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Biztonság

Fontos biztonsági tudnivalók
A DCN rendszer telepítése és üzemeltetése előtt feltétlenül olvassa el a Fontos biztonsági
tudnivalók című dokumentumot. A Fontos biztonsági tudnivalókat a központi vezérlőegységhez
mellékelték.

DCN-WLIION akkumulátorkészlet

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

Ábra 1.1: Biztonsági utasítások

 
Ha a vezeték nélküli hozzászólói egységeket DCN-WLIION akkumulátorkészlettel használja,
olvassa el az akkumulátorok címkéjére nyomtatott biztonsági tudnivalókat.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok
A CobraNet a Cirrus Logic, Inc. divíziójaként működő Peak Audio védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.

Nyilatkozat az FCC és az Industry Canada szabványainak
betartásáról
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabvány előírásainak. Cet
appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB‑003 du Canada.
A DCN vezeték nélküli berendezést bevizsgálták, és ennek során megfelelt az FCC szabályok
15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a
határértékeket úgy állapították meg, hogy elfogadható védelmet biztosítsanak a káros
interferencia ellen lakóterületen való telepítéskor. Ez a berendezés nagyfrekvenciás energiát
állít elő, használ, esetleg sugároz ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik, káros
interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Adott telepítéseknél azonban ekkor sem
garantálható, hogy nem okoz interferenciát. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió-
vagy a televízió-vételben, amely a készülék ki-, majd bekapcsolásával ellenőrizhető, a
felhasználónak célszerű megkísérelnie kiküszöbölni ezt a következők közül egy vagy több
művelet végrehajtásával:
– A vevőantenna átirányítása vagy áthelyezése.
– A berendezés és a vevőkészülék közötti távolság növelése.
– A berendezés csatlakoztatása a vevőkészülékétől eltérő csatlakozóaljzatba.
– Segítségkérés a berendezés forgalmazójától vagy tapasztalt rádió-/tv-műszerésztől.
 
A vezeték nélküli hozzászólói egységek és a vezeték nélküli hozzáférési pont megfelel az FCC
szabályok 15. része szerinti és az Industry Canada RSS‑210 szabványa szerinti előírásoknak.
Működésük megfelel a következő két feltételnek:
1. A készülék nem okoz káros interferenciát.
2. A készülék képes a más készülékek által okozott interferencia elviselésére, beleértve a

nem kívánt működést okozó interferenciákat is.

1

1.1

1.2

1.3

1.4
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Figyelem!

A berendezés Bosch Security Systems B.V. által kifejezetten jóvá nem hagyott módosításai

érvényteleníthetik a berendezés FCC által kiadott megfelelőségi tanúsítványát.

Figyelem!

A vezeték nélküli hozzászólói egységek és a vezeték nélküli hozzáférési pont megfelel az FCC

felügyelet nélküli környezetek számára megszabott sugárzási határértékeinek. A vezeték

nélküli hozzászólói egységeket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot az Ön testétől legalább

20 cm-re telepítse és üzemeltesse. A vezeték nélküli hozzászólói egységek és a vezeték nélküli

hozzáférési pont rádiófrekvenciás alkatrészeit soha ne kapcsolja össze vagy működtesse

másik antennával vagy adókészülékkel.
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A kézikönyvről

Funkció
A Telepítési és üzemeltetési kézikönyv a berendezések telepítését és üzemeltetését végző
személyek számára biztosítja a DCN rendszer telepítéséhez, beállításához és üzemeltetéséhez
szükséges információkat.

Digitális változat
A Telepítési és üzemeltetési kézikönyv digitális fájlként (PDF formátumban) érhető el. Ha a
PDF-fájl további információkat tartalmazó részre hivatkozik, kattintson a szövegre. A szövegben
hiperhivatkozások szerepelnek.

Figyelmeztető jelzések és megjegyzések
Négy különböző jelölés található ebben az útmutatóban. A jelölés típusa szorosan kapcsolódik
ahhoz a hatáshoz, amelyet be nem tartása okozhat. Ezek a jelölések - a legkevésbé súlyostól a
legsúlyosabbig - a következők:

Figyelem!

Kiegészítő információkat tartalmaz. A „megjegyzés” figyelmen kívül hagyása általában nem jár

a készülék károsodásával, sem személyi sérüléssel.

!

Vigyázat!

A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a készülék vagy más eszközök károsodásával, illetve

könnyebb személyi sérülésekkel járhat.

!
Figyelmeztetés!

A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a készülék vagy más eszközök súlyos károsodásával,

illetve súlyos személyi sérülésekkel járhat.

Veszély!

A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos, akár halálos sérülésekhez vezethet.

!
Figyelmeztetés!

Elektrosztatikus kisülések veszélye (lásd: Elektrosztatikus kisülések, Oldal 11).

 

2

2.1

2.2

2.3
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Elektrosztatikus kisülések
Az elektrosztatikus kisülések (ESD) károsíthatják az elektromos alkatrészeket. A nyomtatott
áramkörök (NYÁK) megérintése előtt tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket az
elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében.

31 2

12 11 10 9 8 7 6

4 5

Ábra 2.1: Az ESD megelőzése

Sz. Leírás

1 Biztonsági leválasztó transzformátor

2 Tápfeszültség-elosztó doboz

3 Vezető alkatrészek tálcái

4 Elektrosztatikus feszültség érzékelője

5 Pamut kezeslábas

6 Vezető padlószőnyeg

7 Vezető lábbeli/sarokföldelés

8 Vezető szék

9 Pánt (ellenállása 0,5–1,0 MΩ)

10 Közös referenciapont

11 Vezető asztallap

12 Tápellátás földága

Táblázat 2.1: Az ESD megelőzése

 

2.4

DCN Next Generation A kézikönyvről | hu 11

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2013. november | V2.0 |



Átváltási táblázatok
Jelen kézikönyv SI-mértékegységeket használ a hosszúság, tömeg, hőmérséklet stb.
kifejezésére. Ezek a következő adatok segítségével átválthatók nem metrikus
mértékegységekre.

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

Táblázat 2.2: Hosszúság mértékegységeinek átváltása

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

Táblázat 2.3: Tömeg mértékegységeinek átváltása

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

Táblázat 2.4: Nyomás mértékegységeinek átváltása

Figyelem!

1 hPa = 1 mbar

°F = 
_
 . °C + 32

9
5

°C = 
_
 . (°F - 32)

5
9

2.5
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A rendszer áttekintése
A DCN rendszer hangjelek vezetékes és vezeték nélküli továbbítására, illetve feldolgozására
szolgáló rendszer. A rendszer használható továbbá szavazásra és szinkrontolmácsolásra is.
A DCN rendszer három részből áll: a DCN hálózatból, a vezeték nélküli hálózatból és az optikai
hálózatból.

Ábra 3.1: A DCN rendszer áttekintése

 
A DCN rendszer összetevői:
– Központi vezérlőegységek, audiobővítők, Integrus jeltovábbító és/vagy vezeték nélküli

hozzáférési pont.
– Vezeték nélküli hozzászólói egységek, vezetékes hozzászólói egységek, Consentus

egységek, süllyesztett szerelésű egységek és/vagy tolmácsmunkahelyek.
– Telepítőeszközök, például két résztvevős illesztők (DDI) és kiegészítő tápegység,

rendszerkábel-elosztók.
 

Figyelem!

Az összes kapcsolódó információ megtalálható az Integrus kézikönyvében.

 

3
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DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek
A központi vezérlőegység vezérli a rendszert. A központi vezérlőegység képes vezérlő
számítógéppel együtt és anélkül is működni.

1 2 3

1

15 14 12 10
9

11

5

2 3 4

13

6 65
7 8

Ábra 3.2: A CCU2 elöl- és hátulnézete

 
1. Be/ki kapcsoló – a központi vezérlőegység be- és kikapcsolásához.
2. Kijelző – a konfigurációs menü megjelenítéséhez.
3. Forgógomb – a konfigurációs menün belüli navigációhoz és a rendszer hangerejének

szabályozásához.
4. Fejhallgatóaljzat – fejhallgató csatlakoztatásához.
5. Hangbemenetek – a központi vezérlőegység külső analóg hangforrásokhoz

csatlakoztatásához. A hangbemenetek funkciói:
1. hangbemenet: Ülésterem
2. hangbemenet: felvevő/résztvevő hangszórója/saját hang törlése/illesztés (választható).
Tolmács helyiség illesztése/helyi ülésterem.

6. Hangkimenetek – a központi vezérlőegység külső analóg eszközökhöz illesztéséhez. A
hangkimenetek funkciói:
1. hangkimenet: PA
2. hangkimenet: felvevő/résztvevő hangszórója/saját hang törlése/illesztés (választható).
Tolmács helyiség illesztése/helyi ülésterem.

7. Tápellátás bemenete – a központi vezérlőegységet a tápkábelen keresztül a hálózati
áramellátáshoz kapcsolja.

8. Földelőcsavar – a központi vezérlőegységet a földeléshez kapcsolja.
9. Biztosítéktartó – megakadályozza a központi vezérlőegység belső tápegységének

károsodását.
10. Ethernet-aljzat – a központi vezérlőegységet (DCN-CCU2) számítógéphez, távvezérlőhöz

vagy több központi vezérlőegységes konfigurációban a fő központi vezérlőegységhez
csatlakoztatja.

11. RS232 – a videokamerákat csatlakoztatja a központi vezérlőegységhez.
12. Hibaérintkező – a központi vezérlőegységet olyan eszközökhöz csatlakoztatja, amelyek

érzékelik a központi vezérlőegység állapotát.

3.1
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13. DCN-aljzatok kábelrögzítővel – a központi vezérlőegységet a DCN rendszerhez
csatlakoztatják.

14. Földkapcsoló – alapbeállítás: földelt. A hálózatról táplált eszközök közül csak egyet
földeljen a földhurkok okozta zúgás kiküszöböléséhez.

15. Optikai csatlakozóaljzatok – a központi vezérlőegység optikai hálózathoz
csatlakoztatásához.

 
A DCN-CCUB2 alap központi vezérlőegység vezérli a rendszert. Az alap központi vezérlőegység
a DCN-CCU2 központi vezérlőegység egyszerűsített változata. A DCN-CCUB2 alap központi
vezérlőegység:
– Egy XLR-kimenettel rendelkezik.
– Nem rendelkezik XLR-bemenettel.
– Nem rendelkezik hibaérintkezővel.
– Nem csatlakoztatható az optikai hálózat vezérlőihez, csatlakozóihoz és jelzőihez.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Tervezés: Tervezés, Oldal 68.
– Telepítés: 19"-es egységek, Oldal 95.
– Csatlakoztatás: 19"-os egységek, Oldal 116 és DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi

vezérlőegységek, Oldal 117.
– Beállítás: 19"-es egységek, Oldal 184 és DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi

vezérlőegységek, Oldal 188.
– Működés: DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek, Oldal 239.
– Hibaelhárítás: DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegység, Oldal 270.
– Műszaki adatok: DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek, Oldal 287.
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A be- és kimenő hang irányítása
Felvevő
A Felvevő mód az alapértelmezett hangirányítási mód. Felvevő módban a két központi
vezérlőegység olyan jelet bocsát ki, amely külső hangrögzítőhöz csatlakoztatható. A központi
vezérlőegység nem befolyásolja a jel hangerejét.
Felvevő módban a központi vezérlőegység 2. hangbemenetének jele hozzáadódik a
teremhanghoz.

Ɖ
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Ábra 3.3: A DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 egység hangfeldolgozási vázlata

Résztvevői egység(ek) Vezeték nélküli hozzászólói egységek, vezetékes
hozzászólói egységek, Consentus egységek és/vagy
süllyesztett kivitelű egységek.

DDD Résztvevő Hozzászólói egységek mikrofonjai és hangszórói.

Optikai egység(ek) Központi vezérlőegységek, audiobővítők, Integrus
jeltovábbító és/vagy vezeték nélküli hozzáférési
pont.

Tolmácsegység(ek) Tolmácsmunkahely

Mikrofon --

Fejhallgatók --

Hangszóró --

Összegzés A jel összegzése

3.1.1
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Kapcsoló --

Határoló --

Magashang-szabályozás --

Mélyhang-szabályozás --

Figyelemfelkeltő hang --

Szintbeállító --

1. hangbemenet Teremhangbemenet

1. hangkimenet Hangosítási rendszer hangkimenete

2. hangbemenet Választható hangbemenet

2. hangkimenet Választható hangkimenet

 

Résztvevő hangszórója
A Résztvevő hangszórója módban a központi vezérlőegység 2. hangkimenetén külső
hangosítási rendszerhez csatlakoztatható hangjel jelenik meg.
A központi vezérlőegység állítja be:
– A hangerőjel szintjét.
– A mély hangok szintjét.
– A magas hangok szintjét.
 
A Résztvevő hangszórója módban a központi vezérlőegység 2. hangbemenetének jele
hozzáadódik a teremhanghoz.
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Ábra 3.4: Résztvevő hangszórója
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Beillesztés
Beillesztés üzemmódban a központi vezérlőegység a 2. hangkimeneti és a 2. hangbemeneti
jeleket együttesen arra használja, hogy jeleket fogadjon a külső hangeszközökről. Ez például
akkor használható, ha külső hangkeverőt csatlakoztat a központi vezérlőegység 2.
hangkimenete és 2. hangbemenete közé.
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Ábra 3.5: Beillesztés

Figyelem!

Beillesztés üzemmódban a központi vezérlőegység 2. hangbemeneti és 2. hangkimeneti

csatlakozója közé eszköz csatlakoztatható. Ha nem csatlakoztat eszközt, a résztvevői

egységektől (terem) érkező jelek elhagyják a rendszer, és nem térnek vissza abba.
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Saját hang törlése
Saját hang törlése módban a 2. hangbemeneten és hangkimeneten keresztül a következőket
csatlakoztathatja:
– Telefoncsatoló.
– Két rendszer.

Figyelem!

A Saját hang törlése kapcsolás megakadályozza az akusztikus visszacsatolást.
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Ábra 3.6: Saját hang törlése

Figyelem!

Ha a két rendszer egymástól nagy távolságra helyezkedik el, használjon telefoncsatolót
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Tolmács helyiségének beillesztése
A Tolmács helyiségének beillesztése mód az olyan alkalmazások során használatos, amikor a
tolmácsok videoképet kapnak a konferenciateremről. Ha a videojel késik, a tolmácsok
helyiségének hangjele is késleltethető külső eszközzel a videojellel való szinkron
megőrzéséhez, valamint a külső helyiségekkel rendelkező, illetve az Integrus DCN-
tolmácsrendszer jel–zaj arányának javításához. A külső eszköz a 2. bemenetre és a 2.
kimenetre kell kötni.
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Ábra 3.7: Tolmács helyiségének beillesztése
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Illesztés AGC nélkül
A Beillesztés AGC nélkül üzemmódban a központi vezérlőegység 2. hangbemenetét és 2.
hangkimenetét is külső hangeszközökről érkező hangjelek fogadására használja. Ez például
akkor használható, ha külső hangkeverőt csatlakoztat a központi vezérlőegység 2.
hangkimenete és 2. hangbemenete közé. A Beillesztés és a Beillesztés AGC nélkül üzemmód
közötti különbség az, hogy az utóbbi esetén az AGC és a zavarszűrő ki van kapcsolva. Ilyenkor
a hangszint is 12 dB-lel alacsonyabb.
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Ábra 3.8: Beillesztés AGC nélkül

 

Helyi ülésterem több központi vezérlőegységet tartalmazó rendszerben
A Helyi ülésterem üzemmód csak másodlagos központi vezérlőegységekhez állítható be és
irányított hang előállítására szolgál. A Helyi ülésterem üzemmódban a központi vezérlőegység
2. hangkimenete csak a DCN-CCU2 egységhez kapcsolódó egységek teremhangját továbbítja.
Így a másodlagos központi vezérlőegységek 2. hangkimenete több külső hangosító rendszerhez
is csatlakoztatható.
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LBB4402/00 audiobővítő
Az LBB4402/00 audiobővítőt akkor érdemes használni, ha a rendszer kettőnél több
hangbemenetet vagy hangkimenetet igényel.
Az audiobővítőt jellemzően a következőkre használják:
– Külső rögzítőegységek rendszerhez kapcsolása.
– Hangjelek külső eszközökre küldése.
– Rendszerek összekapcsolása.
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Risk of electric shock.

