναι διαθέσιμα μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η σχετική λειτουργία.

Διαχωριστής δικτύου PRS-NSP
Οι δύο λυχνίες LED στο διαχωριστή δικτύου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση
του διαχωριστή δικτύου.

8.17
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Πράσινη
(λειτουργία)

Κίτρινη (σφάλμα) Κατάσταση

Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση Ο διαχωριστής δικτύου δεν τροφοδοτείται με
ρεύμα.

Απενεργοποίηση Σταθερό Δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο οπτικών ινών ή
υπάρχει βλάβη στο δίκτυο οπτικών ινών.

Σταθερό Απενεργοποίηση Ο διαχωριστής δικτύου λειτουργεί σωστά.

Πίνακας 8.31: Λυχνίες LED κατάστασης

Διασύνδεση οπτικών ινών PRS-FINNA
Οι δύο λυχνίες LED στη διασύνδεση οπτικών ινών παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση της διασύνδεσης οπτικών ινών.

Πράσινη
(λειτουργία)

Κίτρινη (σφάλμα) Περιγραφή

Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση Απενεργοποιημένη, δεν υπάρχει διαθέσιμη
εξωτερική τροφοδοσία.

Απενεργοποίηση Σταθερό Κατάσταση αναμονής, η εξωτερική τροφοδοσία
στο POF είναι απενεργοποιημένη.

Σταθερό Σταθερό Σε λειτουργία, η εξωτερική τροφοδοσία στο POF
είναι ενεργοποιημένη.

Σταθερό Απενεργοποίηση Σε λειτουργία, δεν υπάρχει διαθέσιμη εξωτερική
ηλεκτρική τροφοδοσία, αλλά η τροφοδοσία
γίνεται από την πλευρά του POF.

Αναβοσβήνει Απενεργοποίηση Σφάλμα, δεν υπάρχει διαθέσιμη εξωτερική
ηλεκτρική τροφοδοσία και δεν λαμβάνεται
πρωτόκολλο.

Αναβοσβήνει Σταθερό Σφάλμα, υπάρχει διαθέσιμη εξωτερική
τροφοδοσία αλλά δεν λαμβάνεται πρωτόκολλο.

Πίνακας 8.32: Λυχνίες LED κατάστασης

Πίνακας διανομής δεδομένων DCN-DDB
Επικοινωνία
Ο πίνακας διανομής δεδομένων στέλνει σειριακά δεδομένα στην οθόνη αίθουσας μέσω της
θύρας RS232. Τα σειριακά δεδομένα αποτελούνται από κείμενο ASCII με κωδικούς διαφυγής
ANSI για ειδικές λειτουργίες. Ανατρέξτε στον πίνακα για τις περιγραφές των χαρακτήρων ελέγχου
<CR> και <LF>.

Χαρακτήρας Περιγραφή

<CR> Μετακινεί το δρομέα στην πρώτη θέση της τρέχουσας γραμμής κειμένου.

<LF> Μετακινεί το δρομέα μία σειρά κάτω στην τρέχουσα στήλη

Πίνακας 8.33: Χαρακτήρες ελέγχου ASCII

8.18
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Ο πίνακας διανομής δεδομένων στέλνει μόνο κωδικούς ANSI και δυαδικά δεδομένα στις οθόνες
κατάστασης.

Υποστήριξη ANSI
Η συνδεδεμένη οθόνη αίθουσας πρέπει να είναι ικανή να επεξεργάζεται όλους τους κωδικούς
διαφυγής ANSI που αναφέρονται παρακάτω.

Σημείωση!

Επί του παρόντος, δεν χρησιμοποιούνται όλοι αυτοί οι κωδικοί, αλλά πρέπει να υποστηρίζονται

από την οθόνη αίθουσας ώστε να υπάρχει μελλοντική συμβατότητα.

 
Θέση δρομέα

<esc>[<line number>;<column number>H

<esc>[<line number>;<column number>f 

 

Σχήμα 8.6: Θέση δρομέα

Μετακινεί το δρομέα στην καθορισμένη θέση. Εάν δεν καθορίζεται αριθμός σειράς και αριθμός
στήλης, ο δρομέας μετακινείται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης αίθουσας (γραμμή
κειμένου 1, στήλη 1).
 
Δρομέας προς τα επάνω

<esc>[<numlines>A  

Σχήμα 8.7: Δρομέας προς τα επάνω

 
Μετακινεί το δρομέα προς τα επάνω στην ίδια στήλη. Ο αριθμός των γραμμών κειμένου κατά τις
οποίες μετακινείται, ορίζεται από την τιμή numlines. Εάν ο δρομέας βρίσκεται ήδη στην πρώτη
γραμμή κειμένου, η οθόνη αίθουσας πρέπει να αγνοεί αυτήν τη λειτουργία διαφυγής. Εάν η τιμή
numlines παραλειφθεί, ο πίνακας διανομής δεδομένων μετακινεί το δρομέα κατά μία γραμμή
κειμένου.
 
Δρομέας προς τα κάτω

<esc>[<numlines>B 

Σχήμα 8.8: Δρομέας προς τα κάτω

 
Μετακινεί το δρομέα προς τα κάτω στην ίδια στήλη. Ο αριθμός των γραμμών κειμένου κατά τις
οποίες μετακινείται, ορίζεται από την τιμή numlines. Εάν ο δρομέας βρίσκεται ήδη στην
τελευταία γραμμή κειμένου, η οθόνη αίθουσας πρέπει να αγνοεί αυτήν τη λειτουργία διαφυγής.
Εάν η τιμή numlines παραλειφθεί, ο πίνακας διανομής δεδομένων μετακινεί το δρομέα κατά μία
γραμμή κειμένου.
 
Δρομέας προς τα δεξιά

<esc>[<numlines>C 

Σχήμα 8.9: Δρομέας προς τα δεξιά
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Μετακινεί το δρομέα προς τα δεξιά στην ίδια γραμμή κειμένου. Ο αριθμός των στηλών κατά τις
οποίες μετακινείται, ορίζεται από την τιμή numlines. Εάν ο δρομέας βρίσκεται ήδη στην
τελευταία στήλη, η οθόνη αίθουσας πρέπει να αγνοεί αυτήν τη λειτουργία διαφυγής. Εάν η τιμή
numlines παραλειφθεί, ο πίνακας διανομής δεδομένων μετακινεί το δρομέα κατά μία θέση.
 
Δρομέας προς τα αριστερά

<esc>[<numlines>D  

Σχήμα 8.10: Δρομέας προς τα αριστερά

 
Μετακινεί το δρομέα προς τα αριστερά στην ίδια γραμμή κειμένου. Ο αριθμός των στηλών κατά
τις οποίες μετακινείται, ορίζεται από την τιμή numlines. Εάν ο δρομέας βρίσκεται ήδη στην
πρώτη στήλη, η οθόνη αίθουσας πρέπει να αγνοεί αυτήν τη λειτουργία διαφυγής. Εάν η τιμή
numlines παραλειφθεί, ο πίνακας διανομής δεδομένων υποθέτει την προεπιλεγμένη τιμή 1
στήλης.
 
Διαγραφή οθόνης

<esc>[2J 

Σχήμα 8.11: Διαγραφή οθόνης

Διαγράφει τα περιεχόμενα της οθόνης αίθουσας και μετακινεί το δρομέα στην αρχική θέση
(γραμμή κειμένου 1, στήλη 1).
 
Διαγραφή γραμμής

<esc>[K 

Σχήμα 8.12: Διαγραφή γραμμής

Διαγράφει όλους τους χαρακτήρες από τη θέση του δρομέα έως το τέλος της γραμμής κειμένου
(συμπεριλαμβανομένου του χαρακτήρα που βρίσκεται στη θέση του δρομέα). Ο δρομέας
παραμένει στην ίδια θέση.

Οθόνη αριθμητικών χαρακτήρων
Σε μια οθόνη αριθμητικών χαρακτήρων, ο πίνακας διανομής δεδομένων μπορεί να εμφανίζει
αποτελέσματα ψηφοφοριών τύπου κοινοβουλίου και ένα χρονόμετρο ψηφοφορίας. Για την
οθόνη αριθμητικών χαρακτήρων δεν απαιτείται υπολογιστής ελέγχου.
Ο πίνακας διανομής δεδομένων στέλνει έξι γραμμές κειμένου στην οθόνη αίθουσας. Κάθε
γραμμή κειμένου περιλαμβάνει έξι θέσεις. Αυτό ισχύει μόνο για τις ψηφοφορίες τύπου
κοινοβουλίου [Ναι (Yes) / Όχι (No) / Αποχή (Abstain)]. Οι άλλοι τύποι ψηφοφορίας δεν
υποστηρίζονται.

Γραμμή Είδος

1 Χρονόμετρο ψηφοφορίας

2 Αριθμός παρόντων συνέδρων

3 Αριθμός συνέδρων που ψήφισαν "Ναι"

4 Αριθμός συνέδρων που ψήφισαν "Όχι".
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Γραμμή Είδος

5 Αριθμός συνέδρων που δήλωσαν "Αποχή".

6 Αριθμός συνέδρων που δεν ψήφισαν.

Πίνακας 8.34: Οθόνη αριθμητικών χαρακτήρων

 

Σημείωση!

Εάν δεν υπάρχει χρονόμετρο ψηφοφορίας, η πρώτη γραμμή κειμένου είναι κενή.

Το χρονόμετρο ψηφοφορίας είναι ένας αριθμός τεσσάρων ψηφίων (δύο για τα λεπτά, δύο για τα
δευτερόλεπτα). Δεν υπάρχει χαρακτήρας διαχωρισμού των λεπτών από τα δευτερόλεπτα. Ο
χαρακτήρας διαχωρισμού πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο σταθερό κείμενο στην οθόνη
αίθουσας.
 
Παράδειγμα:
Ψηφοφορία τύπου κοινοβουλίου σε εξέλιξη. Απομένουν 14 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. Στην
αίθουσα είναι παρόντες 1.235 σύνεδροι: 945 σύνεδροι ψήφισαν "Ναι", 30 σύνεδροι ψήφισαν
"Όχι", 255 σύνεδροι δήλωσαν "Αποχή" και 5 σύνεδροι δεν ψήφισαν.
Ανατρέξτε στο σχήμα για τα δεδομένα που αποστέλλει ο πίνακας διανομής δεδομένων στην
οθόνη αίθουσας.