Do not open.
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5 6 5

6 5 69
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Ábra 3.9: Elöl- és hátulnézet

 
1. Kijelző – a konfigurációs menü megjelenítéséhez.
2. Forgógomb – a konfigurációs menü használatához.
3. Fejhallgatóaljzat – fejhallgató csatlakoztatásához.
4. Vezérlőbemenetek – az audiobővítő külső eszközökhöz csatlakoztatására. A

vezérlőbemeneteken keresztül a külső eszközök vezérelhetik az audiobővítő
hangbemeneteit és hangkimeneteit.

5. Hangbemenetek – az audiobővítő külső analóg hangforrásokhoz való csatlakoztatására
szolgál.

6. Hangkimenetek – az audiobővítő külső analóg hangeszközökhöz való csatlakoztatására
szolgál.

7. Földelőcsavar – az audiobővítőt a földeléshez kapcsolja.
8. Optikai csatlakozóaljzatok – az audiobővítő optikai hálózathoz csatlakoztatásához.
9. Vezérlőkimenetek – rajtuk keresztül küldheti el az audiobővítő saját állapotát külső

eszközöknek.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Csatlakoztatás: LBB4402/00 audiobővítő, Oldal 121.
– Beállítás: LBB4402/00 audiobővítő, Oldal 196.

3.2

22 hu | A rendszer áttekintése DCN Next Generation

2013. november | V2.0 | Üzemeltetési kézikönyv Bosch Security Systems B.V.



– Működés: LBB4402/00 audiobővítő, Oldal 246.
– Hibaelhárítás: LBB 4402/00 audiobővítő, Oldal 276.
– Műszaki adatok: LBB4402/00 audiobővítő, Oldal 288.

PRS-4DEX4 digitális audiobővítő
A PRS-4DEX4 digitális audiobővítővel a rendszert digitális hangbemenetekkel és
hangkimenetekkel láthatja el. A digitális audiobővítőt jellemzően a következőkre használják:
– Külső rögzítőegységek rendszerhez kapcsolása.
– Hangjelek külső eszközökre küldése.
– Rendszerek összekapcsolása.
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Ábra 3.10: Elöl- és hátulnézet

 
1. Kijelző – a konfigurációs menü megjelenítéséhez.
2. Forgógomb – a konfigurációs menü használatához.
3. Fejhallgatóaljzat – fejhallgató csatlakoztatásához.
4. Vezérlőbemenetek – az audiobővítő külső eszközökhöz csatlakoztatására. A

vezérlőbemeneteken keresztül a külső eszközök vezérelhetik az audiobővítő
hangbemeneteit és hangkimeneteit.

5. Földelőcsavar – a digitális audiobővítőt a földeléshez kapcsolja.
6. Optikai csatlakozóaljzatok – az audiobővítő optikai hálózathoz csatlakoztatásához.
7. Vezérlőkimenetek – rajtuk keresztül küldheti el az audiobővítő saját állapotát külső

eszközöknek.
8. Hangbemenetek – az audiobővítő külső digitális hangforrásokhoz való csatlakoztatására

szolgál.
9. Hangkimenetek – az audiobővítő külső digitális hangeszközökhöz való csatlakoztatására

szolgál.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:

3.3
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– Csatlakoztatás: PRS-4DEX4 digitális audiobővítő, Oldal 124.
– Beállítás: PRS-4DEX4 digitális audiobővítő, Oldal 199.
– Működés: PRS-4DEX4 digitális audiobővítő, Oldal 248.
– Műszaki adatok: PRS-4DEX4 digitális audiobővítő, Oldal 289.

LBB4404/00 CobraNet interfész
Az LBB4404/00 Cobranet interfésszel csatlakoztatható a rendszer CobraNet hálózathoz.
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Ábra 3.11: Elöl- és hátulnézet

 
1. Kijelző – a konfigurációs menü megjelenítéséhez.
2. Forgógomb – a konfigurációs menü használatához.
3. Fejhallgatóaljzat – fejhallgató csatlakoztatásához.
4. Optikai csatlakozóaljzatok – a CobraNet interfész optikai hálózathoz csatlakoztatásához.
5. CobraNet csatlakozóaljzatok – a CobraNet interfész CobraNet hálózathoz

csatlakoztatásához. A CobraNet hálózat tartalmazza a CobraNet interfész hangbemeneteit
és hangkimeneteit.

6. Vezérlőbemenetek – a CobraNet interfész külső eszközökhöz csatlakoztatására. A
vezérlőbemeneteken keresztül a külső eszközök vezérelhetik a CobraNet interfész
hangbemeneteit és hangkimeneteit.

7. Vezérlőkimenetek – rajtuk keresztül küldheti el a CobraNet interfész saját állapotát külső
eszközöknek.

 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Csatlakoztatás: LBB4404/00 CobraNet interfész, Oldal 126.
– Beállítás: LBB4404/00 CobraNet interfész, Oldal 201.
– Működés: LBB4404/00 CobraNet interfész, Oldal 250.
– Műszaki adatok: LBB4404/00 CobraNet interfész, Oldal 290.
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DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont
A vezeték nélküli hozzáférési pont:
– Jeleket küld a központi vezérlőegységtől a vezeték nélküli eszközöknek.
– Jeleket fogad a vezeték nélküli eszközöktől, és elküldi azokat a központi

vezérlőegységnek.

1

2

Ábra 3.12: Felső és alulsó nézet

 
A vezeték nélküli hozzáférési ponton a következők találhatók:
1. Állapotjelző LED-ek – információt nyújtanak a vezeték nélküli hálózat és a vezeték nélküli

hozzáférési pont állapotáról.
2. Optikai csatlakozóaljzatok – a vezeték nélküli hozzáférési pont optikai hálózathoz

csatlakoztatásához.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont, Oldal 96.
– Csatlakoztatás: DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont, Oldal 127.
– Beállítás: DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont, Oldal 211.
– Működés: DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont, Oldal 253.
– Hibaelhárítás: DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont, Oldal 276.
– Műszaki adatok: DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont, Oldal 290.
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DCN-CON Concentus egységek
A Concentus egységekkel (DCN‑CON, DCN‑CONCS és DCN‑CONFF) a résztvevők
hozzászólhatnak a konferenciához.
 
A Concentus elnöki egységgel (DCN‑CONCM) a konferencia elnöke figyelheti és irányíthatja a
konferenciát.

7 6

1 2 3

78 6 5

1 2 3 4 7 6 5

1 2 3

DCN-CON

DCN-CONFF

DCN-CONCS

Ábra 3.13: Felülnézet
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11 10

DCN-CONCS,  DCN-CONFF

Ábra 3.14: Oldalnézetek
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14

15

13

12

Ábra 3.15: Alulnézet (1)

 

18

1716

Ábra 3.16: Alulnézet (2)

 
1. Mikrofonaljzat – csatlakoztatható mikrofont (DCN‑MICL vagy DCN‑MICS) kapcsol a

Concentus résztvevői egységhez.
2. Hangszóró – a terem hangjelét közvetíti a résztvevőnek. Amikor a mikrofon be van

kapcsolva, a hangszóró jele némítva van.
3. Mikrofon LED – akkor világít, ha be van kapcsolva a mikrofon.
4. Kártyaolvasó – hozzáférést biztosít a Concentus résztvevői egységhez.
5. Csatornaválasztó – a fejhallgatóra küldött csatorna kiválasztásához.
6. Mikrofon gomb – a mikrofon be- és kikapcsolásához. A mikrofongombon lévő LED mutatja

a mikrofon állapotát.
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7. Szavazógombok – a Concentus résztvevői egység működtetéséhez. Minden szavazógomb
egy sárga LED-del rendelkezik. A LED jelzi a szavazógomb állapotát.

8. Kijelző – megjeleníti a Concentus résztvevői egység menüjét.
9. Külső mikrofonaljzat – használatával külső mikrofon vagy mikrofonnal rendelkező

fejhallgató csatlakoztatható a Concentus résztvevői egység bal oldalához.
10. Fejhallgatóaljzat – fejhallgató-csatlakozó (mindkét oldalon).
11. Hangerő-szabályozó – a fejhallgató hangerő-szabályozója.
12. Csavarok – a talplemezt a Concentus egység burkolatához rögzítik.
13. DCN-kábel – a Concentus egységet a DCN-hez csatlakoztatja.
14. DCN-aljzat – sorba fűzött csatlakozást hoz létre a DCN hálózatban a Concentus egység

számára.
15. Érzékenységállító potenciométer – a csatlakoztatott Concentus egység érzékenységének

beállításához (+/–2 dB).
16. RJ45 csatlakozó – intercom kézibeszélő (DCN-ICHS), külső érintkező vagy

csatornaválasztó (DCM-FCS) csatlakoztatásához.
17. Csavarfuratok – a Concentus egység sima felületre szereléséhez.
18. „De-init" kapcsoló – a Concentus egység címének törléséhez. Amikor a Concentus egység

nem rendelkezik címmel, a rajta található összes LED világít.
 
A Concentus elnöki egység abban különbözik a Concentus résztvevői egységektől, hogy az
előbbin a mikrofongombtól balra található egy elsőbbség gomb is.
 

Ábra 3.17: Elsőbbség és Mikrofon gomb

 
Az elsőbbség gombbal az elnök némíthatja az összes résztvevői egységet. Ugyanakkor az
elsőbbség gomb engedélyezi az elnöki mikrofont. A rendszerrel a következő feladatok
végezhetők el:
– Figyelemfelkeltő hang játszható le, amikor az elnök megnyomja az elsőbbség gombot.
– Az elsőbbség gomb megnyomásával törölhető a szókérési lista, valamint a felszólalók

listája.
 

Figyelem!

A Concentus konferenciaegységek domború jelekkel vannak ellátva, amelyek segítségével a

látássérült résztvevők és elnök könnyebben megtalálhatják a 3-as szavazógombot.

 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: DCN-CON Concentus egységek, Oldal 99.
– Csatlakoztatás: DCN Concentus egységek, Oldal 129.
– Beállítás: DCN-CON Concentus egységek, Oldal 213.
– Működés: DCN-CON Concentus egységek, Oldal 255.
– Hibaelhárítás: DCN-CON Concentus egység, Oldal 272.
– Műszaki adatok: DCN-CON Concentus egységek, Oldal 290.
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DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek
A (vezetékes és vezeték nélküli) hozzászólói egységekkel a résztvevők hozzászólhatnak a
tárgyaláshoz.

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

Ábra 3.18: Felülnézet (1) (vezetékes és vezeték nélküli)

1 2 3

15

15

15

6

1 23

5 6

7

5

3

54

4

4
1 23

6

7

DCN-DISDCS / DCN-WDDCS

DCN-DISVCS / DCN-WDVCS

DCN-DISV / DCN-WDV

Ábra 3.19: Felülnézet (2) (vezetékes és vezeték nélküli)
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8

8

15

15

Ábra 3.20: Oldalnézet (vezetékes és vezeték nélküli) (15)

11

Ábra 3.21: Vezeték nélküli egységek hátulnézete

109

Ábra 3.22: Vezetékes egységek hátulnézete
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16

Ábra 3.23: Vezeték nélküli egységek alulnézete (1)

12

3
2
1

13 14

Ábra 3.24: Vezetékes egységek alulnézete

15

3
2
1

13 14

Ábra 3.25: Vezeték nélküli egységek alulnézete (2)
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1. Mikrofonaljzat – csatlakoztatható mikrofont (DCN‑MICL vagy DCN‑MICS) kapcsol a

hozzászólói egységhez.

Figyelem!

A DCN-MICL és DCN-MICS csatlakoztatható mikrofon nem használható a DCN-DISL és a DCN-

DISS résztvevői egységgel. A DCN-DISL és DCN-DISS résztvevői egységek rögzített

mikrofonnal rendelkeznek.

2. Hangszóró – a terem hangjelét közvetíti a résztvevőnek vagy az elnöknek. Amikor a
mikrofon be van kapcsolva, a hangszóró jele le van némítva.

3. Hangerő-szabályozó gombok – a fejhallgató jelszintjének szabályozásához.
4. Csatornaválasztó kijelzője – megjeleníti a nyelvi csatorna számára és az aktuális

fejhallgatójel rövidítését. Amikor a kijelzőn az FLR jelzés látható, a fejhallgatóra a terem
hangjele kerül.

Figyelem!

A nyelv rövidítésének típusa a tolmácsmunkahely telepítőmenüjének e menüpontjában

módosítható (lásd: DCN-IDESK tolmácsmunkahely, Oldal 229 > Menüképernyők).

5. Csatornaválasztó gombok – a fejhallgatóra küldött csatorna kiválasztásához.
6. Mikrofon gombok – a mikrofon be- és kikapcsolásához. Az összes mikrofongomb el van

látva a mikrofon állapotát jelző LED-del. A hozzászólói egység módja adja meg a
hozzászólói egységben telepítendő a mikrofongombok típusát és számát.

7. Szavazógombok – a hozzászólói egység működtetéséhez. Minden szavazógomb egy sárga
LED-del rendelkezik. Az 1. szavazógomb melletti LED a jelenlét LED-je.

8. Fejhallgatóaljzat – fejhallgató csatlakoztatásához.
9. DCN-kábel – a (vezetékes) hozzászólói egységet a DCN-hez csatlakoztatja.
10. DCN-aljzat – sorbafűzött csatlakozást hoz létre a DCN hálózatban a hozzászólói egység

számára.
11. Állapotjelző LED-ek – információkat nyújtanak a vezeték nélküli hozzászólói egység

állapotáról.
12. Csavarfuratok – a vezetékes hozzászólói egység sima felületre szereléséhez.
13. Konfigurációs kapcsolók – a hozzászólói egység beállításához és a hozzászólói egység

működési módjának kiválasztásához.
14. „De-init" kapcsoló – a vezetékes hozzászólói egység címének törléséhez / a vezeték

nélküli hozzászólói egység regisztrációjának törléséhez. Amikor a hozzászólói egység nem
rendelkezik címmel, a rajta található összes LED világít.

15. Akkumulátortartó rekesz – a vezeték nélküli hozzászólói egység akkumulátorát (DCN-
WLION) tartalmazza.

16. Tápegység aljzata – a tápegység adapterét (DCN-WPS) a vezeték nélküli hozzászólói
egységhez csatlakoztatja.

 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek, Oldal 100.
– Csatlakoztatás: DCN-DIS hozzászólói egység (vezetékes), Oldal 133 és DCN-WD hozzászólói

egységek (vezeték nélküli), Oldal 134.
– Beállítás: DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek, Oldal 214.
– Működés: DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek, Oldal 255.
– Hibaelhárítás: DCN-DIS hozzászólói egység, Oldal 273.
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– Műszaki adatok: DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek, Oldal 291.
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DCN-WLIION akkumulátorkészlet
A DCN-WLIION akkumulátorkészlet a vezeték nélküli hozzászólói egységekkel használatos. A
termék szállítása után erősen ajánlott azonnal feltölteni az akkumulátorkészletet (DCN-
WLIION-D).

!

Vigyázat!

Az akkumulátorkészlet (DCN-WLION) töltéséhez használja az akkumulátortöltőt (DCN-

WCH05).

1

2

Ábra 3.26: Áttekintés

 
Az akkumulátorkészlet a következőket tartalmazza:
1. Töltöttségi szintet jelző LED-ek – megjelenítik az akkumulátorkészlet töltöttségi szintjét.
2. Kapocs – rögzíti az akkumulátorkészletet például a vezeték nélküli hozzászólói egységben.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Működés: DCN-WLIION akkumulátorkészlet, Oldal 257.
– Karbantartás: DCN-WLIION akkumulátorkészlet, Oldal 278.
– Műszaki adatok: DCN-WLIION akkumulátorkészlet, Oldal 291.

 

3.8
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DCN-WCH05 akkumulátortöltő
Az akkumulátortöltővel tölthetők az akkumulátorkészletek (DCN-WLIION). Az akkumulátortöltő
egyszerre legfeljebb 5 akkumulátorkészletet képes tölteni.

4

1 2 3 5 6

Ábra 3.27: Áttekintés

 
1. Szellőzőrácsok – óvják az akkumulátortöltőt a túlmelegedéstől.
2. Az akkumulátorkészletek tárolói – az akkumulátorkészleteket (DCN-WLIION) a helyükön

tartják.
3. Töltöttségi szintet jelző LED-ek – az akkumulátorkészlet töltöttségi szintjét jelzik.
4. Bekapcsolásjelző LED – világít, ha a tápkábel csatlakoztatva van a hálózati tápforráshoz.
5. Tápellátás bemenete – a hálózati tápforrás csatlakoztatásához.
6. Összefűzőaljzat – több akkumulátortöltő tápkábellel való összekapcsolásához.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: DCN-WCH05 akkumulátortöltő, Oldal 105.
– Csatlakoztatás: DCN-WCH05 akkumulátortöltő, Oldal 136.
– Működés: DCN-WCH05 akkumulátortöltő, Oldal 257.
– Műszaki adatok: DCN-WCH05 akkumulátortöltő, Oldal 292.

DCN-WPS tápegységadapter
A DCN-WPS tápegységadapter a vezeték nélküli eszközökkel használható. Lásd: DCN-WPS
tápegységadapter, Oldal 292 további információkért.

 

3.9
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DCN-MICL, DCN-MICS csatlakoztatható mikrofonok
A DCN-MICL és a DCN-MICS csatlakoztatható mikrofonok a hozzászólói és a
tolmácseszközökkel használhatók.

Típus Hosszúság (mm)

DCN-MICS 310

DCN-MICL 480

Táblázat 3.1: Típusok és hosszúságuk

 

1

2

3

Ábra 3.28: Áttekintés
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A csatlakoztatható mikrofon a következőket tartalmazza:
1. Jelzőgyűrű – a mikrofon ki- és bekapcsolt állapotát jelzi.
2. Hollandi anya – a csatlakoztatható mikrofont az eszközhöz rögzíti.
3. Mikrofondugó – a mikrofon és az eszközök összekapcsolásához.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Csatlakoztatás: DCN-MICL, DCN-MICS csatlakoztatható mikrofonok, Oldal 137.
– Működés: DCN-MICL, DCN-MICS csatlakoztatható mikrofonok, Oldal 257.
– Műszaki adatok: DCN-MICL, DCN-MICS csatlakoztatható mikrofonok, Oldal 292.
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DCN-ICHS intercom kézibeszélő
A DCN-ICHS intercom kézibeszélő a résztvevői eszközökkel használható. Az intercom
kézibeszélővel a résztvevők és az elnök beszélni tudnak a kezelővel (a rendszert vezérlő
személlyel). Ha telepítve van az Intercom szoftvermodul, a résztvevők egymással is
beszélhetnek.

Ábra 3.29: Intercom kézibeszélő

6 1

Ábra 3.30: Intercom dugó (RJ11), bekötés

 

Típus Leírás

DCN-CON Concentus résztvevői egység

DCN-CONCS Concentus csatornaválasztó
egység

DCN-CONFF Teljes funkcionalitású Concentus
egység

DCN-CONCM Concentus elnöki egység

DCN-DDI Két résztvevős illesztő

Táblázat 3.2: Kompatibilis eszközök

 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Műszaki adatok: DCN-ICHS intercom kézibeszélő, Oldal 293.
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DCN-FPT süllyesztési pozicionáló eszköz
Ha a süllyesztett szerelésű eszközöket blokkszereléses eljárással telepítik, a DCN-FPT
süllyesztési pozicionáló eszközzel mérhető a két csatolórész távolsága.

Ábra 3.31: Süllyesztési pozicionáló eszköz

 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Csatlakoztatás: A DCN rendszer süllyesztett szerelésű termékei, Oldal 107.
– Műszaki adatok: DCN-FPT süllyesztési pozicionáló eszköz, Oldal 294.

DCN-DDI két résztvevős illesztő
A DCN-DDI két résztvevős illesztő használatával csatlakoztathatók a résztvevői és a süllyesztett
szerelésű eszközök.

87 1

3

2

4

6 5

Ábra 3.32: Két résztvevős illesztő

 
A két résztvevős illesztő a következőket tartalmazza:
1. DCN-kábel – a két résztvevős illesztőt a DCN-hez csatlakoztatja.
2. Módválasztó – használatával kiválasztható a két résztvevős illesztő működési módja.
3. Intercom aljzat – a DCN-ICHS intercom kézibeszélő két résztvevős illesztőhöz

csatlakoztatásához.

3.13

3.14
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4. Szavazó-/vezérlőbemenetek – DCN-FMICB mikrofonvezérlő panelek, DCN-FPRIOB
mikrofonelsőbbségi panelek és DCN-FV(CRD) szavazópanelek két résztvevős illesztőhöz
csatlakoztatásához.

5. Fedél – felnyitásával hozzáférhetővé válnak az alatta elhelyezkedő kezelőszervek.
6. Hangbemenetek – a külső hangforrások két résztvevős illesztőhöz csatlakoztatásához.
7. Hangkimenetek – a hangszórók két résztvevős illesztőhöz csatlakoztatásához.
8. DCN-aljzat – sorbafűzéshez használható csatlakozást hoz létre a DCN hálózatban a két

résztvevős illesztő számára.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Csatlakoztatás: DCN-DDI két résztvevős illesztő, Oldal 138.
– Beállítás: DCN-DDI két résztvevős illesztő, Oldal 220.
– Műszaki adatok: DCN-DDI két résztvevős illesztő, Oldal 294.

DCN-FMIC mikrofoncsatlakozó panel
A DCN-FMIC mikrofoncsatlakozó panel a DCN-MICL és DCN-MICS csatlakoztatható mikrofonok
DCN-DDI két résztvevős illesztőhöz csatlakoztatására szolgálnak.

2

3

1

Ábra 3.33: Mikrofoncsatlakozó panel

 
A mikrofoncsatlakozó panel a következőket tartalmazza:
1. Kimeneti szint dugója – a mikrofoncsatlakozó panelt a DCN-FCS csatornaválasztóhoz

kapcsolja az akusztikus visszacsatolás megelőzése érdekében.
2. Mikrofoncsatlakozó – a DCN-MICL vagy DCN-MICS csatlakoztatható mikrofonokat a

mikrofoncsatlakozó panelhez kapcsolja.
3. Forraszpont – a csatlakoztatott DCN-MICL vagy DCN-MICS mikrofonok zöld LED-

gyűrűjének be- és kikapcsolásához.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: A DCN rendszer süllyesztett szerelésű termékei, Oldal 107.
– Csatlakoztatás: DCN-FMIC mikrofoncsatlakozó panel, Oldal 140.
– Beállítás: DCN-FMIC mikrofoncsatlakozó panel, Oldal 226.
– Műszaki adatok: DCN-FMIC mikrofoncsatlakozó panel, Oldal 294.
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DCN-FMICB mikrofonvezérlő panel
A DCN-FMICB mikrofonvezérlő panel a résztvevők DCN-DDI két résztvevős illesztőhöz kapcsolt
hangbemenetének be- és kikapcsolására szolgál.

1

Ábra 3.34: Mikrofonvezérlő panel

 
A mikrofonvezérlő panel a következőket tartalmazza:
1. Mikrofon gomb – a mikrofon be- és kikapcsolásához. A mikrofongomb LED-gyűrűje jelzi a

mikrofon állapotát.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: A DCN rendszer süllyesztett szerelésű termékei, Oldal 107.
– Csatlakoztatás: DCN-FMICB mikrofonvezérlő panel, Oldal 140
– Beállítás: DCN-FMICB mikrofonvezérlő panel, Oldal 258
– Műszaki adatok: DCN-FMICB mikrofonvezérlő panel, Oldal 294.

DCN-FPRIOB elsőbbségi panel
A DCN-FPRIOB elsőbbségi panel használatával az elnök letilthatja az összes résztvevői eszköz
mikrofonját. Az elsőbbségi panelt elnöki módban működő DCN-DDI két résztvevős illesztővel
kell használni.

1

Ábra 3.35: Elsőbbségi panel

Az elsőbbségi panel a következőket tartalmazza:
1. Elsőbbség gomb – megnyomásakor letiltja az összes résztvevői eszköz mikrofonját,

valamint engedélyezi az elnöki eszköz mikrofonját. Az elsőbbségvezérlő gombon lévő LED
mutatja a mikrofon állapotát.

 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: A DCN rendszer süllyesztett szerelésű termékei, Oldal 107.
– Csatlakoztatás: DCN-FPRIOB elsőbbségi panel, Oldal 140.
– Beállítás: DCN-FPRIOB elsőbbségi panel, Oldal 258.
– Műszaki adatok: DCN-FPRIOB elsőbbségi panel, Oldal 295.
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DCN-FLSP hangszórópanel
A DCN-FLSP hangszórópanelt a DCN-DDI két résztvevős illesztő hangkimeneteihez
csatlakoztathatja.

1

Ábra 3.36: Hangszórópanel

 
A hangszórópanel a következőket tartalmazza:
1. Hangszóró – a terem hangjelét közvetíti a résztvevőnek vagy az elnöknek.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: A DCN rendszer süllyesztett szerelésű termékei, Oldal 107.
– Csatlakoztatás: DCN-FLSP hangszórópanel, Oldal 140.
– Műszaki adatok: DCN-FLSP hangszórópanel, Oldal 295.
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DCN-FV(CRD) szavazópanel
A DCN-FV(CRD) szavazópanellel a résztvevők leadhatják szavazataikat. A szavazópanel elnöki a
DCN-DDI két résztvevős illesztővel kell használni. A választható típusok az alábbi táblázatban
láthatók.

Típus Leírás

DCN-FVCRD Szavazópanel kártyaolvasóval

DCN-FV Szavazópanel kártyaolvasó nélkül

Táblázat 3.3: Típusok

 

1

2

Ábra 3.37: Felülnézet (DCN-FV)

1 3

2

Ábra 3.38: Felülnézet (DCN-FVCRD)

3.19
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6

4

5

Ábra 3.39: Alulnézet

 
1. Állapotjelző LED – a szavazópanel állapotát jelzi.
2. Szavazógombok – a szavazópanel működtetéséhez. Minden szavazógomb egy sárga LED-

del rendelkezik. A LED jelzi a szavazógomb állapotát.
3. Kártyaolvasó – hozzáférést biztosít a szavazópanelhez.
4. Külső csatlakozódugó – a szavazópanelt külső érintkezőhöz kapcsolja.
5. Forraszpont – a külső érintkező dugójának beállításához.
6. RJ11 aljzatok – a szavazópanelt ezek segítségével kapcsolhatja a DCN-DDI két résztvevős

illesztőhöz és a DCN-FMICB mikrofonvezérlő panelhez.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: A DCN rendszer süllyesztett szerelésű termékei, Oldal 107.
– Csatlakoztatás: DCN-FV(CRD) szavazópanel, Oldal 140.
– Műszaki adatok: DCN-FV(CRD) szavazópanel, Oldal 295.

DCN-FCS csatornaválasztó
A DCN-FCS csatornaválasztóval a résztvevők és az elnök kiválaszthatja a hallgatni kívánt
csatornát.
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Ábra 3.40: Elölnézet
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Ábra 3.41: Felülnézet

10

Ábra 3.42: Hátulnézet

 
1. Fejhallgatóaljzat – fejhallgató csatlakoztatásához.
2. Hangerő-szabályozó gombok – a kiválasztott csatorna hangerejének beállításához.
3. Kijelző – megjeleníti a kiválasztott csatorna számát.
4. Csatornagombok – csatornaválasztó.
5. Külső fejhallgató (dugó) – külső fejhallgatóaljzat csatornaválasztóhoz csatlakoztatásához.
6. DCN-kábel – a csatornaválasztót a DCN-hez csatlakoztatja.
7. DCN-aljzat – sorbafűzéshez használható csatlakozást hoz létre a DCN hálózatban a

csatornaválasztó számára.
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8. Jelszintcsökkentő dugó – ha be van kapcsolva egy csatlakoztatott eszköz mikrofonja,
csökkenti a fejhallgató jelszintjét.

9. Forraszpontok
10. Külső fejhallgató (forrasztási felületek) – külső fejhallgatóaljzat csatornaválasztóhoz

csatlakoztatásához.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: A DCN rendszer süllyesztett szerelésű termékei, Oldal 107.
– Csatlakoztatás: DCN-FCS csatornaválasztó, Oldal 143.
– Beállítás: DCN-FCS csatornaválasztó, Oldal 227.
– Műszaki adatok: DCN-FCS csatornaválasztó, Oldal 295.
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DCN-FVU szavazóegység
A DCN-FVU szavazóegységgel a résztvevők leadhatják szavazataikat. A különböző típusok
áttekintése az alábbi táblázatban látható.

Típus Leírás

DCN-FVU Normál változat

DCN-FVU-CN Kínai változat

Táblázat 3.4: Típusok

 

1

2

Ábra 3.43: Elölnézet (DCN-FVU)

1

2

Ábra 3.44: Elölnézet (DCN-FVU-CN)
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3

Ábra 3.45: Felülnézet (összes típus)

7

6

Ábra 3.46: Alulnézet (összes típus)

 
1. Állapotjelző LED – a szavazóegység állapotát jelzi.
2. Szavazógombok – a szavazópanel működtetéséhez. Az összes gomb el van látva a gomb

állapotát jelző LED-del.
3. „De-init" kapcsoló – a szavazóegység címének törléséhez. Ha a szavazóegység nem

rendelkezik címmel, a rajta található összes LED világít.
4. DCN-kábel – a szavazóegységet a DCN-hez csatlakoztatja.
5. DCN-aljzat – sorbafűzéshez használható csatlakozást hoz létre a DCN hálózatban a

szavazóegység számára.
6. Külső érintkező dugója – a szavazóegységet külső érintkezőhöz kapcsolja.
7. Forraszpont – a külső érintkező dugójának beállításához.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: A DCN rendszer süllyesztett szerelésű termékei, Oldal 107.
– Csatlakoztatás: DCN-FVU szavazóegység, Oldal 146.
– Működés: DCN-FVU szavazóegység, Oldal 260.
– Műszaki adatok: DCN-FVU szavazóegység, Oldal 296.
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DCN-FCOUP illesztő
A DCN-FCOUP illesztő a süllyesztett szerelésű eszközök telepítéséhez használható.

Ábra 3.47: Záródugó

 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: A DCN rendszer süllyesztett szerelésű termékei, Oldal 107.
– Műszaki adatok: DCN-FCOUP illesztő, Oldal 296 és DCN-FEC záródugó, Oldal 296

DCN-FEC záródugó
A DCN-FEC záródugók a süllyesztett szerelésű eszközök beszereléséhez használhatók.

Ábra 3.48: Záródugó

 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: A DCN rendszer süllyesztett szerelésű termékei, Oldal 107.
– Műszaki adatok: DCN-FEC záródugó, Oldal 296.
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DCN-TTH asztali készülékház
A DCN-TTH asztali készülékház a következő süllyesztett szerelésű eszközök telepítéséhez
használható:
– DCN-FCS csatornaválasztó
– DCN-FV(CRD) szavazópanel
– DCN-FVU szavazóegység

Ábra 3.49: Asztali készülékház

 
Lásd: DCN-TTH asztali készülékház, Oldal 296 további információkért.

DCN-FBP panelek
A DCN-FBP (süllyesztett vakpanel) és a DCN-FBPS (rövid süllyesztett vakpanel) használatával
zárhatók le ideiglenesen a furatok (lásd: DCN-FBP panelek, Oldal 296).

Ábra 3.50: Süllyesztett vakpanel

 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: A DCN rendszer süllyesztett szerelésű termékei, Oldal 107.
– Műszaki adatok: DCN-FBP panelek, Oldal 296.
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DCN-IDESK tolmácsmunkahely
A DCN-IDESK tolmácsmunkahelyek a tolmácsokat segíti a konferencia résztvevőinek
fordításában.