Σημείωση!

Ο χαρακτήρας υπογράμμισης αντιπροσωπεύει ένα χαρακτήρα διαστήματος.

<ESC>[2J1425<CR><LF>

1235<CR><LF>

_945<CR><LF>

__30<CR><LF>

_255<CR><LF>

___5

 

Σχήμα 8.13: Οθόνη αριθμητικών χαρακτήρων, παράδειγμα (1)

Ανατρέξτε στο σχήμα για τα δεδομένα που εμφανίζονται στην οθόνη αίθουσας.

Time:

Present:

Yes:

No:

Abstain:

Not Voted:

Σχήμα 8.14: Οθόνη αριθμητικών χαρακτήρων, παράδειγμα (2)
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύστημα
Εάν προκύψει πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
4 Ελέγξτε το σύστημα. Για παράδειγμα, ελέγξτε:

– Τις λυχνίες LED στις συσκευές.
– Τα μηνύματα κατάστασης των συσκευών.
4 Καταγράψτε τα ευρήματά σας. Όταν καταγράψετε τα ευρήματά σας, μπορείτε να δώσετε μια

εξήγηση για αυτά σε άλλα άτομα (για παράδειγμα, στους μηχανικούς του σέρβις).
 
Από την εμπειρία μας και με βάση τα δεδομένα από τα κέντρα επισκευών μας, γνωρίζουμε ότι τα
προβλήματα που παρουσιάζονται στους τόπους χρήσης σχετίζονται συχνά με την εφαρμογή και
όχι με την απόδοση των μεμονωμένων μονάδων. Συνεπώς, είναι σημαντικό να διαβάσετε το
παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης και τις σημειώσεις έκδοσης. Με αυτόν τον τρόπο
εξοικονομείτε χρόνο και μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την ποιότητα των προϊόντων Bosch.
Συμβουλή: Φροντίστε να χρησιμοποιείτε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού σε μια
εγκατάσταση.
 
Στα μεγαλύτερα συστήματα, είναι εύκολο να μπερδευτεί κανείς λόγω της συνολικής ποσότητας
των μονάδων και των δυνατοτήτων. Συνιστάται μια προσέγγιση βήμα προς βήμα με το μικρότερο
δυνατό τμήμα του συστήματος που μπορεί να λειτουργήσει και συμπεριλαμβάνει τη μονάδα που
παρουσιάζει πρόβλημα. Τα καλώδια και οι συνδέσεις που θα χρησιμοποιηθούν δεν πρέπει να
είναι τα ενσωματωμένα καλώδια του κτιρίου, αλλά θωρακισμένα καλώδια με μικρά μήκη.

Προβλήματα δικτύου οπτικών ινών
Βεβαιωθείτε ότι ο μέγιστος αριθμός κόμβων, σε συνδυασμό με το μήκος των καλωδίων,
συμφωνεί με τα όρια του συστήματος και ότι η ακτίνα κάμψης του καλωδίου οπτικών ινών δεν
είναι πολύ μικρή. Βλ. Σχεδίαση οπτικού δικτύου, Σελίδα 85.
Μπορείτε να βρείτε την κατάσταση του δικτύου στις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη
της μονάδας CCU:
– Μεταβείτε με τον περιστροφικό διακόπτη στις βλάβες (1 για την AEX και 4 για τη μονάδα

CCU), πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το περιστροφικό κουμπί και μεταβείτε στις βλάβες
δικτύου.
Στο υπομενού A βρίσκονται οι πληροφορίες για τη σύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών:
Εφεδρεία (τοπολογία δακτυλίου), χωρίς εφεδρεία ["κλάδος" (branch), για την τελευταία
συνδεδεμένη μονάδα θα εμφανίζεται η ένδειξη "άκρο κλάδου" (end of Branch)] και με
αυτά μπορείτε να ελέγξετε αν το καλώδιο οπτικών ινών είναι εντάξει.

Παράδειγμα: Εάν η σύνδεση στο σύστημα έχει γίνει με εφεδρεία και στο μενού εμφανίζεται η
ένδειξη "κλάδος" (branch), ελέγξτε τα καλώδια οπτικών ινών.
Στο μενού θα εμφανίζεται επίσης το αρχείο καταγραφής των σφαλμάτων που σχετίζονται με το
δίκτυο (Σε αυτό το μενού, ο αριθμός σφαλμάτων μπορεί να οριστεί σε "0"):
– Κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση, καταγράφεται ένα σφάλμα δικτύου. Στην περίπτωση που

ένας μετρητής αυξάνεται χωρίς συχνότητα, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα που σχετίζεται με
τις οπτικές συνδέσεις:
LE: (Σφάλμα κλειδώματος) καταγραφή αλλαγής ή συσσώρευσης στο δίκτυο. Ο μετρητής
μπορεί να αυξάνεται με τη σύνδεση μονάδων στην αλυσίδα οπτικών ινών, με την επαναφορά
μιας μονάδας ή με την ενεργοποίηση μιας μονάδας.

9

9.1

DCN Επόμενης γενιάς Αντιμετώπιση προβλημάτων | el 285

Bosch Security Systems B.V. Εγχειρίδιο λειτουργίας 2014.06 | V2.1 |



RE: (Σφάλμα αναγέννησης) καταχώρηση κατεστραμμένων δεδομένων που ανακτήθηκαν
(διορθώθηκαν) από τον CRC (κώδικα ελέγχου δεδομένων). Ο μετρητής μπορεί να
αυξάνεται λόγω ελαττωματικών ή πολύ μακριών καλωδίων (σε συνδυασμό με υπερβολικά
πολλούς κόμβους) ή λόγω μιας μονάδας που δεν λειτουργεί σωστά.
BE: (Σφάλμα bit) καταχώρηση κατεστραμμένων δεδομένων που δεν μπόρεσαν να
ανακτηθούν από τον CRC.

Συμβουλή: Μην χρησιμοποιείτε διατάξεις ματίσματος των καλωδίων.

Πρόβλημα Πληροφορία

– Η οθόνη μιας συσκευής στο δίκτυο οπτικών
ινών δείχνει ότι δεν υπάρχει δίκτυο.

– Το καλώδιο του δικτύου οπτικών ινών
που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή
του δικτύου οπτικών ινών είναι
υπερβολικά μακρύ (βλ. Καλωδίωση,
Σελίδα 88).

– Έχουν συνδεθεί περισσότεροι από
τους μέγιστους κόμβους.

– Οι είσοδοι ήχου μιας συσκευής του δικτύου
οπτικών ινών δεν παρέχουν σήμα ήχου.

– Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος ήχου είναι
ενεργοποιημένη με τις εισόδους
ελέγχου (για παράδειγμα, βλ.
Επέκταση ήχου LBB4402/00, Σελίδα
126).

– Το δίκτυο οπτικών ινών δεν
περιλαμβάνει περισσότερες από 16
συσκευές (βλ. Όρια, Σελίδα 85).

Ακουστική ανάδραση
Ακουστική ανάδραση ("μικροφωνισμός") συμβαίνει όταν ο ήχος των μεγαφώνων ή των
ακουστικών του συστήματος επιστρέφει στο σύστημα μέσω των ενεργών μικροφώνων.
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Πηγή Γρήγορη λύση  

Η ακουστική ανάδραση
προκαλείται από τα
μεγάφωνα των συσκευών
συμμετοχής.

Μειώστε την ένταση ήχου του
συστήματος. Για παράδειγμα, με
το κουμπί στην πρόσοψη της
κεντρικής μονάδας ελέγχου (βλ.
Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-
CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα
252).

Ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα: 1 Εγκαταστήστε μια
μονάδα καταστολής ανάδρασης
μεταξύ της εισόδου ήχου 2 και
της εξόδου ήχου 2 της κεντρικής
μονάδας ελέγχου. 2 Ρυθμίστε τη
λειτουργία δρομολόγησης ήχου
του συστήματος στην τιμή
Εισαγωγή (Insertion) (βλ.
Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-
CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα
194).

Η ακουστική ανάδραση
προκαλείται από ένα
εξωτερικό σύστημα
δημόσιων ανακοινώσεων
που είναι συνδεδεμένο
στο σύστημα DCN.

Μειώστε την ένταση ήχου του
συστήματος δημόσιων
ανακοινώσεων ή του
συστήματος DCN.

Εγκαταστήστε μια μονάδα
καταστολής ανάδρασης μεταξύ
της εξόδου ήχου 1 και της
εισόδου του εξωτερικού
συστήματος δημόσιων
ανακοινώσεων.

Η ακουστική ανάδραση
προκαλείται από τα
ακουστικά που είναι
συνδεδεμένα στις
συσκευές συμμετοχής.

Πείτε στον πρόεδρο και στους
συνέδρους να μειώσουν την
ένταση του ήχου στα ακουστικά
τους μέσω των συσκευών
συμμετοχής τους.

Εγκαταστήστε και ρυθμίστε τη
λειτουργία μείωσης στάθμης των
ακουστικών στις συσκευές
συμμετοχής.

Προβλήματα συστήματος

Πρόβλημα Πληροφορία

Ακούγεται θόρυβος στο σύστημα. Γειώστε το σύστημα σε ένα μόνο σημείο
(βλ. Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-CCU2
και DCN-CCUB2, Σελίδα 194).

Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, αλλά δεν
γνωρίζετε ποιο είναι το πρόβλημα.

– Το πρόβλημα μπορεί να προκαλείται
από ένα καλώδιο DCN "χωρίς
τερματισμό στα άκρα" και χωρίς βύσμα
τερματισμού. Συνδέστε βύσματα
τερματισμού σε όλα τα καλώδια DCN
"χωρίς τερματισμό στα άκρα".

– Το πρόβλημα μπορεί να προκαλείται
από έναν πομπό που συνδέθηκε ενώ
ήταν ενεργοποιημένος.
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε
ξανά τον πομπό.
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Κεντρική μονάδα ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2

Πρόβλημα Πληροφορία

– Δεν μπορείτε να εκκινήσετε τη λειτουργία
της μονάδας CCU

– Η κεντρική μονάδα ελέγχου δεν είναι
συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος
του δικτύου.