Floor
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Ábra 3.51: Felülnézet
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Ábra 3.52: Bal oldali nézet
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Ábra 3.53: Alulnézet (1)

30 3131 2928

Ábra 3.54: Alulnézet (2)

 
1. Hangjelzés gomb – a hangjelzések be- és kikapcsolásához. Ez a funkció a látássérült

tolmácsokat segíti.
2. Elsődleges forgógomb – segítségével működtethető a tolmácsmunkahely beállítására és

használatára szolgáló kijelző.
3. Kijelző – a konfigurációs és a felhasználói menü megjelenítéséhez.
4. Előválasztó gombok – használatukkal a tolmácsok a tolmácsolandó csatornára válthatnak.
5. Kimeneti gombok – a célnyelv küldésére szolgáló csatorna kiválasztására szolgáló

gombok.
6. Mikrofoncsatlakozó – a DCN-MICL vagy DCN-MICS csatlakoztatható mikrofonokat a

tolmácsmunkahelyhez kapcsolja.
7. Telefon LED – akkor világít, ha a tolmácsmunkahely telefonhívást kap egy külső

telefonrendszerből.
8. Intercom LED – akkor világít, amikor a tolmácsmunkahely intercom hívást kap.
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9. Üzenetgomb –
megnyitja vagy bezárja a csatorna átfogó állapotát.
Megnyitja a tolmácsmunkahelynek küldött szöveges üzeneteket. Amikor a
tolmácsmunkahely üzenetet kap, az üzenet gomb melletti sárga LED villog.

10. Intercom gomb (kezelő) – intercom csatornát nyit a kezelőhöz.
11. Fejhallgató magas hangjainak forgógombja – használatával állítható be a fejhallgatóra

küldött jel magas hangjainak szintje.
12. Fejhallgató mély hangjainak forgógombja – használatával állítható be a fejhallgatóra

küldött jel mély hangjainak szintje.
13. Fejhallgató hangerejének forgógombja – használatával állítható be a fejhallgatóra küldött

jel hangerőszintje.
14. Hangszóró hangerejének forgógombja – használatával állítható be a tolmács

hangszórójára küldött jel hangerőszintje.
15. Hangszóró – a hangszóró csak akkor van bekapcsolva, ha az adott tolmácsfülke összes

többi tolmácsmunkahelyének mikrofonjai ki vannak kapcsolva.
16. Teremhang/automatikus átjátszás gomb – segítségével beállítható a tolmácsolás forrása.
17. Mikrofon gomb – a mikrofon be- és kikapcsolásához. A mikrofongombon található piros

LED akkor világít, amikor a mikrofon engedélyezve van.
18. Némítás gomb – a mikrofon ideiglenes kikapcsolásához.
19. Segítségkérő gomb – a segítségkérés jelzéséhez. A rendszertől kiépítésétől függően a

tolmács a csatlakoztatott kijelző aktiválására irányuló jelet küld egy DCN-DDB adatelosztó
kártyának vagy a DCN-SW DCN Conference szoftvernek. DCN-DDB kártya használata
esetén a csatlakoztatott jelzőfény addig lesz aktív, ameddig a tolmács nyomva tartja a
segítségkérő gombot. A DCN-SW Conference szoftver használata esetén aktívnak kell
lennie a DCN-SWSMD szoftvermodulnak, a jel pedig addig lesz aktív, ameddig az a
szoftver fogadja és kezeli. A segítségkérő jelzéseket a DCN-SW Conference szoftver
naplózza, és képes azokat továbbküldeni más rendszereknek a DCN-SWSMD
használatával.

20. „Beszéljen lassabban” gomb – segítségével a felszólaló számára jelezhető, hogy beszéljen
lassabban. A rendszertől kiépítésétől függően a tolmács a csatlakoztatott kijelző
aktiválására irányuló jelet küld egy DCN-DDB adatelosztó kártyának vagy a DCN-SW DCN
Conference szoftvernek. DCN-DDB kártya használata esetén a csatlakoztatott jelzőfény
addig lesz aktív, ameddig a tolmács nyomva tartja a „Beszéljen lassabban” gombot. A
DCN-SW Conference szoftver használata esetén mind a DCN-SWSMD, mind pedig a DCN-
SWSI szoftvermodulnak aktívnak kell lennie, a jelzés pedig a gomb lenyomásakor
kapcsolódik be, és legfeljebb a gomb felengedése utáni 30 másodpercig (ez a DCN-SW
szoftverben állítható be). A DCN-SW ikonján látható szám mutatja meg, hány tolmács
nyomta meg egyszerre a „Beszéljen lassabban” gombot. A „Beszéljen lassabban”
jelzéseket a DCN-SW Conference szoftver nem naplózza, és azokat nem tudja
továbbküldeni más rendszereknek a DCN-SWSMD használatával.

21. Intercom gomb (elnök) – intercom csatornát nyit az elnökhöz.
22. Fejhallgatóaljzat (6,3 mm-es) – segítségével a 6,3 mm-es csatlakozóval ellátott

fejhallgatók csatlakoztathatók a tolmácsmunkahelyhez.
23. Headset aljzat – segítségével headset csatlakoztatható a tolmácsmunkahelyhez.
24. Fejhallgatóaljzat (3,5 mm-es) – segítségével a 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott

fejhallgatók csatlakoztathatók a tolmácsmunkahelyhez.
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Figyelem!

A tolmácsmunkahelyek domború mintákkal vannak ellátva, amelyek segítségével a látássérült

tolmácsok megtalálhatják a Mikrofon, a Némítás és a c gombot.

25. DCN-kábel – a tolmácsmunkahelyet a DCN-hez csatlakoztatja.
26. Külső eszközök aljzata – segítségével a tolmácsmunkahelyhez a tolmácsfülke munkájára

figyelmeztető jelzés vagy a tolmácsmunkahelyen a telefon- és intercom hívásokat jelző
LED-eket működtető eszköz kapcsolható.

27. DCN-aljzat – sorbafűzéshez használható csatlakozást hoz létre a DCN hálózatban a
tolmácsmunkahely számára.

28. Csavarfuratok – a tolmácsmunkahely sima felületre szereléséhez.

Figyelem!

A csavarfuratok középpontjai közötti távolság 100 mm.

29. „De-init" kapcsoló – a tolmácsmunkahely címének törléséhez. Amikor a
tolmácsmunkahely nem rendelkezik címmel, a rajta található összes LED világít.

30. Érzékenységállító potenciométer – a tolmácsmunkahelyhez csatlakoztatott mikrofon
hangerőszintjének beállításához.

31. Kábelrögzítő – a DCN-kábel rögzítéséhez.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: DCN-IDESK tolmácsmunkahely, Oldal 112
– Csatlakoztatás: DCN-IDESK tolmácsmunkahely, Oldal 146.
– Beállítás: DCN-IDESK tolmácsmunkahely, Oldal 229.
– Műszaki adatok: DCN-IDESK tolmácsmunkahely, Oldal 296.

DCN-EPS kiegészítő tápegység
A DCN-EPS kiegészítő tápegység biztosítja a DCN rendszer tápellátását. Használatával
növelhető a rendszerhez csatlakoztatható eszközök száma.

Figyelem!

A DCN-EPS kiegészítő tápegység a DCN-EPS CSA/UL által jóváhagyott változata.

 

1

Ábra 3.55: Elölnézet

 

 

3.27
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Ábra 3.56: Hátulnézet

 
1. Be/ki LED-jelzőfény – zöld LED világít, ha:

a tápkábel csatlakoztatva van a hálózati tápforráshoz.
a rendszerkábel csatlakoztatva van a rendszerhez.
A központi vezérlőegység elindult.

2. DCN-kábel – csatlakoztatja a kiegészítő tápegységet a DCN rendszer rendszerkábeléhez.
3. DCN-aljzat (rendszerkábel) – sorbafűzéshez használható csatlakozást képez a DCN

rendszer rendszerkábelén.
4. DCN-aljzatok (kivezetés) – kivezetéseket képeznek a DCN rendszerben. Az aljzatok

regenerálják a DCN rendszer jelét.
5. Tápellátás bemenete – a hálózati tápellátás csatlakozási pontja.
6. Biztosítéktartó – megakadályozza a kiegészítő tápegység belső tápegységének

károsodását.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: DCN-EPS kiegészítő tápegység, Oldal 113.
– Csatlakoztatás: DCN-EPS kiegészítő tápegység, Oldal 149.
– Beállítás: DCN-EPS kiegészítő tápegység, Oldal 234.
– Műszaki adatok: DCN-EPS kiegészítő tápegység, Oldal 297.

LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó
A LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó használatával ágaztatható szét a DCN-rendszerkábel.

1 2

4 3

Ábra 3.57: Felső és oldalsó nézet

 
1. DCN-aljzat (1. kivezetés) – kivezetést képez a DCN rendszerben. Az aljzat regenerálja a

DCN rendszer jelét.
2. DCN-aljzat (2. kivezetés) – kivezetést képez a DCN rendszerben. Az aljzatok regenerálják

a DCN rendszer jelét.
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3. DCN-kábel – csatlakoztatja a rendszerkábel-elosztót a DCN rendszer rendszerkábeléhez.
4. DCN-aljzat (rendszerkábel) – sorbafűzött csatlakozást hoz létre a DCN hálózatban a

rendszerkábel-elosztó számára. Az aljzat nem regenerálja a DCN rendszer jelét.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó, Oldal 114.
– Csatlakoztatás: LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó, Oldal 151.
– Műszaki adatok: LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó, Oldal 297.
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LBB4115/00 kivezetőegység
Az LBB4115/00 védett rendszerkábel-elosztóval a DCN rendszerben rövidzár ellen védett
kivezetéseket hozhat létre. Az LBB4115/00 védett rendszerkábel-elosztókat jellemzően a
DCN‑IDESK tolmácsmunkahelyek rendszerhez kapcsolásához használják.
 
Az LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó és az LBB4115/00 védett rendszerkábel-elosztó közötti
különbség az, hogy az LBB4115/00 védett rendszerkábel-elosztó DCN kivezetőaljzatai:
– egyenként 4,5 W-os terhelhetőségűek;
– a rendszerkábel- és kivezetőcsatlakozók védettek a rövidzár ellen.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: LBB4115/00 kivezetőegység, Oldal 114.
– Csatlakoztatás: LBB4115/00 kivezetőegység, Oldal 151.
– Műszaki adatok: LBB4115/00 kivezetőegység, Oldal 297.

LBB4116 hosszabbító kábelek
A következő hosszabbító kábelek (szerelvények) szerezhetők be:

Típusszám Kábelhossz

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

Táblázat 3.5: Hosszabbító kábelek

Az LBB4116/00 kivételével az összes hosszabbító kábel rendelkezik DCN-dugóval és -aljzattal.
 
Csatlakozók
Az LBB4116/00 hosszabbító kábellel (100 m) és az LBB4119/00 DCN-csatlakozókkal egyedi
kábelek készíthetők (lásd: LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó, Oldal 56).

Socket

Plug

Ábra 3.58: LBB4119/00 DCN-csatlakozókészlet

Lásd: LBB4116 hosszabbító kábelek, Oldal 298 további információkért.
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LBB4117/00 kábelkapocs
Az LBB4117/00 kábelkapcsokkal rögzítheti a csatlakozókat a hosszabbító kábelekre. Minden
párhoz egy kapcsot kell használni.

Ábra 3.59: Kábelkapocs

 

Figyelem!

Az LBB4117/00 kábelkapcsok az LBB4119/00 DCN-csatlakozókkal nem használhatók.

 

LBB4118/00 DCN véglezáró dugó
Az LBB4118/00 véglezáró dugó használatával zárhatja le a „nyitott végű” DCN-kábeleket
(például a két kábeles szavazóegységek vagy a tartalék-, illetve hosszabbító kábelek esetén).

Ábra 3.60: Kábelvéglezáró dugó
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PRS-NSP hálózati elosztó
A PRS-NSP hálózati elosztóval rövidzárvédett kivezetések hozhatók létre az optikai hálózatban.

7 8

321

5

4

6

Ábra 3.61: Elölnézet, hátulnézet és felülnézet

 
1. Külső tápegység csatlakozója – a hálózati elosztót külső tápegységhez csatlakoztatja. A

külső tápegység biztosítja a kivezetések tápellátását. A rendszerkábel számára azonban
nem biztosít tápellátást.

2. Optikai hálózati aljzat (1. kivezetés) – kivezetést képez az optikai hálózatban. Az aljzat
maximális terhelhetősége 2,5 A, ami védelmet nyújt a rövidzárlat ellen.

3. Optikai hálózati aljzat (rendszerkábel) – A hálózati elosztót az optikai hálózat
rendszerkábeléhez csatlakoztatja.

4. Fedél – felnyitásával hozzáférhetővé válnak az alatta elhelyezkedő kezelőszervek. A fedél
hátoldalán a belső beállításokat ismertető címke található.

5. Állapotjelző LED – a hálózati elosztó állapotáról információt szolgáltató sárga LED.
6. Állapotjelző LED – a hálózati elosztó állapotáról információt szolgáltató zöld LED.
7. Optikai hálózati aljzat (2. kivezetés) – kivezetést képez az optikai hálózatban. Az aljzat

maximális terhelhetősége 2,5 A, ami védelmet nyújt a rövidzárlat ellen.
8. Optikai hálózati aljzat (rendszerkábel) – A hálózati elosztót az optikai hálózat

rendszerkábeléhez csatlakoztatja.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: PRS-NSP hálózati elosztó, Oldal 115.
– Csatlakoztatás: PRS-NSP hálózati elosztó, Oldal 151.
– Beállítás: PRS-NSP hálózati elosztó, Oldal 235.
– Hibaelhárítás: LBB4114/00 vagy LBB4115/00 rendszerkábel-elosztó, Oldal 275.
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PRS-FINNA optikai illesztő
A PRS-FINNA optikai illesztő használatával műanyagszálas optikai (POF) vagy üvegszálas
optikai (GOF) hálózathoz lehet csatlakozni. Az üvegszálas optikai hálózatok a műanyagszálas
hálózatoknál nagyobb távolságra teszik lehetővé az adatátvitelt.

3

4

21

5

1

Ábra 3.62: Az optikai illesztő külseje

 
1. Külső tápegység csatlakozója – az optikai illesztőt külső tápegységhez csatlakoztatja.
2. Optikai hálózati aljzat (műanyagszálas hálózathoz) – az optikai illesztőt műanyagszálas

hálózathoz csatlakoztatja.
3. Állapotjelző LED – az optikai illesztő állapotáról információt szolgáltató sárga LED.
4. Állapotjelző LED – az optikai illesztő állapotáról információt szolgáltató zöld LED.
5. Üvegszálas aljzat – az optikai illesztőt üvegszálas hálózathoz csatlakoztatja.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: PRS-FINNA optikai illesztő, Oldal 115.
– Csatlakoztatás: PRS-FINNA optikai illesztő, Oldal 154.
– Működés: PRS-FINNA optikai illesztő, Oldal 264.
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LBB4416 optikai hálózati kábelek
Az optikai hálózati kábelek két, műanyagból készült optikai szálat tartalmaznak az
adatátvitelhez, valamint két rézvezetéket a tápellátáshoz.

Ábra 3.63: Optikai hálózati kábel

E1

O1 O2

E2

Ábra 3.64: Optikai hálózati csatlakozó, csatlakozás
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Ábra 3.65: Vezetékek

 
Az LBB4418/00 kábelcsatlakozó-szerelőkészlettel az LBB4416/00 optikai hálózati kábelekből
és az LBB4417/00 optikai hálózati csatlakozókból kábelszerelvények készíthetők.

Típusszám Kábelhossz

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

Táblázat 3.6: Optikai hálózati kábelek

Az LBB4416/00 kábelen kívül az összes optikai hálózati kábel rendelkezik optikai hálózati
csatlakozókkal.
 
Az LBB4417/00 optikai hálózati csatlakozók és az LBB4416/00 optikai hálózati kábel (100 m)
felhasználásával az LBB4418/00 kábelcsatlakozó-szerelőkészlettel készíthetők egyedi kábelek.

Ábra 3.66: LBB4417/00 optikai hálózati csatlakozók
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Lásd: Rendszer, Oldal 268 > Az optikai hálózatok problémái című fejezetet további
információkért.
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LBB4418/00 kábelcsatlakozó-szerelőkészlet
Az LBB4418/00 kábelcsatlakozó-szerelőkészlettel az LBB4416/00 optikai hálózati kábelből
(100 m) és az LBB4417/00 optikai hálózati csatlakozókból kábelszerelvények készíthetők.