– Η μονάδα CCU δεν ελέγχει σωστά τις
κάμερες βίντεο.

– Η θύρα RS232 της κεντρικής μονάδας
ελέγχου δεν έχει διαμορφωθεί σωστά.
Βλ. Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-
CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα 194 για
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο
διαμόρφωσης της θύρας RS232 της
κεντρικής μονάδας ελέγχου.

– Ένα ζευκτικό κύκλωμα δεν τροφοδοτείται με
ρεύμα από το σύστημα και οι λυχνίες LED
υπερφόρτωσης στη μονάδα CCU ή στο
τροφοδοτικό επέκτασης δεν ανάβουν.

– Το ζευκτικό κύκλωμα έχει
αποσυνδεθεί από τη μονάδα CCU ή το
τροφοδοτικό επέκτασης.

– Το ζευκτικό κύκλωμα περιέχει κάποιο
ελαττωματικό καλώδιο επέκτασης.
Βρείτε το ελαττωματικό καλώδιο
επέκτασης και αντικαταστήστε το.

– Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος
έχει οριστεί στη μονάδα CCU ως
Κατάσταση αναμονής (Standby) ή
Απενεργοποίηση (Off) από την
πρόσοψη της μονάδας CCU ή από το
λογισμικό συνεδρίων.

– Το ζευκτικό κύκλωμα περιέχει κάποιο
ελαττωματικό καλώδιο επέκτασης.
Βρείτε το ελαττωματικό καλώδιο
επέκτασης και αντικαταστήστε το.

– Ένα ζευκτικό κύκλωμα δεν τροφοδοτείται με
ρεύμα από το σύστημα και οι λυχνίες LED
υπερφόρτωσης στην CCU ή στο
τροφοδοτικό επέκτασης είναι αναμμένες.

– Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες
στο κύκλωμα ζητούν υπερβολικά
μεγάλη ηλεκτρική ισχύ.
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο
υπολογισμού για να υπολογίσετε εκ
νέου την κατανάλωση ισχύος των
συσκευών και των καλωδίων
επέκτασης που είναι συνδεδεμένα στο
ζευκτικό κύκλωμα.
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Πρόβλημα Πληροφορία

– Ένα σύστημα με πολλές μονάδες CCU δεν
λειτουργεί σωστά, αλλά δεν μπορείτε να
εντοπίσετε το πρόβλημα.

– Ελέγξτε αν κάθε υποσύστημα
λειτουργεί σωστά σε λειτουργία μίας
μονάδας CCU (βλ. Κεντρικές μονάδες
ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2,
Σελίδα 194).

– Η διαταραχή που προκαλείται στο
δίκτυο οπτικών ινών λόγω σύνδεσης
μιας συσκευής σε ένα σύστημα που
βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να
δημιουργήσει πρόβλημα. Εάν το
πρόβλημα παραμένει,
απενεργοποιήστε και
επανενεργοποιήστε διαδοχικά όλες
τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες
στο δίκτυο οπτικών ινών, ξεκινώντας
από την κύρια μονάδα CCU (βλ.
Σχεδίαση οπτικού δικτύου, Σελίδα 85).

– Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα: Λήψη
WAP (Download WAP)

– Το WAP περιέχει μη συμβατή έκδοση
λογισμικού. Πραγματοποιήστε στο
WAP λήψη της έκδοσης λογισμικού
που χρησιμοποιείται στη μονάδα CCU
μέσω του προγράμματος DLT.

– Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα:
Ακατάλληλο σήμα (Bad Signal)

– Υπάρχει ειδοποίηση ακατάλληλου
σήματος των ασύρματων συνεδριακών
μονάδων.

– Μετακινήστε τη μονάδα πιο κοντά στο
WAP.

– Ελέγξτε αν υπάρχουν άλλα δίκτυα
WiFi.

– Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα: Χαμηλή
στάθμη μπαταρίας (Low Battery)

– Υπάρχει ειδοποίηση για χαμηλή
στάθμη μπαταρίας σε μια ασύρματη
συνεδριακή μονάδα.

– Αντικαταστήστε ή φορτίστε την
μπαταρία.

– Υπάρχουν περισσότερες από τις
αναμενόμενες προειδοποιήσεις για
εσφαλμένα σήματα στην οθόνη της μονάδας
CCU ή στο DCN-SWSMV

– Στην περίπτωση πολύ έντονων
παρεμβολών στα 2,4 GHz, το σύστημα
πληροφορεί το χειριστή μέσω μιας
προειδοποίησης ακατάλληλου
σήματος στην οθόνη της μονάδας
CCU ή στο DCN-SWSMV. Εάν
χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση,
μπορείτε να αναλύσετε το αρχείο
καταγραφής συμβάντων του DCN-
SWSMV.
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Μονάδα Concentus DCN-CON

Πρόβλημα Πληροφορία

– Στις οθόνες των μονάδων Concentus
εμφανίζεται το κείμενο εκκίνησης
λειτουργίας.

– Το σήμα DCN αναδημιουργείται
υπερβολικά πολλές φορές (βλ.
Σχεδίαση DCN, Σελίδα 71).

– Το ζευκτικό κύκλωμα έχει υπερβολικά
μεγάλο μήκος (βλ. Σχεδίαση DCN,
Σελίδα 71).

– Το σήμα DCN δεν αναδημιουργείται
ανά 100 m (βλ. Σχεδίαση DCN, Σελίδα
71).

– Ανάλογα με τη ρύθμιση στο μενού 8L, η
λυχνία LED του μικροφώνου στο πάνω
μέρος του μεγαφώνου των μονάδων
συνέδρων Concentus και των μονάδων
προέδρων Concentus αναβοσβήνει ή
παραμένει σταθερά αναμμένη με κόκκινο
χρώμα.

Οι συσκευές συμμετοχής έχουν την ίδια
διεύθυνση. Βεβαιωθείτε ότι κάθε
ενεργητική συσκευή στο DCN διαθέτει μία
μοναδική διεύθυνση (βλ. Προετοιμασία,
Σελίδα 188 και Κεντρικές μονάδες ελέγχου
DCN-CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα 194 >
Διπλό αναγνωριστικό μονάδας).

– Οι γλώσσες που εμφανίζονται στις μονάδες
δεν αντιστοιχούν στις γλώσσες που έχουν
οριστεί στον υπολογιστή.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για λήψη (βλ.
Προετοιμασία, Σελίδα 188).

– Μπορείτε να χειριστείτε τις μονάδες από τα
κουμπιά τους, αλλά οι μονάδες δεν
παρέχουν σήμα ήχου στα μεγάφωνα ή στα
ακουστικά τους.

Για τη λειτουργία δρομολόγησης ήχου στην
κεντρική μονάδα ελέγχου έχει επιλεγεί η
τιμή Εισαγωγή (Insertion) και δεν έχετε
συνδέσει μια συσκευή μεταξύ της εισόδου
ήχου 2 και της εξόδου ήχου 2 της κεντρικής
μονάδας ελέγχου (βλ. Κεντρικές μονάδες
ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα
194).

– Δεν μπορείτε να χειριστείτε μία ή
περισσότερες μονάδες από τα κουμπιά
τους και: Το σύστημα παρέχει ηλεκτρική
ισχύ στα ζευκτικά κυκλώματα και οι
συσκευές δεν παρέχουν σήμα ήχου στα
μεγάφωνα ή στα ακουστικά τους.

Υπάρχει ελαττωματικό καλώδιο επέκτασης
στο DCN. Βρείτε το ελαττωματικό καλώδιο
επέκτασης και αντικαταστήστε το. Το
ελαττωματικό καλώδιο επέκτασης μπορεί
να βρίσκεται οπουδήποτε στο DCN.
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Συνεδριακή μονάδα DCN-DIS

Πρόβλημα Πληροφορία

– Δεν είναι δυνατή η προετοιμασία των
συνεδριακών μονάδων στο DCN.

– Το σήμα DCN αναδημιουργείται
υπερβολικά πολλές φορές (βλ.
Σχεδίαση DCN, Σελίδα 71).

– Το ζευκτικό κύκλωμα έχει υπερβολικά
μεγάλο μήκος (βλ. Σχεδίαση DCN,
Σελίδα 71).

– Το σήμα DCN δεν αναδημιουργείται
ανά 100 m (βλ. Σχεδίαση DCN, Σελίδα
71).

– Ανάλογα με τη ρύθμιση στο μενού 8L, σε
δύο ή περισσότερες μονάδες ο ενδεικτικός
δακτύλιος του μικροφώνου αναβοσβήνει ή
παραμένει συνεχώς αναμμένος με κόκκινο
χρώμα. Οι λυχνίες LED στα κουμπιά του
μικροφώνου είναι σβηστές.

Οι συσκευές συμμετοχής έχουν την ίδια
διεύθυνση. Βεβαιωθείτε ότι κάθε
ενεργητική συσκευή στο DCN διαθέτει μία
μοναδική διεύθυνση (βλ. Προετοιμασία,
Σελίδα 188 και Κεντρικές μονάδες ελέγχου
DCN-CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα 194 >
Διπλό αναγνωριστικό μονάδας).

– Η μονάδα λειτουργεί πλήρως, αλλά δεν
ακούγεται ήχος από το μεγάφωνο ή τα
ακουστικά.

Για τη λειτουργία δρομολόγησης ήχου στην
κεντρική μονάδα ελέγχου έχει επιλεγεί η
τιμή Εισαγωγή (Insertion) και δεν έχετε
συνδέσει μια συσκευή μεταξύ της εισόδου
ήχου 2 και της εξόδου ήχου 2 της
κεντρικής μονάδας ελέγχου (βλ. Κεντρικές
μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-
CCUB2, Σελίδα 194).

– Παρόλο που το σύστημα τροφοδοτεί με
ρεύμα τα ζευκτικά κυκλώματα, οι μονάδες
δεν λειτουργούν.

Υπάρχει ελαττωματικό καλώδιο επέκτασης
στο DCN. Βρείτε το ελαττωματικό καλώδιο
επέκτασης και αντικαταστήστε το. Το
ελαττωματικό καλώδιο επέκτασης μπορεί
να βρίσκεται οπουδήποτε στο DCN.

– Μια μονάδα δεν λειτουργεί όπως
αναμένεται.

Στη συνεδριακή μονάδα δεν έχει επιλεγεί ο
σωστός τρόπος λειτουργίας. Βλ.
Συνεδριακές μονάδες DCN-DIS και DCN-WD,
Σελίδα 223 > Τρόποι λειτουργίας
συνεδριακών μονάδων.
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Ασύρματη συνεδριακή μονάδα DCN-WD-D

Πρόβλημα Πληροφορία

– Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση των
ασύρματων συνεδριακών μονάδων DCN στο
σύστημα.

– Το σύστημα δεν βρίσκεται σε
λειτουργία καταχώρησης μονάδων στο
σύστημα.

– Η μονάδα δεν βρίσκεται εντός της
εμβέλειας του ασύρματου σημείου
πρόσβασης (WAP).

– Έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός
(245) ασύρματων μονάδων.

– Ανάλογα με τη ρύθμιση στο μενού 8L, σε
δύο ή περισσότερες μονάδες ο ενδεικτικός
δακτύλιος του μικροφώνου αναβοσβήνει ή
παραμένει συνεχώς αναμμένος με κόκκινο
χρώμα. Οι λυχνίες LED στα κουμπιά του
μικροφώνου είναι σβηστές.

Οι συσκευές συμμετοχής έχουν την ίδια
διεύθυνση. Βεβαιωθείτε ότι κάθε
ενεργητική συσκευή στο DCN διαθέτει μία
μοναδική διεύθυνση (βλ. Προετοιμασία,
Σελίδα 188 και Κεντρικές μονάδες ελέγχου
DCN-CCU2 και DCN-CCUB2, Σελίδα 194 >
Πίνακας διπλού αναγνωριστικού μονάδας).
Καταχωρήστε ξανά τις μονάδες στο
σύστημα.

– Η μονάδα λειτουργεί πλήρως, αλλά δεν
ακούγεται ήχος από το μεγάφωνο ή τα
ακουστικά.

Για τη λειτουργία δρομολόγησης ήχου στην
κεντρική μονάδα ελέγχου έχει επιλεγεί η
τιμή Εισαγωγή (Insertion) και δεν έχετε
συνδέσει μια συσκευή μεταξύ της εισόδου
ήχου 2 και της εξόδου ήχου 2 της
κεντρικής μονάδας ελέγχου (βλ. Κεντρικές
μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-
CCUB2, Σελίδα 194).

– Μια μονάδα δεν λειτουργεί όπως
αναμένεται.

Στη συνεδριακή μονάδα δεν έχει επιλεγεί ο
σωστός τρόπος λειτουργίας. Βλ.
Συνεδριακές μονάδες DCN-DIS και DCN-WD,
Σελίδα 223 > Τρόποι λειτουργίας
συνεδριακών μονάδων.
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Πρόβλημα Πληροφορία

– Η μπαταρία της ασύρματης μονάδας δεν
φορτίζεται.

– Είναι σημαντικό να φορτίζετε συχνά
τις αποθηκευμένες μπαταρίες.
(Περίπου κάθε 6 μήνες).

– Εάν οι μπαταρίες αποφορτιστούν
πλήρως, ενδέχεται να μην μπορούν
πλέον να φορτιστούν.

– Η τυπική διάρκεια ζωής των
μπαταριών είναι 5 έτη ή 500 κύκλοι
φόρτισης.

– Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση μια
ασύρματης συνεδριακής μονάδας στο
σύστημα με ενεργοποιημένη την
κρυπτογράφηση. Η μονάδα επανέρχεται
στην κατάσταση κατάργησης της
προετοιμασίας.

– Πιθανώς είναι ενεργοποιημένη η
κρυπτογράφηση στο ασύρματο
σύστημα και η συγκεκριμένη
ασύρματη συνεδριακή μονάδα
διαθέτει εσφαλμένο κλειδί
κρυπτογράφησης.

– Λύση: απενεργοποιήστε την
κρυπτογράφηση στη μονάδα CCU και
καταχωρήστε τη μονάδα στο σύστημα
ξανά.
Ή εισαγάγετε στη μονάδα το σωστό
κλειδί κρυπτογράφησης και
καταχωρήστε τη μονάδα στο σύστημα
ξανά.

Διαχωριστής ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00 ή LBB4115/00

Πρόβλημα Πληροφορία

Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε μια
υποδοχή λήψης ρεύματος ενός διαχωριστή
ζευκτικού κυκλώματος δεν λειτουργούν.

Το πρόβλημα μπορεί να προκληθεί από
έναν προστατευμένο διαχωριστή ζευκτικού
κυκλώματος LBB4115/00. Η μέγιστη ισχύς
που παρέχει ένας προστατευμένος
διαχωριστής ζευκτικού κυκλώματος σε κάθε
σημείο λήψης ρεύματος είναι 4,5 W (βλ.
Μονάδα διακλάδωσης LBB4115/00, Σελίδα
59). Εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε τον
προστατευμένο διαχωριστή ζευκτικού
κυκλώματος LBB4115/00 με έναν
διαχωριστή ζευκτικού κυκλώματος
LBB4114/00.
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Λογισμικό ελέγχου για υπολογιστή

Πρόβλημα Πληροφορία

– Στο λογισμικό ελέγχου που εκτελείται στον
υπολογιστή εμφανίζονται γκρι εικονίδια.

– Ο κωδικός άδειας χρήσης δεν είναι
σωστός. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
εισαγάγει τον σωστό κωδικό άδειας
χρήσης. Εάν δεν διαθέτετε κωδικό
άδειας χρήσης, επικοινωνήστε με τον
προμηθευτή σας.

Επέκταση ήχου LBB 4402/00

Πρόβλημα Πληροφορία

Τα σήματα ήχου στις εξόδους ήχου μιας
(ψηφιακής) επέκτασης ήχου περιέχουν θόρυβο.

Το καλώδιο του δικτύου οπτικών ινών που
είναι συνδεδεμένο στην (ψηφιακή)
επέκταση ήχου είναι πολύ μακρύ (βλ.
Καλωδίωση, Σελίδα 88).

Η δρομολόγηση των εισόδων δεν λειτουργεί
μετά από τη λήψη συσκευών οπτικών ινών

Αλλάξτε όλες τις εισόδους στο κανάλι 0
(CH00) και μετά στο απαιτούμενο κανάλι.

Τα σήματα ήχου στις εξόδους ήχου μιας
(ψηφιακής) επέκτασης ήχου περιέχουν θόρυβο.

Το καλώδιο του δικτύου οπτικών ινών που
είναι συνδεδεμένο στην (ψηφιακή)
επέκταση ήχου είναι πολύ μακρύ (βλ.
Καλωδίωση, Σελίδα 88).

9.7
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Ασύρματο σημείο πρόσβασης DCN-WAP

Πρόβλημα Πληροφορία

Απαιτείται πολλή ώρα για την αναβάθμιση του
ασύρματου σημείου πρόσβασης.

– Για την αναβάθμιση, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο λήψης
και άδειας χρήσης. Όταν επιλέγεται το
στοιχείο "Λήψη οπτικών συσκευών"
(Down Load Optical), όλες οι
σχετικές συσκευές που είναι
συνδεδεμένες στο δίκτυο οπτικών ινών
θα αναβαθμιστούν. Εάν είναι
συνδεδεμένο το DCN-WAP, θα
χρειαστούν περισσότερα από 30 λεπτά
για την αναβάθμιση του DCN-WAP

– Παράκαμψη: Εάν δεν απαιτείται
αναβάθμιση του DCN-WAP, μην
συνδέσετε το DCN-WAP όταν
επιλέξετε το στοιχείο "Λήψη οπτικών
συσκευών" (Down Load Optical).

Αυτή είναι η φυσιολογική συμπεριφορά του
συστήματος και αναφέρεται εδώ ως
υπενθύμιση για το χρήστη.

– Οι λυχνίες LED στο WAP: Σβήνουν /
Αναβοσβήνουν αργά / Σβήνουν.

– Στη μονάδα CCU εμφανίζεται το μήνυμα
"Μη συμβατό λογισμικό" (incompatible
SW).

– Το DCN-WAP ή η μονάδα CCU
περιέχουν παλαιό λογισμικό.

– Για να λύσετε αυτό το πρόβλημα,
χρησιμοποιήστε το εργαλείο λήψης
και άδειας χρήσης για να
αναβαθμίσετε τη μονάδα CCU και το
DCN-WAP στην ίδια έκδοση.

Μικρόφωνα DCN-MIC

Πρόβλημα Πληροφορία

Ένα αποσπώμενο μικρόφωνο δεν λειτουργεί
όπως αναμένεται.

Το αποσπώμενο μικρόφωνο είναι
ελαττωματικό. Αντικαταστήστε το
αποσπώμενο μικρόφωνο.

Χωνευτές μονάδες DCN-F

Πρόβλημα Πληροφορία

– Μια χωνευτή συσκευή δεν λειτουργεί όπως
αναμένεται.

– Στη διασύνδεση δύο συνέδρων της
χωνευτής συσκευής δεν έχει επιλεγεί
ο σωστός τρόπος λειτουργίας. Βλ.
Διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-DDI,
Σελίδα 229για οδηγίες σχετικά με την
αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της
διασύνδεσης δύο συνέδρων.

9.9
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Πίνακας διανομής δεδομένων DCN-DDB

Πρόβλημα Πληροφορία

– Ο πίνακας διανομής δεδομένων δεν
λειτουργεί όπως αναμένεται.

– Στον πίνακα διανομής δεδομένων δεν
έχει επιλεγεί ο σωστός τρόπος
λειτουργίας. Βλ. Πίνακας διανομής
δεδομένων DCN-DDB, Σελίδα 248 για
οδηγίες σχετικά με την αλλαγή του
τρόπου λειτουργίας του πίνακα
διανομής δεδομένων.

9.12
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Συντήρηση

Καθαρισμός

!

Προσοχή!

Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, αμμωνία, διαλυτικά πετρελαίου ή υλικά καθαρισμού που

χαράζουν για να καθαρίσετε τις συσκευές.