4 5

1 2 3

6 7

Ábra 3.67: A szerelőkészlet tartalma

 

Sz. Leírás Szám

1 Tartalék vágórendszer (imbuszkulccsal) 600 004 0

2 Kábelvágó 600 015 36

3 Krimpelőeszköz 642 509 3 23

4 Műanyagszálas optikai kábelekhez való
pozicionáló-/krimpelőeszköz

618 071 69

5 Kábelcsupaszító eszköz 607 202 69

6 Műanyagszálas optikai kábelekhez való vágó-/
csupaszítóeszköz

600 003 - 1 39

7 Torx csavarhúzó C209 000077

Táblázat 3.7: A szerelőkészlet tartalma

 
A szerelőkészlet szállítója:

3.36

DCN Next Generation A rendszer áttekintése | hu 65

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2013. november | V2.0 |



Rennsteig Werkzeuge GmbH Viernau, Thüringen, Németország Beszállítói típusszám: 600 100
PHI

LBB4419/00 kábelcsatolók
Az LBB4419/00 kábelcsatolókkal csatlakoztathatja egymáshoz az optikai hálózati kábeleket. A
kábelcsatolók optikai csillapítást okoznak. Minden kábelcsatoló 20 méterrel csökkenti az
optikai kábellel összekötött eszközök közötti maximális távolságot (ez normál esetben 50
méter).

Ábra 3.68: Kábelcsatoló (porvédő sapkákkal)

DCN-DDB adatelosztó kártya
A DCN-DDB adatelosztó kártyával csatlakoztathatók teremkijelzők a rendszerhez.
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Ábra 3.69: Az adatelosztó kártya felülnézete

 
1. DCN-kábel – az adatelosztó kártyát a DCN-hez csatlakoztatja.
2. J10 kapcsolóblokk – használatával kiválasztható az adatelosztó kártya tápegysége.
3. S8 kapcsolók – az adatelosztó kártya konfigurálásához.
4. RS232 port – az adatelosztó kártya és a teremkijelző összekapcsolásához.
5. Párhuzamos bemenetek (csatlakozó) – a távvezérléshez.
6. Párhuzamos bemenetek (forrasztási felületek) – a távvezérléshez.
7. Párhuzamos kimenetek (forrasztási felületek) – a távvezérléshez.
8. „De-init” kapcsoló (helyi) – az adatelosztó kártya aktuális címének törléséhez.
9. Párhuzamos kimenetek (csatlakozó) – a távvezérléshez.
10. „De-init” kapcsoló (távoli) – az adatelosztó kártya címének távoli törléséhez.
11. Tápellátás csatlakozója – külső tápegység adatelosztó kártyához csatlakoztatásához.
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A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Csatlakoztatás: DCN-DDB adatelosztó kártya, Oldal 156.
– Beállítás: DCN-DDB adatelosztó kártya, Oldal 236.
– Működés: DCN-DDB adatelosztó kártya, Oldal 264.

DCN-IDENC azonosítókártya-kódoló
A DCN-IDENC azonosítókártya-kódoló és az azonosítókártya-kódoló szoftvermodul
használatával konfigurálhatók a DCN-IDCRD azonosítókártyák.
 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Műszaki adatok: DCN-IDENC Csipkártyakódoló, Oldal 299.

DCN-IDCRD azonosítókártyák
A DCN-IDCRD csipkártyával a résztvevők és az elnök azonosíthatják magukat a rendszerben. A
csipkártyákkal az elnök és a résztvevők számára a következőkhöz adható hozzáférés:
– a résztvevői eszközök mikrofonjaihoz;
– a résztvevői eszközök szavazási funkcióihoz, valamint a résztvevői eszközök intercom

funkcióihoz.

Ábra 3.70: Azonosítókártya

Figyelem!

A DCN-IDENC azonosítókártya-kódolóval konfigurálhatja az azonosítókártyákat.

Figyelem!

A csipkártyák hátoldalán 72 x 24 mm-nél nagyobb címkék használhatók.

Figyelem!

A résztvevői adatbázis szoftvermodul felhasználói útmutatójában találhatók a kártya kódjának

csipből végzett kiolvasására vonatkozó információk.
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Tervezés

A DCN tervezése
A DCN rendszer három részből áll: a DCN-hálózatból, a vezeték nélküli hálózatból és az optikai
hálózatból. Ez a fejezet DCN tervezését ismerteti.

Kalkulátor
A kalkulátor megkönnyíti a DCN tervezését és méretezését. A kalkulátor a rendszerhez
mellékelt DVD-n található.

Fogalmak
Ez a fejezet a rendszer korlátainak megértését segíti.

Rendszerkábel- és kivezető aljzatok
A DCN rendszerben kétfajta aljzat található:
– DCN-rendszerkábelaljzatok: a DCN-rendszerkábelaljzatokkal a DCN-rendszerkábelen

sorbafűzéshez használható csatlakozások hozhatók létre.
– DCN elágazó aljzatok: a DCN elágazó aljzatokkal további DCN-ágak hozhatók létre. A DCN

elágazó aljzatok mindig regenerálják a digitális DCN-jelet.

Kábelek
A DCN rendszer számos eszköze 2 méteres kábellel van ellátva. Szükség esetén hosszabbító
kábellel (LBB4116) hosszabbíthatók meg az eszközök kábelei.

Korlátozások
A DCN rendszer tervezésénél figyeljen a következő korlátokra:

1. korlátozás: vezérlőkapacitás
– A DCN-hálózatban a központi vezérlőegység legfeljebb 245 aktív eszközt képes irányítani.
– A több központi vezérlőegységet tartalmazó konfiguráció által vezérelhető aktív eszközök

maximális számával kapcsolatos információért lásd: 4.2.9 Több központi vezérlőegységgel
rendelkező rendszer.

– A passzív eszközök számára nem vonatkozik korlát (lásd: Vezérlőkapacitás, Oldal 70).
– A rendszerben elhelyezhető adatelosztó kártyák maximális száma 15.

2. korlátozás: teljesítmény
– A központi vezérlőegység DCN-aljzatonkénti maximális teljesítménye 85 W.
Lásd: Teljesítmény, Oldal 71.

3. korlátozás: sorbafűzés
Aktív eszközök esetében a sorba fűzhető aktív eszközök száma 25, továbbá minden 4 méter
hosszabbító kábel 1 aktív eszköznek felel meg. A 25 sorbafűzött aktív eszköznél többet
számláló vagy annak megfelelő, passzív eszközöket és hosszabbító kábelt tartalmazó
konstrukció esetén a jelet rendszerkábel-elosztóval (LBB4114/00) regenerálni kell.
Passzív eszközök esetében az egymással sorbafűzhető eszközök maximális száma 50, továbbá
minden 2 méter hosszabbító kábel 1 passzív eszköznek felel meg. Az 50 sorbafűzött passzív
eszköznél többet számláló vagy annak megfelelő, aktív eszközöket és hosszabbító kábelt
tartalmazó konstrukció esetén a jelet rendszerkábel-elosztóval (LBB4114/00) regenerálni kell.
Amennyiben a rendszerkábelre aktív és passzív eszközök is csatlakoznak, minden egységet
aktívnak kell tekinteni, és az aktív eszközök sorbafűzésére vonatkozó 25-ös korlátot kell
alkalmazni.
 
1. példa: ha csak 100 méteres hosszabbító kábelt használ, aktív és passzív eszközöket pedig
egyáltalán nem, a jelet regenerálni kell.

4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3
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2. példa: jelregenerálásra van szükség 20 méter hosszabbító kábel és 20 aktív eszköz
használata esetén.
3. példa: jelregenerálásra van szükség 20 méter hosszabbító kábel és 40 passzív eszköz
használata esetén.
4. példa: 10 sorbafűzött aktív eszköz, 5 passzív eszköz és 40 méter hosszabbító kábel esetén a
jelet regenerálni kell.

Figyelem!

Az aktív és passzív eszközökhöz csatlakozó szabványos, 2 méteres hosszabbító kábelek is

beleszámítanak a korlátba a fenti példákban.

4. korlátozás: kivezetések
A központi vezérlőegység és az ágban levő utolsó leágazás között legfeljebb négy kivezetés
lehet. Több kivezetés egymás utáni beépítése esetén a rendszer nem működik megfelelően.

5. korlátozás: kábelhossz
– Regeneratív kivezetések esetében a maximális kábelhossz 250 m a központi

vezérlőegységtől a DCN bármely ágán levő legtávolabbi készülékig számítva. A 250 m-es
maximális kábelhosszba beleszámítanak alatt a készülék- és hosszabbító kábelek is.

– A nyitott végű kábelek a rendszer helytelen működését okozhatják.
 
Lásd: Maximális teljesítményfelvétel, Oldal 73.

Lásd még
– Példaelrendezések, Oldal 87
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Vezérlőkapacitás
Aktív eszközök
Az aktív eszközök olyan eszközök, amelyek:
– képesek adatokat fogadni a központi vezérlőegységtől;
– képesek adatokat továbbítani a központi vezérlőegységnek;

Figyelem!

rendelkeznek címmel (lásd: Inicializálás, Oldal 183).

Passzív eszközök
A passzív eszközök csak adatfogadásra képesek a központi vezérlőegységtől.

Áttekintés
A következő táblázatban a DCN rendszer aktív és passzív eszközei láthatók.

Eszköz Típus

DCN-CON Aktív

DCN-CONCS Aktív

DCN-CONFF Aktív

DCN-CONCM Aktív

DCN-DDB Passzív/aktív

DCN-DDI Aktív

DCN-DISL Aktív

DCN-DISS Aktív

DCN-DISCS Aktív

DCN-DISD Aktív

DCN-DISDCS Aktív

DCN-DISV Aktív

DCN-DISVCS Aktív

DCN-EPS Passzív

DCN-FCS Passzív

DCN-FVU Aktív

DCN-FVU-CN Aktív

DCN-IDESK Aktív

LBB4114/00 Passzív

LBB4115/00 Passzív

Táblázat 4.1: Aktív és passzív eszközök

 

4.1.4
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Teljesítmény
Teljesítményfelvétel
A következő táblázatban látható a DCN rendszer eszközei által felvett teljesítmény.

Eszköz Teljesítmény

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

Táblázat 4.2: Teljesítményfelvétel

Figyelem!

A DCN-DDI teljesítményfelvétele tartalmazza az összes hozzá csatlakoztatható süllyesztett

szerelésű eszköz teljesítményfelvételét is.

Tápegységek
A DCN tápellátását a központi vezérlőegység és a kiegészítő tápegység biztosítja. A központi
vezérlőegység által biztosított energiába beleszámít az optikai hálózat által felhasznált energia.

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

Ábra 4.1: DCN-tápegység: DCN-CCU2

Figyelem!

Ha a felvett energia az ábrán láthatónál nagyobb, túlterhelés jelentkezik.

DCN-CCUB2

P  < 85 W

P  < 85 W

P  < 85 W

DCN-CCUB2

Ábra 4.2: DCN-tápegység: DCN-CCUB2

DCN-EPS

P  < 85 W

P  < 85 W

P  < 85 W

DCN-EPS

Ábra 4.3: DCN-tápegység: DCN-EPS
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A túlterhelés jelzése
A központi vezérlőegység és a kiegészítő tápegység minden DCN-aljzatán található egy piros
LED, amely a túlterhelést jelzi. Túlterhelés akkor lép fel, ha:
– az eszközök által felhasznált teljesítmény nagyobb a biztosított teljesítménynél.
– rövidzárlat lép fel.
Túlterhelés esetén az adott aljzat kikapcsol, és a hozzá kapcsolódó eszközök nem működnek.
Az aljzat 4 (DCN-CCU2, DCN-CCUB2), illetve 30 másodpercenként (DCN-EPS) ellenőrzi, hogy
nem terhelték-e túl.

Hosszabbító kábelek
A hosszabbító kábelek (LBB4116) közvetlenül befolyásolják a rendelkezésre álló energiát.
Minél hosszabb a kábel, annál kisebb teljesítmény áll rendelkezésre a csatlakoztatott eszközök
meghajtásához. A hosszabbító kábelek hosszát ezért gondosan kell megválasztani (lásd:
Maximális teljesítményfelvétel, Oldal 73).

Maximális teljesítményfelvétel
Teljesítménykorrekció
A központi vezérlőegység DCN-aljzatából és a kiegészítő tápegységből nyerhető teljesítményt a
következő tényezők befolyásolják:
– A csatlakoztatott eszközök száma és típusa.
– A csatlakoztatott hosszabbító kábelek hossza.
A teljesítménykorrekciós diagramon látható a hosszabbító kábelek szerint korrigált
teljesítmény.

Számítás
Ahhoz, hogy a diagramon megtalálja a központi vezérlőegység egyes DCN-aljzataihoz, illetve a
kiegészítő tápegységhez tartozó korrekciós értéket, először a következőket kell kiszámítania:
– az aljzathoz csatlakoztatott eszközök teljes teljesítményfelvételét, valamint
– az egymáshoz csatlakoztatott hosszabbító kábelekből álló leghosszabb szakasz hosszát.

Teljes energiafelvétel
A következők szerint járjon el:
1. Keresse ki a fogyasztási táblázatból az egyes eszközök teljesítményfelvételét (lásd:

Teljesítmény, Oldal 71).
2. Adja össze az eszközök által felhasznált teljesítményt. Ekkor az eredmény az aljzathoz

csatlakoztatott eszközök teljes teljesítményfelvétele lesz.

Az egymáshoz csatlakoztatott hosszabbító kábelekből álló leghosszabb szakasz hossza
A következők szerint járjon el:
4 Adja össze a leghosszabb szakaszban található hosszabbító kábelek hosszát.

Tegyük fel, hogy a központi vezérlőegység DCN-aljzatához egy 20 méteres hosszabbító kábel
csatlakozik. A hosszabbító kábel másik végén egy rendszerkábel-elosztó található. A
rendszerkábel-elosztó minden kivezetéséhez egy-egy további hosszabbító kábel csatlakozik. Az
egyik kábel hossza 10 méter, a másiké 40 méter. Így a példában a leghosszabb hosszabbító
kábel-szakasz hossza: 20 + 40 = 60 m.

4.1.6

DCN Next Generation Tervezés | hu 73

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2013. november | V2.0 |



60

55

50

45

75

70

80

85

65

40

Y
: 

P
o
w

e
r 

(W
a
tt

)

35

30

25

20

15

10

20 40 60 80 100 120 140 160 180

X: Extension cable (m)
DCN-CCU2, DCN-CCUB2, DCN-EPS

200 220 240 250

5

0

6

11

16

21

27

32

38

43

49

54

60

65

70

76

81

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

6

13

20

26

33

40

46

53

60

66

73

80

7

15

22

30

37

45

52

60

67

75

82

8

17

25

34

42

51

60

68

77

85

9

18

27

36

46

55

64

73

83

10

20

30

40

50

60

70

80

11

21

32

43

54

65

76

12

24

36

48

60

72

84

13

26

40

53

66

80

15

30

45

60

75

17

34

51

68

85

18

36

55

73

Ábra 4.4: Teljesítménykorrekciós diagram

Diagram
A teljesítménykorrekciós diagramon látható a hosszabbító kábelek szerint korrigált
teljesítmény. A következők szerint járjon el:
1. Keresse meg a teljes teljesítményfelvételt (melynek kiszámítását az előző, „Teljes

energiafelvétel” című fejezet ismerteti) a diagram függőleges tengelyén (Y). Legyen ez
például 40 W.

2. Keresse meg a leghosszabb hosszabbító kábelszakasz hosszát a teljesítménykorrekciós
diagram vízszintes tengelyén (X). Legyen ez például 60 m.

3. A két érték metszéspontjában található az aljzaton szükséges teljesítmény. A példában ez
53 W.

4. A központi vezérlőegység vagy a kiegészítő tápegység egy DCN-aljzata legfeljebb 85 W
teljesítménnyel terhelhető. Az aljzatot ennél nagyobb teljesítménnyel nem szabad terhelni.
A példában szereplő 53 W tehát a rendszer által megengedett teljesítményhatáron belül
van.

 
A két érték metszéspontjában található az aljzaton szükséges teljesítmény. A példában ez 53
W.
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Példák
Az összes példában a teljesítménykorrekciós diagramot használjuk.