1. Εάν θέλετε να καθαρίσετε τις συσκευές, αποσυνδέστε τις από την παροχή ρεύματος.
2. Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί ελαφρώς μουσκεμένο με αραιό διάλυμα σαπουνιού και νερού.
3. Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει πλήρως, πριν την θέσετε ξανά σε λειτουργία.

Θερμοκρασία
1. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τις συσκευές για μεγάλο χρονικό διάστημα,

αποσυνδέστε τις από την παροχή ρεύματος.
2. Διατηρήστε τις συσκευές σε καθαρό και ξηρό χώρο με επαρκή ροή αέρα.

Πακέτο μπαταριών DCN-WLIION
Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των πακέτων
μπαταριών, μην αποθηκεύετε τα πακέτα μπαταριών εάν αυτά είναι (σχεδόν) άδεια. Συνιστάται
ανεπιφύλακτα να φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.

10
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Τεχνικά δεδομένα

Τεχνικά δεδομένα συστήματος
Συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο IEC 60914, το διεθνές πρότυπο για τα συνεδριακά
συστήματα.

Συνδέσεις μετάδοσης
Μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες συνδέσεις μετάδοσης:
– Από μικρόφωνο συνέδρου προς ακουστικά διερμηνέα
– Από μικρόφωνο συνέδρου προς ακουστικά συνέδρου
– Από μικρόφωνο διερμηνέα προς ακουστικά συνέδρου
– Από μικρόφωνο διερμηνέα προς ακουστικά διερμηνέα
– Από βοηθητική είσοδο προς ακουστικά συνέδρου
– Από βοηθητική είσοδο προς ακουστικά διερμηνέα
– Από μικρόφωνο συνέδρου προς βοηθητική έξοδο
– Από μικρόφωνο διερμηνέα προς βοηθητική έξοδο

Απόκριση συχνότητας: - 125 Hz έως 20 kHz (Γενικά)
- 125 Hz έως 3,5 kHz (Συνδέσεις
ενδοεπικοινωνίας)

Αρμονική παραμόρφωση: < 0,5%

Αρμονική παραμόρφωση κατά την
υπερφόρτωση:

< 1%

Εξασθένηση ακουστικών παρεμβολών
στα 4 kHz:

> 80 dB

Δυναμικό εύρος: >90 dB

Συνδυασμένες συσκευές από την είσοδο έως την έξοδο
Μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες συνδέσεις μετάδοσης:
– Μικρόφωνο συνέδρου με σύνδεση μετάδοσης προς ακουστικά διερμηνέα
– Μικρόφωνο συνέδρου με σύνδεση μετάδοσης προς ακουστικά συνέδρου
– Μικρόφωνο συνέδρου με σύνδεση μετάδοσης προς βοηθητική έξοδο
– Μικρόφωνο διερμηνέα με σύνδεση μετάδοσης προς ακουστικά διερμηνέα
– Μικρόφωνο διερμηνέα με σύνδεση μετάδοσης προς ακουστικά συνέδρου
– Μικρόφωνο διερμηνέα με σύνδεση μετάδοσης προς βοηθητική έξοδο

Τυπική απόκριση συχνότητας: 125 Hz έως 20 kHz

Δείκτης ευαισθησίας front-to-random > 4,6 dB

Βαθμονομημένη ισοδύναμη στάθμη πίεσης ήχου λόγω εγγενούς
θορύβου:

< 25 dB(A)

Ολική αρμονική παραμόρφωση κατά την υπερφόρτωση: < 1%

Εξασθένηση παρεμβολών: > 80 dB
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Ασφάλεια
Σύμφωνα με την Οδηγία 73/23/ΕΟΚ περί χαμηλής τάσης, η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία
93/68/ΕΟΚ.
– Για τις ευρωπαϊκές χώρες: σύμφωνα με το πρότυπο EN60065. Σήμανση: CE
– Για άλλες χώρες παγκοσμίως: πρότυπο IEC 60065 σύμφωνα με το Σχέδιο B.
– Για τη Βόρεια Αμερική:

Η.Π.Α: ANSI/UL 60065
Καναδάς: CAN/CSA αρ. 60065
Σήμανση c-CSA-us.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα (EMC):

Σύμφωνα με την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ περί ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας, η οποία τροποποιήθηκε με την οδηγία 93/68/
ΕΟΚ. Ευρωπαϊκές εγκρίσεις: Σήμανση CE. Περιβάλλον
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας: για εμπορική ή
επαγγελματική χρήση

Ηλεκτρομαγνητικές
εκπομπές:

Σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 55103-1 (E3)
(επαγγελμ. εξοπλισμός ήχου/βίντεο). Σύμφωνα με τους
κανονισμούς FCC (FCC μέρος 15) συμμορφώνεται με τα όρια των
ψηφιακών συσκευών κατηγορίας A

Ατρωσία σε
ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές:

Σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 55103-2 (E3)
(επαγγελμ. εξοπλισμός ήχου/βίντεο). Ατρωσία σε παρεμβολές
κινητών τηλεφώνων

Ασύρματες συσκευές

Συχνότητα

2400 - 2483,5 MHz

Μέγ. ισχύς μετάδοσης:

100 mW e.i.r.p.

Εύρος ζώνης:

22 MHz

Κορυφαίες καταχωρημένες και πιστοποιημένες εγκρίσεις χωρών:

Ευρώπη CE
Πρότυπο

 
Τηλεπικοινωνίες
EMC
 
Ασφάλεια

 
EN 300 328EN 301 489-1EN 301
489-17EN 60950-1

Η.Π.Α. Πρότυπο Τηλεπικοινωνίες,
Ασφάλεια EMC

FCC μέρος 15.247
ANSI / UL 60950-1

11.1.3
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Συχνότητα

Καναδάς Πρότυπο Τηλεπικοινωνίες,
Ασφάλεια EMC

RSS 210CSA 22.2 αρ. 60950-1

Ιαπωνία Πρότυπο Τηλεπικοινωνίες,
EMC

Ρυθμιστική διάταξη περί
εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών:
Στοιχείο 19 Άρθρο 2
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Διάφορα

Βασικό πρότυπο για τις
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις (ESD):

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 61000-4-2. Εκκένωση
με επαφή: 4 kV και εκκένωση μέσω του αέρα: 8 kV

Βασικό πρότυπο για τις αρμονικές του
δικτύου παροχής ρεύματος και τις
διακυμάνσεις τάσης, αναλαμπές:

Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 61000-3-2 και EN
61000-3-3

Βασικό πρότυπο για τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία
ραδιοσυχνοτήτων:

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 61000-4-3 Αγόμενες
ραδιοσυχνότητες: 150 kHz - 80 MHz: 3 Vrms
Εκπεμπόμενες ραδιοσυχνότητες 80 - 1000 MHz: 3
V/m Δοκιμή κινητού τηλεφώνου (GSM) σε
ανδρείκελο: σε απόσταση ομιλίας 20 cm. Κριτήρια:
χωρίς επίδραση στην κανονική λειτουργία.

Ατρωσία σε μαγνητικά πεδία: Τοποθέτηση σε ικρίωμα: 50 Hz - 10 kHz: 4 - 0,4 A/m
Χωρίς τοποθέτηση σε ικρίωμα: 50 Hz - 10 kHz: 3 -
0,03 A/m

Βασικό πρότυπο για τα ταχέα
μεταβατικά φαινόμενα χαμηλής
ενέργειας, ριπές:

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 61000-4-4 Δίκτυο
παροχής ρεύματος: ταχέα μεταβατικά φαινόμενα: 1
kV, γραμμές σημάτων και δεδομένων ελέγχου: 0,5
kV

Βασικό πρότυπο για τις κρουστικές
υπερτάσεις υψηλής ενέργειας:

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 61000-4-5 Δίκτυο
παροχής ρεύματος: κρουστικές υπερτάσεις: 1 kV CM
και 0,5 kV DM.

Βασικό πρότυπο για τις βυθίσεις,
βραχείες διακοπές, διακυμάνσεις
τάσης:

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 61000-4-11 Δίκτυο
παροχής ρεύματος: βυθίσεις τάσης 100% για 1
περίοδο, 60% για 5 περιόδους, > 95% για 5
δευτερόλεπτα.

Αντοχή σε κρούσεις: Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 68.2.29 Eb

Αντοχή σε δονήσεις: Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 68.2.6 Fc, διαδικασία A

Συνθήκες λειτουργίας: Σταθερά τοποθετημένο, στατικό, μεταφερόμενο

Εύρος θερμοκρασίας: – -20 έως +70 °C (μεταφορά)
– +5 έως +45 °C (λειτουργία)
– Για το EPS και τις συσκευές συμμετοχής με

οθόνη LCD, η μέγιστη θερμοκρασία είναι +40
°C.