Hozzászólói eszközök

DCN-DISS

DCN-DISS

DCN-DISS

DCN-DISS

DCN-DISS

DCN-DISS

DCN-DISS

DCN-DISS

LBB4114/00

LBB4114/00

LBB4114/00

LBB4114/00

LBB4114/00

10 m 

10 m

20 m6x

6x

6x

6x

6x

7x

7x

7x

10 m

10 m

DCN-CCUB2

10 m

DCN-DISS

DCN-DISS

DCN-DISS

DCN-DISS

LBB4114/00

LBB4114/00

7x

7x

7x

7x

5 m

Ábra 4.5: Példa hozzászólói eszközökkel (DCN-DISS)

 

Aljzat Hosszabbító kábel Eszközök
teljesítménye

Korrigált
teljesítmény

1. rendszerkábel 40 m 69,9 W 83,9 W

2. rendszerkábel 20 m 76,8 W 83,8 W

3. rendszerkábel 15 m 79,6 W 84,9 W

Táblázat 4.3: Példa hozzászólói eszközökkel (DCN-DISS)

 

4.1.7
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A fenti példa a rendszer megengedett határain belül van:
– A DCN 1. korlátozását, a maximális vezérlőkapacitást nem léptük túl, mivel a példában 78

aktív eszközt használtunk, míg a maximálisan engedélyezett szám 245.
– A DCN 2. korlátozását, a maximális teljesítményfelvételt sem léptük túl. A korrigált

teljesítmény nem haladja meg a maximálisan engedélyezett 85 W teljesítményt. A korrigált
teljesítményfelvétel azonban a maximális érték közelében van, így további hosszabbító
kábelek, hozzászólói eszközök vagy rendszerkábel-elosztók hozzáadásával könnyen
túlléphető a DCN-aljzat által biztosítható teljesítménymaximum.

– A DCN 3. korlátozását, a sorbafűzhető aktív és passzív eszközök maximális számát nem
léptük túl. A maximális érték 25, míg a példában a sorbafűzött eszközök száma 7.

– A DCN 4. korlátozását, a kivezetések maximális számát nem léptük túl. Ez a korlát 4, a
példában pedig csak 1 kivezetés szerepel.

– A DCN 5. korlátozását, a maximális kábelhosszt sem léptük túl. A korlát 250 m, a példában
pedig a központi vezérlőegység és a legtávolabbi eszköz távolsága csupán 51 méter.

 

Konferenciaeszközök

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
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Ábra 4.6: Példa konferenciaeszközökkel (DCN-CON)

 

Aljzat Hosszabbító kábel Eszközök teljesítménye Korrigált teljesítmény

1. rendszerkábel 35 m 71,9 W 84,2 W

2. rendszerkábel 20 m 77,4 W 84,4 W

3. rendszerkábel 10 m 80,8 W 84,3W

Táblázat 4.4: Példa konferenciaeszközökkel (DCN-CON)

 
A fenti példa a rendszer megengedett határain belül van:
– A DCN 1. korlátozását, a maximális vezérlőkapacitást nem léptük túl, mivel a példában 65

aktív eszközt használtunk, míg a maximálisan engedélyezett szám 245.
– A DCN 2. korlátozását, a maximális teljesítményfelvételt sem léptük túl. A korrigált

teljesítmény nem haladja meg a maximálisan engedélyezett 85 W teljesítményt. A korrigált
teljesítményfelvétel azonban a maximális érték közelében van, így további hosszabbító
kábelek, konferenciaeszközök vagy rendszerkábel-elosztók hozzáadásával könnyen
túlléphető a DCN-aljzat által biztosítható teljesítménymaximum.

– A DCN 3. korlátozását, a sorbafűzhető aktív és passzív eszközök maximális számát nem
léptük túl. A maximális érték 25, míg a példában a sorbafűzött eszközök száma 6.

– A DCN 4. korlátozását, a kivezetések maximális számát nem léptük túl. Ez a korlát 4, a
példában pedig csak 1 kivezetés szerepel.

– A DCN 5. korlátozását, a maximális kábelhosszt sem léptük túl. A korlát 250 m, a példában
pedig a központi vezérlőegység és a legtávolabbi eszköz távolsága csupán 51 méter.

 

A DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 egységek teljesítménykorrekciója

Típus Hosszabbí
tó kábel

Diagram Eszközök
teljesítmé
nye

  Korrigált
teljesítmé
ny

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 85,0W

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
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Típus Hosszabbí
tó kábel

Diagram Eszközök
teljesítmé
nye

  Korrigált
teljesítmé
ny

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

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

Táblázat 4.5: Példák a DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 egységek teljesítménykorrekciójára
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Tolmácsegységek
Tolmácsfülkénként legfeljebb hat tolmácsmunkahely telepíthető. Az alábbi ábrákon két példa
látható, amelyekben LBB4114/00 rendszerkábel-elosztót, illetve LBB4115/00 védett
rendszerkábel-elosztókat használnak.
 
Az LBB4114/00 rendszerkábel-elosztóval a tolmácsmunkahelyek sorba kapcsolhatók. Ha egy
tolmácsmunkahely meghibásodik, a hibás tolmácsmunkahely befolyásolhatja az ugyanarra a
rendszerkábelre csatlakozó összes többi tolmácsmunkahely működését is.

LBB4114/00

Ábra 4.7: LBB4114/00 egységgel felszerelt tolmácsfülkék

 
Az LBB4115/00 védett rendszerkábel-elosztóval két tolmácsmunkahely összekapcsolható. Ha
az egyik tolmácsmunkahely meghibásodik, a hibás tolmácsmunkahely nem befolyásolja az
ugyanarra a rendszerkábelre csatlakozó többi tolmácsmunkahely működését.

4.1.8
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LBB4115/00

LBB4115/00

LBB4115/00

Ábra 4.8: LBB4115/00 egységgel felszerelt tolmácsfülkék
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Az optikai hálózat kialakítása
Ez a fejezet az optikai hálózat kialakítását ismerteti.

Kalkulátor
A kalkulátor megkönnyíti az optikai hálózat tervezését és méretezését. A kalkulátor a
rendszerhez mellékelt DVD-n található.

Korlátozások
1. korlátozás: a csomópontok száma
A központi vezérlőegység 2 csomóponttal rendelkező optikai hálózatára csatlakoztatható
csomópontok maximális száma 61. Az eszközök csomópontjainak számával kapcsolatban lásd:
Vezérlőkapacitás, Oldal 82 .

2. korlátozás: a vezeték nélküli hozzáférési pontok száma
Az optikai hálózatban legfeljebb 1 DCN‑WAP vezeték nélküli hozzáférési pont lehet.

3. korlátozás: kábelek
– A szabvány hálózati kábel LBB4416/xx (műanyag optikai kábel) maximális hossza 50 m.
– Amennyiben hosszabb kábelek szükségesek, a PRS‑FINNA segítségével megoldható a

műanyag és az üvegszálas kábelek közötti váltás. Az üvegszálas kábelek és a
műanyagszálas optikai kábelek együttes maximális hosszúságát a felhasznált műanyag és
üvegszálas kábelek hossza, valamint az eszközök által képviselt kábelhossz-egyenérték
határozza meg. Lásd: Vezérlőkapacitás, Oldal 82. Ez a hossz nem lépheti túl a
2090 métert. Lásd: Az optikai kábelek hossza, Oldal 84.

– A POF (műanyag optikai kábel) 90 fokos hajlításának minimális hajlítási sugara 25 mm.
– A POF (műanyag optikai kábel) minimális orsósugara 100 mm.
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Vezérlőkapacitás
Az optikai hálózatba kapcsolt minden eszköz rendelkezik csomópontokkal. Az optikai
hálózatban legfeljebb 63 csomópont lehet.
Az optikai hálózatba kapcsolt minden eszköz megadott idővel késlelteti a jelet. Ezt a
késleltetést megfelelő kábelhosszal jelzik. Ezek az értékek annak kiszámításakor fontosak, hogy
az optikai hálózat nem lépi-e túl a rá vonatkozó 3. korlátozást. Ezzel kapcsolatban lásd a
következő fejezeteket: Korlátozások, Oldal 81és Az optikai kábelek hossza, Oldal 84.

Eszköz Leírás Csomóp
ontok

Egyenértékű
kábelhossz (m)

DCN-CCU2 /
DCN-CCUB2

Központi vezérlőegység 2 24

DCN-WAP Vezeték nélküli hozzáférési pont 1 18

LBB4402/00 Analóg audiobővítő 1 18

PRS-4DEX4 Digitális audiobővítő 1 18

LBB4404/00 CobraNet interfész 1 18

PRS-FINNA Nem címezhető optikai illesztő 0 16

PRS-NSP Hálózati elosztó 1 34

LBB4419/00 Kábelcsatolók 0 20

INT-TX04 Integrus 4 csatornás digitális jeltovábbító 1 18

INT-TX08 Integrus 8 csatornás digitális jeltovábbító 2 24

INT-TX16 Integrus 16 csatornás digitális jeltovábbító 4 36

INT-TX32 Integrus 32 csatornás digitális jeltovábbító 8 59

Táblázat 4.6: Csomópontok

Teljesítmény
Fontos, hogy az optikai hálózat készülékei ne használjanak több energiát, mint amennyit a
tápellátásuk biztosítani képes. Minden készülék energiát használ fel, de a legtöbb nem
rendelkezik önálló energiaellátással.

Teljesítményfelvétel
A következő táblázatban látható az optikai hálózat eszközei által felvett teljesítmény.

Eszköz Teljesítmény

LBB4402/00 7,6

LBB4404/00 10,5

PRS-NSP 3,9

PRS-FINNA 4,6

PRS-4DEX4 6,0

DCN-WAP 4,0

Táblázat 4.7: Teljesítményfelvétel

4.2.3

4.2.4
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Figyelem!

Az Integrus jeltovábbítók nem használják a rendszer tápellátását. Több központi

vezérlőegységet tartalmazó rendszerekben a másodlagos központi vezérlőegységek nem

vesznek fel energiát az optikai hálózatból, illetve nem biztosítanak energiát annak számára.

Tápellátás
A DCN-CCU2 egység biztosít tápellátást az optikai hálózat számára (lásd a következő fejezetet:
DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek, Oldal 14 DCN-CCU2).
 
Ha több energiára van szükség, külső tápegységeket kell az optikai hálózatba kapcsolni. Az
alábbi eszközök képesek külső tápegységről felvenni az energiát:
– PRS-NSP hálózati elosztó (lásd: PRS-NSP hálózati elosztó, Oldal 60).
– PRS-FINNA optikai illesztő (lásd: PRS-FINNA optikai illesztő, Oldal 61).

DCN-CCU2
A központi vezérlőegység a következő számára biztosít tápellátást:
– optikai hálózat;
– DCN-aljzatok.
Az ábráról olvasható le a központi vezérlőegység által maximálisan biztosítható teljesítmény.

1 2 3

P  < 85 W

P  < 85 W

P  < 85 W

P  < 65 W

DCN-CCU2

Ábra 4.9: Az optikai hálózati tápegység a DCN-CCU2

 
Ha a DCN-CCU2 egy több központi vezérlőegységet számláló rendszer elsődleges központi
vezérlőegysége vagy ha a DCN-CCU2 önálló módban üzemel, akkor az szolgáltatja az optikai
hálózat tápellátását. Ha a távoli másodlagos központi vezérlőegységet üvegszálas optikai
kábellel csatlakoztatja, az optikai illesztőnek külső tápegységre van szüksége. Ezzel
kapcsolatban tekintse meg jelen fejezet fenti, „Tápellátás” című szakaszát.
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A túlterhelés jelzése
A központi vezérlőegység minden optikai hálózati aljzatán található egy piros LED, amely a
túlterhelést jelzi. Túlterhelés akkor következik be, ha a hálózatra kapcsolt eszközök a
biztosítottnál nagyobb teljesítményt vesznek fel. Ilyenkor az aljzatok kikapcsolnak, a központi
vezérlőegységhez csatlakoztatott eszközök pedig nem működnek. Az aljzat 4 másodpercenként
ellenőrzi a túlterhelést.

Figyelem!

Akkor is világítani kezd mindkét túlterhelést jelző LED, illetve akkor is lekapcsolja a rendszer

mindkét aljzat tápellátását, ha csupán az egyik optikai hálózati aljzatot terhelik túl.

Kábelezés
Az optikai hálózaton keresztül kommunikáló eszközök két hálózati aljzattal rendelkeznek a
sorbafűzéshez. Az optikai hálózati kör bezárásával a rendszert redundánssá teheti az optikai
hálózat megszakadása esetére.
 
A szabvány optikai hálózati kábelek (LBB4416) műanyagszálas kábelek (POF), maximális
hosszúságuk pedig 50 m. Nagyobb távolságok áthidalásához az összeköttetést át kell alakítani
üvegszálassá (GOF).

Figyelem!

Az eszközök optikai hálózati csatlakozói egyformák, így akár a jobb, akár a bal oldali

csatlakozó tetszőlegesen használható.

Az optikai kábelek hossza
Az optikai csillapítás miatt az optikai hálózati kábelek (LBB4416) maximális hossza 50 m.
Üvegszálas kábelek és optikai illesztők használatával az eszközök közötti távolság az 50 és
1500 m közötti tartományra is kiterjeszthető (lásd: PRS-FINNA optikai illesztő, Oldal 61). A
műanyagszálas és az üvegszálas optikai kábelek hossza, valamint az eszközök által képviselt
kábelhossz összege nem lépheti át a 2090 métert.
 
Vegyünk egy példát (az eszközök után zárójelben található szám az általuk képviselt
kábelhosszt jelöli): Az épület egyik oldalán telepítve van egy központi vezérlőegység (24) és
egy audiobővítő (18). Az épület másik oldalán egy központi vezérlőegység (24), egy
audiobővítő (18) és egy 8 csatornás Integrus jeltovábbító (24) van telepítve. A két oldalt
redundáns hurokkapcsolású PRS-FINA (2 x 2 x 16) egységgel kapcsolják össze. A két oldalon
található összes berendezés összekötéséhez 7 db, egyenként 2 méteres POF-kábelt
használtak. A GOF-kábelek maximális összesített hossza 1904 méter.
Ezt a következő számítás adta eredményül: 2090 – (24 + 18 + 24 + 18 + 24 + 64 + 14) = 1904.

Figyelem!

Ha két eszköz között 100 méternél kisebb távolság van, hálózati elosztóval küszöbölje ki az

optikai illesztők használatát. Ebben az esetben csak a hálózati elosztó rendszerkábel-aljzatait

használja.

4.2.5

4.2.6

84 hu | Tervezés DCN Next Generation

2013. november | V2.0 | Üzemeltetési kézikönyv Bosch Security Systems B.V.



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

Ábra 4.10: Példa műanyag és üvegszálas optikai kábel használatára

Kábelcsatolók
Az LBB4419/00 kábelcsatolókkal csatlakoztathatja egymáshoz az optikai hálózati kábeleket. A
kábelcsatolók optikai csillapítást okoznak. Minden kábelcsatoló 20 méterrel csökkenti az
optikai kábellel összekötött eszközök közötti maximális távolságot (ez normál esetben 50
méter).

A hálózati kábelek hajlítása
Az LB4416 kábel 90 fokos hajlításának minimális hajlítási sugara 110 mm. A 180 fokos hajlítás
két 90 fokos hajlításnak felel meg.

R=110 mm

Ábra 4.11: Hajlítási sugár

Tekercselés
Az LBB4416 kábel minimális orsósugara 110 mm.

 

4.2.7
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R=110 mm

Ábra 4.12: Orsósugár
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Példaelrendezések
Az optikai hálózatot alkotó eszközök száma és típusa adja meg az optikai hálózat elrendezését.
Ez a fejezet az optikai hálózatok lehetséges elrendezésére mutat be példákat.

Egyszerű optikai hálózat
Az alábbi ábrán egy egyszerű optikai hálózat elrendezése látható.

DCN-CCU2

DCN-WAP

Ábra 4.13: Egyszerű optikai hálózat

Bővített optikai hálózat
Az alábbi ábrán egy bővített optikai hálózat elrendezése látható.

DCN-CCU2

LBB4404/00

INT-TX

PRS-4DEX4

DCN-WAP

Ábra 4.14: Bővített optikai hálózat

Redundáns optikai hálózat
Ha a központi vezérlőegységet (DCN-CCU2) és az audiobővítőt (LBB4402/00) összekötő kábel
megsérül, a központi vezérlőegység nem tud jeleket továbbítani az audiobővítőnek. Erre a
problémára a redundáns kábel használata a megoldás.

4.2.9
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DCN-CCU2

LBB4404/00

INT-TX

PRS-4DEX4

LBB4402/00

DCN-WAP

Ábra 4.15: Redundáns optikai hálózat

Az egyszerű, redundáns kábeleket nem tartalmazó rendszerben nincs kapcsolat a Cobranet
interfész (LBB4404/00) és a központi vezérlőegység (DCN-CCU2) között. A redundáns
kábelekkel rendelkező rendszerben a CobraNet interfész össze van kötve a központi
vezérlőegységgel. Ez az összeköttetés gyűrű alakúvá teszi a hálózatot. Ebben a konfigurációban
az optikai hálózat a kábel sérülése után is tovább működik.
 
A redundáns optikai hálózatban az eszközök összteljesítménye 85 W. Ha az optikai hálózat a
központi vezérlőegység közelében sérül meg, a másik aljzat képes ellátni energiával az egész
optikai hálózatot.

Kivezetések
A hálózati elosztó (PRS-NSP) segítségével hozhatók létre kivezetések. A kivezetések nem
lehetnek redundánsak. Ha a hálózati elosztó és a digitális audiobővítő (PRS-4DEX4) közötti
kábel megsérül, a digitális audiobővítő kapcsolata megszakad a központi vezérlőegységgel.

DCN-CCU2

PRS-4DEX4
INT-TX 

PRS-NSP

LBB4402/00

DCN-WAP

Ábra 4.16: Redundáns optikai hálózat kivezetéssel
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Több központi vezérlőegységgel rendelkező rendszer
Akkor van szükség több központi vezérlőegységet tartalmazó rendszer kiépítésére, ha egy
egység nem biztosítana elegendő kapacitást az összes szükséges DCN-eszköz
csatlakoztatásához, illetve akkor, ha több helyiséget szeretne összekapcsolni. Minden központi
vezérlőegységet optikai kábellel kell egymáshoz kapcsolni, illetve (Cat5e vagy jobb) Ethernet-
kábellel kell a (100 Mbit/s vagy nagyobb teljesítményű) hálózati kapcsolóhoz csatlakoztatni.
 
A következők csatlakoztathatók a több központi vezérlőegységet tartalmazó rendszerhez:
– legfeljebb 30 DCN-CCU2 eszköz (lásd: Vezérlőkapacitás, Oldal 82);
– legfeljebb 4000 résztvevői hely;
– legfeljebb 1 DCN-WAP egység.

Figyelem!

A több központi vezérlőegységet tartalmazó rendszerekben nem kötelező a 4.16-os ábrán

látható módon bezárni a gyűrűt, azonban a gyűrű kialakításával a rendszer a „Redundáns

optikai hálózat” című fejezetben leírtak szerint redundánssá tehető.

Figyelem!

Ha a több központi vezérlőegységet tartalmazó rendszer csak 2 központi vezérlőegységet

tartalmaz, továbbá nincs szükség számítógépes vezérlésre, akkor a hálózati kapcsoló

kihagyható. Ebben az esetben az elsődleges központi vezérlőegység közvetlenül összeköthető

a másodlagos központi vezérlőegységgel. Nincs szükség keresztkötésű kábelre, a központi

vezérlőegységek automatikus MDI-érzékeléssel vannak ellátva. A központi vezérlőegységeknek

különböző, ámde egy alhálózatba tartozó statikus IP-címmel kell rendelkezniük.

DCN-CCU2

DCN-CCU2

INT-TX

DCN-CCU2

DCN-WAP

Ábra 4.17: Egyszerű több központi vezérlőegységet tartalmazó rendszer
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A vezeték nélküli hálózat kialakítása
Ez a fejezet a vezeték nélküli hálózat kialakítását ismerteti.

Korlátozások
1. korlátozás: vezérlőkapacitás
A vezeték nélküli hálózatban a központi vezérlőegység legfeljebb 245 aktív eszközt képes
irányítani.

2. korlátozás: lefedett terület
A vezeték nélküli rész megfelelő működéséhez a vezeték nélküli hozzászólói egységeknek a
vezeték nélküli hozzáférési pont hatótávolságán belül kell lennie. A vezeték nélküli hozzáférési
pont által lefedett terület nagysága jellemzően
30 m x 30 m.

Figyelem!

A vezeték nélküli hozzáférési pont teljesítménye módosítható (lásd: DCN-WAP vezeték nélküli

hozzáférési pont, Oldal 211 > Teljesítményérték).

3. korlátozás: frekvencia
A vezeték nélküli hálózatnak a közelben levő vezeték nélküli (számítógépes) hálózatoktól eltérő
frekvenciasávban kell működnie (lásd: Frekvenciasáv, Oldal 90).

4. korlátozás: nyelvi elosztócsatornák száma
A vezeték nélküli hálózat a teremhangcsatornát leszámítva legfeljebb 10 nyelvi
elosztócsatornát tartalmaz. A rendszer nyelvi elosztócsatornáinak teljes száma a tolmácspulton
(lásd: DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek, Oldal 188), illetve a Conference
vezérlőszoftveren keresztül állítható be.
10-nél több nyelvi elosztócsatorna megléte esetén csak az első 10 csatorna elérhető a vezeték
nélküli hálózat számára. A magasabb csatornákat a (vezetékes) DCN hálózat és/vagy az
infravörös Integrus hálózat használja.

Frekvenciasáv
802.11g specifikáció
A vezeték nélküli hálózat a Wi-Fi technológia 802.11g specifikációján alapul. A 802.11g
specifikációnak megfelelő eszközök a 2,4000 és a 2,4835 GHz közötti frekvenciatartományban
működnek.

Figyelem!

Bár a rendszer által használt frekvenciák világszerte engedély nélkül használhatók, át kell

tekintenie a frekvenciák használatára az adott országban érvényes korlátozásokat és be kell

tartania azokat.

Vezeték nélküli számítógépes hálózatok
A vezeték nélküli (számítógépes) hálózatok is működhetnek a Wi-Fi technológia 802.11g
specifikációja alapján. A vezeték nélküli számítógépes hálózatokban 13, egymással átfedésben
lévő csatorna használható.

Vivők
A vezeték nélküli DCN-hálózatokban három, egymást át nem fedő vivő használható.

4.3

4.3.1

 

4.3.2
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Interferencia
A vezeték nélküli DCN-hálózat interferenciát okozhat a számítógépes vezeték nélküli
hálózatokban. A hálózat beállításakor figyelnie kell arra, hogy a DCN vezeték nélküli
vivőhulláma nem legyen átfedésben a közeli számítógépes hálózatok WLAN-csatornáival.
A példában a 3-as WLAN-csatorna van használatban. A 3-as WLAN-csatorna a 0-s és az 1-es
vezeték nélküli DCN-vivőhullámmal van átfedésben. Ezért ebben az esetben a 2-es vezeték
nélküli DCN-csatornát kell használni.
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Ábra 4.18: WLAN-csatornák
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Ábra 4.19: Vezeték nélküli DCN-vivőhullámok
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Ábra 4.20: Példa az interferenciára
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Vezeték nélküli nyelvi elosztás
A rendszert Integrus digitális vezeték nélküli nyelvi elosztórendszerhez csatlakoztathatja. Ez a
rendszer adóból, sugárzókból és vevőkből áll.

Figyelem!

További adatokért tekintse meg az Integrus telepítési és üzemeltetési kézikönyvét.

Ábra 4.21: Integrus

CobraNet
A CobraNet a valós idejű digitális hang- és vezérlőadatok Ethernet-hálózaton keresztüli
átvitelének szabványa. A CobraNet-hálózat egy 100 Mbit sávszélességű hálózati kapcsolaton
keresztül legfeljebb 64 csatornán képes 48 kHz-es, 20 bites hangjeleket átvinni. Számos
professzionális hangeszközöket forgalmazó gyártó eszközei támogatják a CobraNet szabványt.
A DCN rendszer a CobraNet-hálózatokhoz az LBB4404/00 CobraNet interfészen keresztül
képes csatlakozni.
 
Az LBB4404/00 CobraNet interfésszel például a következőket teheti:
– Kihasználhatja az Ethernet-infrastruktúra előnyeit.
– Nagy távolságokra vihet át hangjeleket.
 
Ha a Peak Audio által jóváhagyott Ethernet-kapcsolókat használ, a számítógépes hálózati
adatok (például a DCN rendszer nyílt interfészének adatai) és a CobraNet adatai egy Ethernet-
hálózaton keresztül továbbíthatók.

Figyelem!

A CobraNet.info webhelyen (www.cobranet.info) megtekintheti a következőket:

a CobraNet-hálózatokkal kapcsolatos további adatokat, valamint

a jóváhagyott Ethernet-kapcsolók listáját.
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Felhasználói beállítás

Nyilvános területek
Teremkijelzők
A teremkijelzőket úgy helyezze el, hogy azokat a felhasználók jól láthassák. A kijelzőket ne
telepítse a világítás vagy a napfény által közvetlenül megvilágított helyre. Az adott rendszer
láthatóságát a következők befolyásolják:
– a kijelző leolvasásához szükséges távolság,
– a kijelzőkön megjelenített karakterek mérete,
– a megvilágítás erőssége és kontrasztja.
A teremkijelzők szállítója javasolja az összes szükséges beállítás elvégzését.

Nyilvános helyek és közlekedők
Ne helyezzen el nyilvános helyeken rendszer- és hosszabbító kábeleket, valamint
csatlakozókat.

Fejhallgatók/headsetek
Helyezze ki a fejhallgatókat és headseteket a következőkhöz:
– Tolmácsmunkahelyek
– Concentus résztvevői és elnöki egységek
– Csatornaválasztók
– Hozzászólói egységek
– Integrus vevőkészülékek
 
A csatlakoztatott fejhallgatók és headsetek, illetve a mikrofon között akkor alakul ki akusztikus
visszacsatolás, ha:
– a hangerő túl magas vagy
– a fejhallgató túl közel van a bekapcsolt mikrofonhoz.
A felhasználókat meg kell kérni arra, hogy tartsanak megfelelő távolságot a mikrofonoktól,
illetve ne állítsák a szükségesnél magasabbra a hangerőt. Lásd: Akusztikus visszacsatolás, Oldal
94.

A beszélő távolsága a mikrofontól
A beszélő mikrofontól számított ajánlott távolsága 0,2–0,4 m.

Tolmácsfülkék
Figyeljen arra, hogy minden tolmácsfülke megfelelő méretű legyen. A tolmácsfülkék méretére
vonatkozóan a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organization for
Standardization, ISO) előírásait kell követni. További információkért tekintse meg az ISO 2603
„Szinkrontolmács-berendezéssel ellátott konferenciatermek műszaki specifikációja” nevű
szabványt.
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Az eszközök beállítása

Általános információk

!

Vigyázat!

Az eszközökre ne helyezzen semmilyen tárgyat. A kisebb tárgyak a szellőzőnyílásokon

keresztül beleeshetnek az eszközök belsejébe. A szellőzőnyílások elzárása tűzveszélyt

okozhat.

!

Vigyázat!

Az eszközöket ne helyezze radiátorokra vagy hősugárzó rácsokra, illetve azok közelébe,

valamint közvetlen napfénynek kitett helyekre.

!

Vigyázat!

Az eszközöket ne tegye ki rezgésnek.

– Az eszközöket tiszta helyre telepítse.
– Az eszközöket olyan helyre telepítse, ahol a levegő megfelelően hűvös.
– Gondoskodjon a megfelelő megvilágításról.

Kábelek
A hosszabbító és az elektromos hálózati vezetékeket külön kábelcsatornában vezesse. Minden
kábelt azonosítson címkével, a rendszerkábeleket pedig ossza fel kezelhető részekre azok
elhelyezkedése szerint. Nyilvános helyeken, ahol emberek hozzáérhetnek a csatlakozókhoz és
kábelekhez, ill. átléphetnek fölöttük, használjon fém védőburkolattal ellátott kábeleket.
Tekintse meg a védőburkolatok vonatkozó védelmi specifikációját.

Hőmérséklet
Ha az eszközöket 19"-es rackbe szereli, győződjön meg róla, hogy az eszközök között elegendő
távolság van a megfelelő légáramláshoz. Előfordulhat, hogy a levegő mozgatására is szükség
van az eszközök hőmérsékletének megfelelő szinten tartásához (lásd: A termékek műszaki
adatai, Oldal 287). Ezzel meghosszabbítható az eszközök élettartama.

Szellőztetés
Ügyeljen a megfelelő légmozgás biztosítására. Az összes 19"-es eszköz (például a központi
vezérlőegység és az audiobővítő) elején, oldalán, illetve jobb és bal oldalán találhatók a
szellőzőnyílások.
– Asztali használat esetén helyezze az eszközöket szilárd és sima felületre.
– Az eszközöket vízszintes helyzetben használja.
– A központi vezérlőegységet a faltól legalább 0,1 méterre helyezze el a megfelelő

légáramlás biztosítása érdekében.
– Az eszközöket csak tiszta és száraz környezetben használja.

Akusztikus visszacsatolás
Akusztikus visszacsatolás („gerjedés”) akkor lép fel, ha a rendszer által a hangszórókon vagy
fejhallgatókon keresztül sugárzott hangot a bekapcsolt mikrofonok visszajuttatják a
rendszerbe.

4.7
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Telepítés

19"-es egységek
A központi vezérlőegységet telepítheti 19"-os rackszekrénybe vagy sima felületre. A központi
vezérlőegységhez négy láb és két keret van mellékelve.

Ábra 5.1: Telepítés

Figyelem!

Rackszekrénybe szereléskor a központi vezérlőegység a kereteken 36 mm-rel túlnyúlik

előrefelé.

 
 

5

5.1
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DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont
Általános információk

!

Vigyázat!

A vezeték nélküli hozzáférési pontot ne nyissa fel. A hardver bármilyen módosítása

érvényteleníti a termék tanúsítványait. A vezeték nélküli hozzáférési pont készülékházát csak

képzett személyek nyithatják fel.

Falra és mennyezetre szerelés
A vezeték nélküli hozzáférési pontot a mellékelt tartókerettel rögzítheti a falra vagy a
mennyezetre.

02

01

TORX 10

Ábra 5.2: Telepítés falra vagy mennyezetre
 

5.2

 

96 hu | Telepítés DCN Next Generation

2013. november | V2.0 | Üzemeltetési kézikönyv Bosch Security Systems B.V.



Állványra szerelés
A vezeték nélküli hozzáférési pontot a mellékelt tartókeret segítségével szerelheti az
LBC1259/00 univerzális állványra.

02

01

Ábra 5.3: Telepítés LBC1259/00 állványra
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Embléma
Az embléma állása módosítható.

02

01

 

TORX 10

Ábra 5.4: Az embléma felszerelése
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DCN-CON Concentus egységek
A Concentus egységet telepítheti sima felületre vagy süllyesztve.

Figyelem!

A berendezés biztonságát a hordozható berendezésekre vonatkozó szabványok szerint

tesztelték. Ha a berendezést Észak-Amerikában fixen telepítve szeretné használni, lépjen

kapcsolatba a forgalmazóval.

20 mm

Ábra 5.5: A Concentus egység süllyesztett telepítése

 
Ha a Concentus egységet süllyesztve telepíti, a következő sablon használatával alakíthatja ki a
megfelelő mélyedést.

5.3
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Ábra 5.6: Sablon a süllyesztett telepítéshez (a központi vezérlőegységhez mellékelt DVD-n a sablon

megtalálható .dwg formátumban is)

 
Használjon 6,5 mm hosszúságú csavarokat (lásd: DCN-CON Concentus egységek, Oldal 26, 17.
sz.) a Concentus egység mélyedés fenekéhez rögzítéséhez. A csavarfuratok középpontjai
közötti távolság 100 mm.

DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek
Általános információk

!

Vigyázat!

A vezeték nélküli hozzászólói egységet ne nyissa fel. A hardver bármilyen módosítása

érvényteleníti a termék tanúsítványait. A vezeték nélküli hozzászólói egység készülékházát

csak képzett személyek nyithatják fel.

Keretek
A hozzászólói egység megjelenése különböző keretekkel módosítható. A hozzászólói
egységeket keret nélkül szállítjuk. A hozzászólói egység telepítése előtt helyezze fel rá a DCN-
DISR keretet.
A keret hozzászólói egységre való felhelyezésével kapcsolatos információkért tekintse meg az
alábbi ábrákat.