Σχετική υγρασία: < 95%

Λίστα γλωσσών

Αγγλικά Αρχική

Αμπχαζιανά ABK  

Αφρικανικά AFR Afrikaans

11.1.6
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Αγγλικά Αρχική

Αλβανικά SQI shqipe

Αραβικά ARA arabiy

Αρμενικά HYE hayeren

Ασαμικά ASM  

Αϋμάρα AYM aymar

Αζερμπαϊτζανικά AZE  

Μπαλινεζικά BAL  

Βασκικά EUS euskara

Λευκορωσικά BEL belaruskaâ

Βεγγαλικά BEN  

Βοσνιακά BOS bosanski

Βουλγαρικά BUL български

Βιρμανικά MYA myanmasa

Καντονεζικά YUE  

Καταλανικά CAT català

Σεμπουάνο CEB S(in)ugboanon

Τσετσενικά CHE noxçiyn mott

Κινεζικά ZHO zhongwen

Κροατικά HRV hrvatski

Τσεχικά CES cesky

Δανικά DAN dansk

Ντάρι PRS  

Ολλανδικά NLD Nederlands

Τζόνκα DZO  

Αγγλικά ENG Αγγλικά

Εσθονικά EST eesti keel

Φιλιππινικά FIL Φιλιππινικά

Φινλανδικά FIN suomi

Γαλλικά FRA français

Γαλικικά GLG galego

Γεωργιανά KAT k’art’uli

Γερμανικά DEU Deutsch

Γκουτζαρατικά GUJ  
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Αγγλικά Αρχική

Ελληνικά GRE ελληνικά

Αϊτιανά HAT kreyòl ayisyen

Εβραϊκά HEB ivrit

Χίντι HIN  

Ουγγρικά HUN magyar nyelv

Ισλανδικά ISL íslenska

Ινδονησιακά IND Bahasa Indonesia

Ιρλανδικά GLE Gaeilge

Ιταλικά ITA italiano

Ιαπωνικά JPN nihongo

Κανάντα KAN  

Κασμιρικά KAS  

Καζαχστανικά KAZ  

Χμερ KHM khmêr

Κιργκιζιανά KIR Кыргыз

Κορεατικά KOR choson-o

Κουρδικά KUR Kurdî

Λαοϊκά LAO  

Λετονικά LAV latviešu

Λιθουανικά LIT lietuviu

Λουξεμβούργου LTZ Lëtzebuergesch

Σλαβομακεδονικά MKD makedonski

Μαλαϊκά MSA bh Malaysia

Μαλαγιαλαμικά MAL  

Μαλτεζικά MLT il-Malti

Μαραθικά MAR  

Σύγχρονα ελληνικά ELL Ελληνικά

Μολδαβικά MOL moldoveana

Μογγολικά MON  

Νεπαλικά NEP  

Νορβηγικά NOR norsk

Οριγικά ORI  

Παντζαπικά PAN  
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Αγγλικά Αρχική

Περσικά FAS fârsky

Πολωνικά POL polski

Πορτογαλικά POR português

Πάστο PUS  

Κέτσουα QUE Κέτσουα

Ρουμανικά RON română

Ρωσικά RUS русский

Σανσκριτικά SAN  

Σεπέντι NSO Sesotho sa Leboa

Σερβικά SRP srpski

Σερβοκροατικά HBS српскохрватски

Σικελικά SCN sicilianu

Σίντι SND  

Σινχαλικά SIN  

Σλοβακικά SLK slovenčina

Σλοβενικά SLV slovenski

S. Ndebele NBL Ndébélé

South. Sotho SOT Sesotho

Ισπανικά SPA español

Σουαχίλι SAW Sawi

Σουάτι SSW siSwati

Σουηδικά SWE svenska

Τατζικιστανικά TGK  

Ταμίλ TAM  

Τελουγκουικά TEL  

Ταϊλανδικά THA thai

Θιβετιανά BOD  

Τσιβεντιανά VEN  

Τσόνγκα TSO Xitsonga

Τσουάνα TSN Setswana

Τουρκικά TUR Türkçe

Τουρκμενικά TUK türkmençe

Ουκρανικά UKR українська
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Αγγλικά Αρχική

Ουρντού URD  

Βιετναμικά VIE Tiêng Viêt

Ουαλλικά CYM Cymraeg

Ξόσα XHO isiXhosa

Ζουλού ZUL isiZulu

......... ... .........

Πίνακας 11.1: Λίστα γλωσσών

Σημείωση!

Οι τελείες (ανατρέξτε στην τελευταία γραμμή του πίνακα) υποδεικνύουν ότι η θέση διερμηνέα

έχει διαμορφωθεί για μια γλώσσα που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.
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Τεχνικά δεδομένα προϊόντων

Κεντρικές μονάδες ελέγχου DCN-CCU2 και DCN-CCUB2

Τάση τροφοδοσίας 115/230 V +/- 10 %

Κατανάλωση ισχύος 360 W

Τροφοδοσία συστήματος DCN 40 V DC, μέγ. 85 W ανά υποδοχή DCN

Τροφοδοσία οπτικού δικτύου 40 V DC, μέγ. 65 W

Συνολική παρεχόμενη ισχύς 320 W

Σύνδεση RS-232 1 θηλυκή υποδοχή τύπου Sub-D εννέα πόλων

Απόκριση συχνότητας 30 Hz - 20 kHz (-3 dB στην ονομαστική στάθμη)

THD στην ονομαστική στάθμη < 0,5 %

Εξασθένηση ακουστικών παρεμβολών >85 dB στο 1 kHz

Δυναμικό εύρος >90 dB

Λόγος σήματος προς θόρυβο > 87 dBA

Είσοδος ήχου Λειτουργία Ονομαστική Μέγιστη

XLR Ομιλητής -12 dBV (- 6, + 6 dB) 12 dBV (- 6, + 6 dB)

Cinch Ομιλητής -24 dBV (- 6, + 6 dB) 0 dBV (- 6, + 6 dB)

Έξοδος ήχου Λειτουργία Ονομαστική Μέγιστη

XLR 1 Δημόσιες
ανακοινώσεις

-12 dBV (- 24, + 6 dB) 12 dBV (- 24, + 6 dB)

XLR 2 Συσκευή εγγραφής 9 dBV (- 24, + 6 dB) 12 dBV(- 24, + 6 dB)

XLR 2 Μεγάφωνο συνέδρων 0 dBV (- 24, + 6 dB) 12 dBV (- 24, + 6 dB))

XLR 2 Εισαγωγή/ mix-minus -12 dBV (- 24, + 6 dB) 12 dBV (- 24, + 6 dB)

Cinch 1 Δημόσιες
ανακοινώσεις

-24 dBV (- 24, + 6 dB) 0 dBV (- 24, + 6 dB)

Cinch 2 Συσκευή εγγραφής -3 dBV (- 24, + 6 dB) 0 dBV (- 24, + 6 dB)

Cinch 2 Μεγάφωνο συνέδρων -12 dBV(- 24, + 6 dB) 0 dBV (- 24, + 6 dB)

Cinch 2 Εισαγωγή/ mix-minus -24 dBV(- 24, + 6 dB) 0 dBV (- 24, + 6 dB)

Παρακολούθησ
η

Λειτουργία Ονομαστική Μέγιστη

3,5 mm Ακουστικά -1 dBV (σίγαση, - 24 dB, 0
dB)

2 dBV (σίγαση, - 24 dB,
0 dB)
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Επαφή
σφάλματος
(μόνο στη
μονάδα CCU2)

Λειτουργία Σήμα Τάση και ένταση
ρεύματος

4-πολικό βύσμα Ρελέ ασφαλείας Ρελέ μεταγωγής χωρίς
τάση

Μέγ. 30 V DC / 1 A.
Mέγ. 125 V AC / 0,3 A.

 

Τοποθέτηση Επιτραπέζια ή σε ικρίωμα 19"

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)  

για επιτραπέζια χρήση, με βάση 92 x 440 x 400 mm
(3,6 x 17,3 x 15,7 in)

για χρήση σε ικρίωμα 19", με
στηρίγματα

88 x 483 x 400 mm
(3,5 x 19 x 15,7 in)

μπροστά από τα στηρίγματα 40 mm (1,6 in)

πίσω από τα στηρίγματα 360 mm (14,2 in)

Βάρος 7 kg (15,4 lbs)

Χρώμα Ανθρακί (PH 10736) με ασημί

Επέκταση ήχου LBB4402/00

Τάση τροφοδοσίας 24 έως 48 V DC

Κατανάλωση ισχύος 7,6 W (DC)

Απόκριση συχνότητας 30 Hz έως 20 kHz (-3 dB στην ονομαστική στάθμη)

THD στην ονομαστική στάθμη < 0,5 %

Εξασθένηση ακουστικών παρεμβολών >85 dB στο 1 kHz

Δυναμικό εύρος >90 dB

Λόγος σήματος προς θόρυβο > 87 dBA

Είσοδος ήχου Λειτουργία Ονομαστική Μέγιστη

XLR Διερμηνεία ομιλητή 0 dBV (- 6, + 6 dB)
0 dBV (- 6, + 6 dB)

12 dBV (- 6, + 6 dB)
12 dBV (- 6, + 6 dB)

Cinch Διερμηνεία ομιλητή -12 dBV (- 6, + 6 dB)
-12 dBV (- 6, + 6 dB)

0 dBV (- 6, + 6 dB)
0 dBV (- 6, + 6 dB)

Είσοδος
μικροφώνου

Λειτουργία Ονομαστική Μέγιστη

XLR Μικρόφωνο -57 dBV (- 6, + 6 dB) -26 dBV (- 6, + 6 dB)

Cinch Μικρόφωνο --- ---
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Βύσμα ή
υποδοχή

Λειτουργία Ονομαστική Μέγιστη

XLR Διερμηνεία δημόσιων
ανακοινώσεων

-12 dBV (- 24, + 6 dB) 9
dBV (- 24, + 6 dB)

12 dBV (- 24, + 6 dB)
12 dBV (- 24, + 6 dB)

Cinch Διερμηνεία δημόσιων
ανακοινώσεων

-24 dBV (- 24, + 6 dB) -3
dBV(- 24, + 6 dB)

0 dBV (- 24, + 6 dB 0
dBV (- 24, + 6 dB)

Παρακολούθηση Λειτουργία Ονομαστική Μέγιστη

3,5 mm Ακουστικά -1 dBV (σίγαση, - 24 dB, 0
dB)

2 dBV (σίγαση, - 24 dB,
0 dB)

 

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)  

για επιτραπέζια χρήση, με βάση 92 x 440 x 400 mm
(3,6 x 17,3 x 15,7 in)

για χρήση σε ικρίωμα 19", με
στηρίγματα

88 x 483 x 400 mm
(3,5 x 19 x 15,7 in)

μπροστά από τα στηρίγματα 40 mm (1,6 in)

πίσω από τα στηρίγματα 360 mm (14,2 in)

Βάρος 7 kg (15,4 lbs)

Τοποθέτηση Επιτραπέζια χρήση, σε ικρίωμα 19"

Χρώμα Ανθρακί (PH 10736) με ασημί

Ψηφιακή επέκταση ήχου PRS-4DEX4

Τάση τροφοδοσίας 24 έως 48 V DC

Κατανάλωση ισχύος 6 W (DC)

Απόκριση συχνότητας 30 Hz - 20 kHz

THD στην ονομαστική στάθμη < 0,5 %

Παρακολούθησ
η

Λειτουργία Ονομαστική Μέγιστη

3,5 mm Ακουστικά -1 dBV (σίγαση, - 24 dB, 0 dB) 2 dBV (σίγαση, - 24 dB, 0 dB)

 

Τοποθέτηση Επιτραπέζια ή σε ικρίωμα 19"

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)  

για επιτραπέζια χρήση, με βάση 92 x 440 x 400 mm
(3,6 x 17,3 x 15,7 in)

για χρήση σε ικρίωμα 19", με
στηρίγματα

88 x 483 x 400 mm
(3,5 x 19 x 15,7 in)

μπροστά από τα στηρίγματα 40 mm (1,6 in)

πίσω από τα στηρίγματα 360 mm (14,2 in)

Βάρος 6 kg (13,2 lbs)
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Τοποθέτηση Επιτραπέζια χρήση, σε ικρίωμα 19"

Χρώμα Ανθρακί (PH 10736) με ασημί

Διασύνδεση CobraNet LBB 4404/00

Τάση τροφοδοσίας 24 έως 48 V DC

Κατανάλωση ισχύος 10,5 W (DC)

Απόκριση συχνότητας 30 Hz - 20 kHz

THD στην ονομαστική στάθμη < 0,5 %

Παρακολούθησ
η

Λειτουργία Ονομαστική Μέγιστη

3,5 mm Ακουστικά -1 dBV (σίγαση, - 24 dB, 0 dB) 2 dBV (σίγαση, - 24 dB, 0 dB)

 

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)  

για επιτραπέζια χρήση, με βάση 92 x 440 x 400 mm
(3,6 x 17,3 x 15,7 in)

για χρήση σε ικρίωμα 19", με
στηρίγματα

88 x 483 x 400 mm
(3,5 x 19 x 15,7 in)

μπροστά από τα στηρίγματα 40 mm (1,6 in)

πίσω από τα στηρίγματα 360 mm (14,2 in)

Βάρος 7 kg (15,4 lbs)

Τοποθέτηση Επιτραπέζια χρήση, σε ικρίωμα 19"

Χρώμα Ανθρακί (PH 10736) με ασημί

Ασύρματο σημείο πρόσβασης DCN-WAP

Κατανάλωση ισχύος 4 W

 

Τοποθέτηση Σε ταβάνι, τοίχο ή επιδαπέδια βάση (με χρήση του
παρεχόμενου στηρίγματος)

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)  

με βάση 59 x 284,5 x 201 mm (2,3 x 11,2 x 7,9 in)

Βάρος
με βάση
χωρίς βάση

 
907 g (2 lb)
643 g (1,4 lb)

Χρώμα ανοιχτό γκρι (RAL 000 7500)

Μονάδες Concentus DCN-CON

Απόκριση συχνότητας 30 Hz έως 20 kHz

Σύνθετη αντίσταση ακουστικών > 32 Ω

Ισχύς εξόδου 2 x 15 mW/32 Ω
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Ακουστικά Λειτουργία Ονομαστική Μέγιστη

3,5 mm Ακουστικά 3 dBV 6 dBV (σίγαση, 0 dB)

Σετ ακουστικών-
μικροφώνου

Λειτουργία Ονομαστική Μέγιστη

3,5 mm Μικρόφωνο -34 dBV -10 dBV

 

Τοποθέτηση Επιτραπέζια (φορητή ή σταθερή) και χωνευτή
τοποθέτηση

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)  

Επιτραπέζια (χωρίς μικρόφωνο) 50 x 275 x 155 mm (2,0 x 10,8 x 6,1 in)

Χωνευτή τοποθέτηση (χωρίς μικρόφωνο) 30 x 275 x 155 mm (1,2 x 10,8 x 6,1 in)

Βάρος 1,4 kg (3,1 lb)

Χρώμα στο επάνω μέρος Ανθρακί (PH 10736) με ασημί
(RAL 9022) πλαίσιο

Χρώμα βάσης Ανθρακί (PH 10736)

Συνεδριακές μονάδες DCN-DIS και DCN-WD

Απόκριση συχνότητας 30 Hz - 20 kHz

Σύνθετη αντίσταση ακουστικών > 32 Ω < 1 kΩ

Ισχύς εξόδου 2 x 15 mW/32 Ω

Ακουστικά Λειτουργία Ονομαστική Μέγιστη

3,5 mm Ακουστικά 3 dBV 6 dBV (σίγαση, 0 dB)

 

Βύσμα ή υποδοχή Λειτουργία Ονομαστική Μέγιστη

3,5 mm Ακουστικά 3 dBV 6 dBV (σίγαση, 0 dB)

 

Τοποθέτηση Επιτραπέζιο

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
(χωρίς μικρόφωνο)

 
61 x 190 x 160 mm (2,4 x 7,5 x 6,3 in)

Βάρος
με βάση
χωρίς βάση

 
485 g (1,07 lb)
700 g (1,54 lb)

Χρώμα στο επάνω μέρος Ασημί (RAL 9022)

Χρώμα βάσης Ανθρακί (PH 10736)

Πακέτο μπαταριών DCN-WLIION

Τάση εξόδου 7,2 V DC

Απόδοση 4800 mAh

Ισχύς εξόδου 2 x 15 mW/32 Ω
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Διάρκεια ζωής: 500 κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης

Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες

 

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 61,5 x 136 x 22 mm (2,4 x 5,5 x 0,9 in)

Βάρος 215 g (0,47 lb)

Χρώμα Ανθρακί (PH 10736)

Φορτιστής μπαταριών DCN-WCH05

Τάση τροφοδοσίας 100 - 240 V AC +/- 10 %
50 – 60 Hz

Μέγιστη κατανάλωση ισχύος 190 W

 

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

Βάρος (χωρίς μπαταρίες) 1,4 kg (3,08 lb)

Χρώμα Ανθρακί (PH 10736)

Μετασχηματιστής DCN-WPS

Ονομαστική τάση εισόδου 100-240 V AC (50 – 60 Hz), 150 mA

Ονομαστική τάση εξόδου 9 V DC (500 mA)

 

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

Βάρος (χωρίς μπαταρίες) 1,4 kg (3,08 lb)

Χρώμα Ανθρακί (PH 10736)

 

Είσοδος 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz

Έξοδος 9 V (DC), 550 mA

Αποσπώμενα μικρόφωνα DCN-MICL, DCN-MICS

Σχήμα 11.1: Απόκριση συχνότητας μικροφώνου

Απόκριση συχνότητας 100 Hz έως 16 kHz

Τύπος μορφοτροπέα Πυκνωτικό

Κατευθυντικό μοτίβο Καρδιοειδές

Ευαισθησία 9,3 mV στα 85 dB SPL (Rl=3k3, U=5 V)

Μέγ. SPL για ολική αρμονική παραμόρφωση
(THD)

< 3 % 110 dB

Ισοδύναμη στάθμη εισερχόμενου θορύβου 24 dB γραμ., 21 dBA
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Σχήμα 11.2: Πολικό διάγραμμα μικροφώνου LBB 4149 μετρούμενο με ροζ θόρυβο σε οκτάβες

Ονομαστική τάση εισόδου 100-240 V AC (50 – 60 Hz), 150 mA

Ονομαστική τάση εξόδου 9 V DC (500 mA)

 

Ονομαστική στάθμη: 85 dB SPL

Μέγιστη στάθμη: 110 dB SPL με < 3% THD

Τύπος μορφοτροπέα: Ηλεκτρίτη

Κατευθυντικό μοτίβο: Καρδιοειδές

Ισοδύναμη στάθμη εισερχόμενου θορύβου: 24 dB(A)

Τοποθέτηση Σύνδεση και στερέωση σε συνεδριακές μονάδες,
σε μονάδες Concentus, σε πίνακες σύνδεσης
μικροφώνων με χωνευτή τοποθέτηση και σε
καμπίνες διερμηνείας

Μήκος  

DCN-MICS 310 mm (12,2 in)

DCN-MICS 480 mm (18,9 in)

Βάρος  

DCN-MICS 100 g (0,22 lb)

DCN-MICS 115 g (0,25 lb)

Χρώμα στο επάνω μέρος Ασημί (RAL 9022)

Συσκευή χειρός για ενδοεπικοινωνία DCN-ICHS

Τοποθέτηση Επιτραπέζια ή επιτοίχια τοποθέτηση με χρήση
των 2 οπών για βίδες στη βάση

Διαστάσεις (Υ x Π) 53 x 212 mm (2,08 x 8,35 in)

Βάρος 295 g (0,65 lb)

Χρώμα Ανθρακί (PH 10736)
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Εργαλείο χωνευτής τοποθέτησης DCN-FPT

Βάρος 31 g (0,068 lb)

Χρώμα Ανθρακί (PH 10736)

Διασύνδεση δύο συνέδρων DCN-DDI

Βύσμα ή υποδοχή Λειτουργία Ονομαστική Μέγιστη

8-πολικό DIN Είσοδος σήματος
γραμμής 0 dB
Είσοδος σήματος
γραμμής 6 dB
Είσοδος σήματος
γραμμής 12 dB
Είσοδος σήματος
γραμμής 18 dB
Μικρόφωνο 0 dB
Μικρόφωνο 6 dB
Μικρόφωνο 12 dB
Μικρόφωνο 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

Τοποθέτηση Σε τοίχο, κάτω από επιφάνειες τραπεζιών ή κάτω
από καθίσματα, στο μπράτσο καθισμάτων σε
αγωγούς καλωδίων

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) (χωρίς καλώδια) 35 x 100 x 200 mm (1,4 x 3,9 x 7,9 in)

Βάρος 500 g (1,10 lb)

Χρώμα Ανθρακί (PH 10736)

Πίνακας σύνδεσης μικροφώνων DCN-FMIC

Τοποθέτηση Κουμπωτή τοποθέτηση σε μεταλλικό πλαίσιο
πάχους 2 mm ή, σε συνδυασμό με τους
συνδέσμους DCN-FCOUP και τις τάπες άκρων
DCN-FEC, σε οποιοδήποτε περιβάλλον

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 40 x 50 x 50 mm (1,57 x 1,97 x 1,97 in)

Βάρος 10 g (0,02 lb)

Χρώμα Ασημί (RAL 9022)

Πίνακας ελέγχου μικροφώνων DCN-FMICB

Τοποθέτηση Κουμπωτή τοποθέτηση σε μεταλλικό πλαίσιο
πάχους 2 mm ή, σε συνδυασμό με τους
συνδέσμους DCN-FCOUP και τις τάπες άκρων
DCN-FEC, σε οποιοδήποτε περιβάλλον

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 40 x 50 x 50 mm (1,57 x 1,97 x 1,97 in)

Βάρος 200 g (0,44 lb)

Χρώμα Ασημί (RAL 9022)

11.2.13

11.2.14

11.2.15

11.2.16

DCN Επόμενης γενιάς Τεχνικά δεδομένα | el 313

Bosch Security Systems B.V. Εγχειρίδιο λειτουργίας 2014.06 | V2.1 |



Πίνακας προτεραιότητας DCN-FPRIOB

Τοποθέτηση Κουμπωτή τοποθέτηση σε μεταλλικό πλαίσιο
πάχους 2 mm ή, σε συνδυασμό με τους
συνδέσμους DCN-FCOUP και τις τάπες άκρων
DCN-FEC, σε οποιοδήποτε περιβάλλον

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 40 x 50 x 50 mm (1,57 x 1,97 x 1,97 in)

Βάρος 200 g (0,44 lb)

Χρώμα Ασημί (RAL 9022)

Πίνακας μεγαφώνων DCN-FLSP

Τοποθέτηση Κουμπωτή τοποθέτηση σε μεταλλικό πλαίσιο
πάχους 2 mm ή, σε συνδυασμό με τους
συνδέσμους DCN-FCOUP και τις τάπες άκρων
DCN-FEC, σε οποιοδήποτε περιβάλλον

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 40 x 100 x 100 mm (1,57 x 3,94 x 3,94 in)

Βάρος 203 g (0,45 lb)

Χρώμα Ασημί (RAL 9022)

Πίνακας ψηφοφορίας DCN-FV(CRD)

Τοποθέτηση Κουμπωτή τοποθέτηση σε μεταλλικό πλαίσιο
πάχους 2 mm ή, σε συνδυασμό με τους
συνδέσμους DCN-FCOUP και τις τάπες άκρων
DCN-FEC, σε οποιοδήποτε περιβάλλον

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 40 x 100 x 82 mm (1,57 x 3,94 x 3,23 in)

Βάρος 104 g (0,23 lb)

Χρώμα Ασημί (RAL 9022)

Επιλογέας καναλιών DCN-FCS

Απόκριση συχνότητας 30 Hz - 20 kHz

Σύνθετη αντίσταση ακουστικών > 32 Ω < 1 kΩ

Ισχύς εξόδου 2 x 15 mW/32 Ω

Ακουστικά Λειτουργία Ονομαστική Μέγιστη

3,5 mm Ακουστικά -1,5 dBV 1,5 dBV (σίγαση, 0 dB)

 

Τοποθέτηση Χωνευτή

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 40 x 100 x 100 mm (1,6 x 3,9 x 3,9 in)

Βάρος 0,3 kg (0,66 lb)

Χρώμα Ασημί (RAL 9022)
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Μονάδα ψηφοφορίας DCN-FVU

Τοποθέτηση Κουμπωτή τοποθέτηση σε μεταλλικό πλαίσιο
πάχους 2 mm ή, σε συνδυασμό με τους
συνδέσμους DCN-FCOUP και τις τάπες άκρων
DCN-FEC, σε οποιοδήποτε περιβάλλον

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 40 x 100 x 82 mm (1,57 x 3,94 x 3,23 in)

Βάρος 250 g (0,55 lb)

Χρώμα Ασημί (RAL 9022)

Σύνδεσμος DCN-FCOUP

Τοποθέτηση Στερέωση με βίδες στο άνοιγμα της επιφάνειας
του τραπεζιού

Βάρος 12 g (0,027 lb)

Χρώμα Μαύρο

Τάπες άκρων DCN-FEC

Τοποθέτηση Σύνδεσμοι DCN-FCOUP κουμπωτής τοποθέτησης

Διαστάσεις (Υ x Π) 40 x 20 mm (1,57 x 0,79 in)

Βάρος 2 g (0,004 lb)

Χρώμα Ασημί (RAL 9022)

Επιτραπέζιο περίβλημα DCN-TTH

Τοποθέτηση Αυτόνομη στήριξη ή στερέωση στην επιφάνεια
του τραπεζιού

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 80 x 120 x 105 mm (3,15 x 4,72 x 4,13 in)

Βάρος 243 g (0,54 lb)

Χρώμα Ανθρακί (PH 10736)

Πλαίσια DCN-FBP

Τοποθέτηση Κουμπωτή τοποθέτηση σε μεταλλικό πλαίσιο
πάχους 2 mm ή, σε συνδυασμό με τους
συνδέσμους DCN-FCOUP και τις τάπες άκρων
DCN-FEC, σε οποιοδήποτε περιβάλλον

Διαστάσεις (Υ x Π) 40 x 100 mm (1,57 x 3,94 in)

Βάρος 17 g (0,04 lb)

Χρώμα Ασημί (RAL 9022)

Θέσεις διερμηνέων DCN-IDESK

Σύνδεση ακουστικών  

Απόκριση συχνότητας 30 Hz - 20 kHz

Σύνθετη αντίσταση > 32 Ω

Ισχύς εξόδου 2 x 30 mW/32 Ω
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Σύνδεση σετ μικροφώνου-ακουστικών  

Απόκριση συχνότητας 30 Hz - 20 kHz

Σύνθετη αντίσταση > 32 Ω

Ισχύς εξόδου 60 mW/32 Ω

Ονομαστική στάθμη εισόδου μικροφώνου 7 mVrms

Στάθμη υπερφόρτωσης εισόδου
μικροφώνου

> 124 mVrms

Ακουστικά Λειτουργία Ονομαστική Μέγιστη

3,5 mm Ακουστικά 6,5 dBV 9,5 dBV

6,3 mm Ακουστικά 6,5 dBV 9,5 dBV

Σετ ακουστικών-
μικροφώνου

Λειτουργία Ονομαστική Μέγιστη

5-πολικό DIN Ακουστικά με
μικρόφωνο

-24 dBV 6,5 dBV -10 dBV 9,5 dBV

 

Τοποθέτηση Αυτόνομη στήριξη ή επιτραπέζια στερέωση

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) (με μικρόφωνο) 82 x 330 x 170 mm (3,2 x 13 x 6,7 in)

Κλίση 25 μοίρες

Βάρος 1,3 kg (2,87 lb)

Χρώμα στο επάνω μέρος Ασημί (RAL 9022)

Χρώμα βάσης  

DCN-IDESK-L Ανοιχτό γκρι (RAL 000 7500)

DCN-IDESK-D Ανθρακί (PH 10736)

Τροφοδοτικό επέκτασης DCN-EPS

Τάση τροφοδοσίας 105, 115, 125, 220, 230, 240 V AC

Κατανάλωση ισχύος 350 W

Τροφοδοσία συστήματος DCN 40 V DC, μέγ. 85 W ανά υποδοχή DCN

 

Τοποθέτηση Αυτόνομη επιτραπέζια στήριξη ή στερέωση σε
ικρίωμα 19" (απαιτείται ικρίωμα ύψους 2U και
πλάτους 19")

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 100 x 220 x 308 mm (3,9 x 8,7 x 12,1 in)

Βάρος 8,3 kg (18,3 lbs)

Χρώμα ερμαρίου Ανθρακί (PH 10736)

Χρώμα λαβών Ανθρακί (PH 10736)

Διαχωριστής ζευκτικού κυκλώματος LBB4114/00

Τοποθέτηση Στο δάπεδο, σε αγωγό καλωδίων ή σε τοίχο

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 35 x 49 x 140 mm (1,4 x 1,9 x 5,5 in)
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Βάρος 0,3 kg (0,66 lb)

Χρώμα Ανθρακί (PH 10736)

Μονάδα διακλάδωσης LBB4115/00

Τοποθέτηση Στο δάπεδο, σε αγωγό καλωδίων ή σε τοίχο

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 35 x 49 x 140 mm (1,4 x 1,9 x 5,5 in)

Βάρος 0,3 kg (0,66 lb)

Χρώμα Ανθρακί (PH 10736)

Καλώδια επέκτασης LBB4116

Διαστάσεις (διάμ.) 6 mm (0,24 in)

Υλικό PVC

Χρώμα Γκρι
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Καλώδια οπτικού δικτύου LBB4416

Μόνωση: LSZH (χαμηλής εκπομπής καπνού/χωρίς αλογόνα),
μαύρο

Εξωτερική διάμετρος: 7 mm

Καλώδια τροφοδοτικού (2): Χάλκινα, συνεστραμμένα 1 mm2, κόκκινη και καφέ
μόνωση, αντίσταση < 0,018 Ω/m

Οπτικές ίνες: – PMMA, διαμέτρου 1 mm συμπεριλαμβανομένης
της επικάλυψης, διαμέτρου 2 mm
συμπεριλαμβανομένης της μόνωσης (μαύρο)

– Αριθμητικό άνοιγμα: 0,5
– Εξασθένηση οπτικού σήματος < 0,17 dB/m στα

650 nm
– Απώλειες κάμψης < 0,5 dB (r = 20 mm, 90°),

σύμφωνα με το πρότυπο JIS C6861

Εύρος θερμοκρασίας: -40 έως 65 °C

Δύναμη έλξης: μέγ. 150 N

Φλογοεπιβραδυντικό: Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60332-1 / 60
δευτερόλεπτα

Επίπεδο αλογόνων: Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60754-2, pH > 4,3 και
αγωγιμότητα < 10 uS/mm

Επίπεδο εκπομπής καπνού: Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61034-2,
φωτοπερατότητα > 60%

Πίνακας διανομής δεδομένων DCN-DDB

Εξωτερική παροχή ρεύματος 7,5 – 35 V DC.

 

Διαστάσεις (Υ x Π) 100 x 200 mm (3,93 x 7,87 in)

Κωδικοποιητής καρτών με τσιπ DCN-IDENC

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 90 x 70 x 16,5 mm (3,5 x 2,8 x 0,6 in)

Βάρος 145 g (0,3 lb)
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