5.4
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Ábra 5.7: Keret felhelyezése

01 02

0403

TORX 8 TORX 8

Ábra 5.8: Keret eltávolítása

Mikrofongombok
A hozzászólói egység működési módja (lásd: DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek, Oldal
214) határozza meg a felszerelendő mikrofongombok típusát és számát.
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Figyelem!

A mikrofongombok beszerelése előtt győződjön meg róla, hogy a hozzászólói egység

megfelelően működik. A hibás hozzászólói egységeket mindig az alapértelmezett

mikrofongombbal ellátott egységekre cseréljük (lásd: DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói

egységek, Oldal 214).

A mikrofongombok hozzászólói egységből való eltávolításával kapcsolatban tekintse meg a
következő ábrát.

Ábra 5.9: A mikrofongombok eltávolítása

A mikrofongombok hozzászólói egységbe történő beszerelésével kapcsolatban tekintse meg a
következő ábrát.

Ábra 5.10: A mikrofongombok beszerelése
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DCN-DIS hozzászólói egységek (vezetékes)
A DCN-kábelt az egység hátuljáról az egység aljára helyezheti.

TORX 8

1

4

5

2

3

Ábra 5.11: A DCN-kábel áthelyezése

 

Figyelem!

A berendezés biztonságát a hordozható berendezésekre vonatkozó szabványok szerint

tesztelték. Ha a berendezést Észak-Amerikában fixen telepítve szeretné használni, lépjen

kapcsolatba a forgalmazóval.

A hozzászólói egységet telepítheti sima felületre vagy süllyesztve. Ha a hozzászólói egységet
íróasztal mélyedésébe telepíti:
 
– Használja a sablont.
– A DCN-kábelt helyezze át az egység aljára.

Figyelem!

A hozzászólói egység süllyesztett telepítésekor figyeljen arra, hogy a résztvevők vagy az elnök

fejhallgatója csatlakoztatható maradjon.

Ha a hozzászólói egységet sima felületre telepíti, a csavarfuratokba helyezzen 8 mm-es
csavarokat ( 12-es sz.) A csavarfuratok középpontjai közötti távolság 34 mm.
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1.5 mm

Ábra 5.12: Telepítés
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Ábra 5.13: Sablon (a rendszerhez mellékelt DVD-n a sablon megtalálható .dwg fájlként is)
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02

01

Ábra 5.14: Akkumulátorkészlet behelyezése

DCN-WCH05 akkumulátortöltő
Általános információk

!
Figyelmeztetés!

Az akkumulátortöltőt ne nyissa fel. Az akkumulátortöltő áramütései életveszélyesek lehetnek.

!

Vigyázat!

Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A szellőzőnyílások elzárása tűzveszélyt okozhat.

Fali telepítés
A mellékelt szerelőkerettel az akkumulátortöltő falra szerelhető.

5.5
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02

03

01

TORX 10

TORX 10

Ábra 5.15: Fali telepítés

 
Ha több akkumulátortöltőt szerel fel a falra, győződjön meg a következőkről:
– A szerelőkeretek közötti távolság függőlegesen legalább 340 mm (d1 távolság az ábrán).
– A szerelőkeretek közötti távolság vízszintesen legalább 195 mm (d2 jelölés az ábrán).

d2

d1

Ábra 5.16: Több akkumulátortöltő felszerelése

Akkumulátor

Ábra 5.17: Az akkumulátor behelyezése
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A DCN rendszer süllyesztett szerelésű termékei
Bepattintható rögzítés
A 2 mm-es vastagságú panelekre bepattintásos módszerrel rögzíthetők a süllyesztett szerelésű
eszközök. A bepattintásos módszer a süllyesztett szerelésű eszközök bepattintható
rögzítőmechanizmusát használják. „Pattintsa helyükre” a süllyesztett szerelésű eszközöket a
bemélyedésben.

Ábra 5.18: Bepattintható szerkezet

A bepattintásos módszerrel használható bemélyedés méretei az ábrán láthatók.

3
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Ábra 5.19: Mélyedés a bepattintásos rögzítéshez

A mélyedés hossza (x) a mélyedésbe helyezett süllyesztett szerelésű eszköz szám–méret
arányától (NSF) függ. A mélyedés hosszának kiszámítása:
– Számítsa ki a süllyesztett szerelésű eszköz szám–méret arányát (NSF).
– Az NSF alapján olvassa le a mélyedés hosszát (x) a táblázatról.

Teljes NSF x (mm)

1 38,2

2 88,2

Táblázat 5.1: Mélyedés hossza a bepattintásos rögzítéshez

Blokkszerelés
A 2 mm-nél vastagabb felületekre blokkszereléses módszerrel rögzíthetők a süllyesztett
szerelésű eszközök. A blokkszereléses módszerhez szükség van DCN-FEC záródugókra, DCN-
FCOUP csatlakozóelemek és DCN-FPT süllyesztési pozicionáló eszközre.

5.6
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Ábra 5.20: Példa blokkszereléses módszerre
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Ábra 5.21: Példa blokkszereléses módszerre (folytatás)

Figyelem!

A süllyesztett szerelésű eszközök spatula használatával távolíthatók el.

 
A blokkszereléses módszerrel használható bemélyedés méretei az ábrán láthatók.
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Ábra 5.22: Mélyedés a blokkszereléses rögzítéshez

 
A mélyedés hossza (x) a mélyedésbe helyezett süllyesztett szerelésű eszközök szám–méret
arányától (NSF) függ. A mélyedés hosszának kiszámítása:
– Keresse meg az egyes süllyesztett szerelésű eszközök szám–méret arányát (NSF).
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– Adja össze az egyes eszközök NSF értékeit a teljes NSF összegének kiszámításához.
– A teljes NSF alapján olvassa le a mélyedés hosszát (x) a táblázatról. A hossz tartalmazza a

DCN-FCOUP csatlakozóelemeket is.

Figyelem!

A mélyedés két végén helyezze fel a DCN-FEC záródugókat a csatlakozóelemekre.

Teljes 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

Táblázat 5.2: Hossz a blokkszereléses rögzítéshez

Szám–méret arány
A mélyedés hossza a következőktől függ:
– A mélyedésbe telepített süllyesztett szerelésű eszközök számától.
– A mélyedésbe telepített süllyesztett szerelésű eszközök méretétől.
A mélyedés hosszának kiszámításához a süllyesztett szerelésű eszközök szám–méret arányát
(NSF, lásd a táblázatot) kell használni.

Süllyesztett szerelésű
eszköz

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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Süllyesztett szerelésű
eszköz

NSF

DCN-FVU 2

DCN-FVU-CN 2

Táblázat 5.3: Szám–méret arány

DCN-TTH asztali készülékház
A süllyesztett szerelésű eszközöket a bepattintható mechanizmus használatával lehet az asztali
készülékházba telepíteni. Az asztali készülékházat M3 csavarokkal rögzítheti sima felületre.

Figyelem!

Az asztali készülékház ideiglenesen lezárható a DCN-FBP (Süllyesztett vakpanel) elemmel.

101

92

30

11
.5

56

(9
7.

5)

6(
4x

)

(113)

Ábra 5.23: Alulnézet
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DCN-IDESK tolmácsmunkahely
A tolmácsmunkahelyet telepítheti sima felületre vagy mélyedésbe is.

1.5 mm

Ábra 5.24: Telepítés

A tolmácsmunkahely sima felületre telepítéséhez használja a sablont.

Figyelem!

Amikor a tolmácsmunkahelyet süllyesztve telepíti, ügyeljen arra, hogy a tolmács tudja

csatlakoztatni fejhallgatóját vagy headsetjét.

5.7
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Ábra 5.25: Sablon (a rendszerhez mellékelt DVD-n a sablon megtalálható .dwg fájlként is)

DCN-EPS kiegészítő tápegység
A kiegészítő tápegységet telepítheti 19"-es rackrendszerbe vagy sima felületre. A kiegészítő
tápegységhez két rögzítőkeretet mellékelünk.

Figyelem!

A kiegészítő tápegység 19"-es rackrendszerbe csak másik kiegészítő tápegységgel együtt

szerelhető be.

A

B

Ábra 5.26: Telepítés
 

 

5.8

 

DCN Next Generation Telepítés | hu 113

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2013. november | V2.0 |



LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó
A rendszerkábel-elosztó sima felületre szerelhető. A rendszerkábel-elosztó fedelével
rögzíthetők a DCN-kábelek.

Ábra 5.27: Telepítés

LBB4115/00 kivezetőegység
Az LBB4115/00 védett rendszerkábel-elosztó telepítésével kapcsolatos információkért lásd:
LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó, Oldal 114. Az LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó és az
LBB4115/00 védett rendszerkábel-elosztó telepítése megegyezik.

 

5.9

5.10
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PRS-NSP hálózati elosztó
A hálózati elosztó szerelőkeret segítségével rögzíthető sima felületre. A d távolság 40 mm.

d 

Ábra 5.28: Telepítés

Az egység oldalait megnyomva csatlakoztathatja azt a kerethez, illetve választhatja le arról.

PRS-FINNA optikai illesztő
Az optikai illesztő telepítésével kapcsolatos információkért lásd: PRS-NSP hálózati elosztó, Oldal
115 . A hálózati elosztó és az optikai illesztő szerelési eljárása megegyezik.

5.11

5.12
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Csatlakozás

19"-os egységek
Optikai hálózat
Csatlakoztassa az optikai hálózat rendszerkábelét a 19"-es egység optikai hálózati aljzataihoz
optikai hálózati kábelekkel.

LED

Ábra 6.1: Optikai hálózat

A központi vezérlőegység optikai hálózati aljzatán található egy piros LED, amely a túlterhelést
jelzi.

Fejhallgatók
A fejhallgatók az audiobővítő fejhallgató aljzatához csatlakoztathatók. A fejhallgatóknak 3,5
mm-es dugóval kell rendelkezniük.

2 3 1

Ábra 6.2: A 3,5 mm-es fejhallgatódugó bekötése

Szám Jel

1 Bal

2 Közös

3 Jobb

Táblázat 6.1: A 3,5 mm-es fejhallgatódugó bekötése

Figyelem!

A fejhallgató aljzathoz monó fejhallgató is csatlakoztatható.

A fejhallgató aljzatra kerülő jelet a konfigurációs menüben választhatja ki(lásd: DCN-CCU2 és
DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek, Oldal 239 > Felügyelet).

 

6

6.1
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DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek
Tápellátás
A központi vezérlőegységet a következőképp lehet a hálózati tápellátáshoz csatlakoztatni:
1. Csatlakoztasson az adott helyen jóváhagyott hálózati tápkábelt a központi

vezérlőegységhez.

Ábra 6.3: Tápellátás

2. A földkapcsolót kapcsolja a megfelelő állásba. Lásd: DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi
vezérlőegységek, Oldal 14.

3. Csatlakoztassa a tápkábelt a tápegységhez.

!

Vigyázat!

Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápforrás földelve van-e. A hálózati tápforrás áramütései

életveszélyesek lehetnek.

DCN
1. Csatlakoztassa a DCN rendszerkábelét a központi vezérlőegység DCN-aljzataihoz.
2. A DCN-kábeleket rögzítse a kábelkapcsokkal a központi vezérlőegységhez.
 
Minden DCN-aljzat rendelkezik egy túlterhelést jelző piros LED-jelzőfénnyel.

Hangbemenetek
A központi vezérlőegység hangbemeneteihez külső analóg hangforrások csatlakoztathatók. A
DCN-CCU2 két hangbemenettel rendelkezik.
Minden hangbemenet rendelkezik:
– 1 db XLR-aljzattal a szimmetrikus jelek átviteléhez. A XLR-aljzat mögötti áramkörökben

transzformátor gondoskodik a galvanikus leválasztásról.
– 1 db dupla RCA-aljzattal a nem szimmetrikus jelek átviteléhez.
 
A DCN-CCUB2 két hangbemenettel rendelkezik. Minden hangbemenet rendelkezik:
– 1 db dupla RCA-aljzattal a nem szimmetrikus jelek átviteléhez.

Figyelem!

A hangbemenetek a sztereó jeleket monó jelekké alakítják át.

Audio In

2

3 4

1

5

 

Ábra 6.4: Hangbemenet bekötése

6.2
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Láb Típus Jel Leírás

1 XLR Külső Árnyékolás/föld

2  Normál Pozitív

3  Inverz Negatív

4 RCA Normál Jelbemenet

5  Inverz Árnyékolás/föld

Táblázat 6.2: Hangbemenet bekötése

A hangirányítási módok megadásával választhatja ki a hangjelek központi vezérlőegységen
keresztüli küldésének módját (lásd: DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek, Oldal
188).

Figyelem!

A központi vezérlőegység hangbemeneteihez csak vonalszintű források csatlakoztathatók.

Mikrofonforrások nem csatlakoztathatók.

Hangkimenetek
A központi vezérlőegység hangkimeneteihez hangrögzítő eszköz vagy hangosítórendszer
csatlakoztatható. A DCN-CCU2 két hangkimenettel rendelkezik.
Minden hangkimenet rendelkezik:
– 1 db XLR-dugóval a szimmetrikus jelek átviteléhez. A XLR-dugók mögötti áramkörökben

transzformátor gondoskodik a galvanikus leválasztásról.
– 1 db dupla RCA-aljzattal a nem szimmetrikus jelek átviteléhez.
 
A CCUB2 két hangkimenettel rendelkezik. Az egyik hangkimenet rendelkezik:
– 1 db XLR-dugóval a szimmetrikus jelek átviteléhez.
– 1 db dupla RCA-aljzattal a nem szimmetrikus jelek átviteléhez.
A másik hangkimenet rendelkezik:
– 1 db dupla RCA-aljzattal a nem szimmetrikus jelek átviteléhez.

Figyelem!

A két RCA-aljzat ugyanazt a monó jelet vezeti ki.

Audio Out

1

3 4

2

5

Ábra 6.5: Hangkimenet bekötése

Láb Típus Jel Leírás

1 XLR Külső Árnyékolás/föld

2  Normál Pozitív
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Láb Típus Jel Leírás

3  Inverz Negatív

4 RCA Normál Jelkimenet

5  Inverz Árnyékolás/föld

Táblázat 6.3: Hangkimenet bekötése

A rendelkezésre álló hangirányítási módok megadásával választhatja ki a hangjelek központi
vezérlőegységen keresztüli küldésének módját (lásd: DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi
vezérlőegységek, Oldal 188).

Hibaérintkező
A hibaérintkezővel küldhető el a központi vezérlőegység állapota külső eszközöknek. Ha a
központi vezérlőegység helyesen működik, az OK lábak belül össze vannak kapcsolva.
A központi vezérlőegység a hibalábakat akkor köti összes, amikor:
– a központi vezérlőegység leállt;
– a belső tápegység helytelenül működik;
– a központi vezérlőegység alaphelyzetbe áll vagy
– a központi vezérlőegység „letöltést” vagy „visszaállítja az alapértékeket”.

OK       Fail

Ábra 6.6: Hibaérintkező

Ethernet-aljzat
Az Ethernet-aljzat használatával csatlakoztathat számítógépet. A csatlakoztatáshoz használjon
Cat5e vagy jobb kábelt.

Ábra 6.7: Ethernet-aljzat csatlakozása

RS232 portok
A központi vezérlőegység RS232 portjának használatával csatlakoztathat videokamerákat vagy
kamerakapcsolókat.

Figyelem!

A csatlakoztatással kapcsolatban tekintse meg a videokapcsolók és a kamerák kézikönyvét.
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9 6

15

Ábra 6.8: RS232 port bekötése

Láb Meghatározás Leírás

1 DCD Adathordozó érzékelése

2 RxD Adatfogadás

3 TxD Adatküldés

4 DTR Adatterminál kész

5 SG Föld

6 DSR Adathalmaz kész

7 RTS Adatküldési kérelem

8 CTS Küldésengedélyezés

9 RI Csengőhang jelzése

Táblázat 6.4: RS232 port bekötése
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LBB4402/00 audiobővítő
Hangbemenetek
Az audiobővítő hangbemeneteire külső analóg hangforrások csatlakoztathatók. Az audiobővítő
négy hangbemenettel rendelkezik.
Minden hangbemenet rendelkezik:
– 1 db XLR-aljzattal a szimmetrikus jelek átviteléhez. A XLR-aljzat mögötti áramkörökben

transzformátorok találhatók.
– 1 db dupla RCA-aljzattal a nem szimmetrikus jelek átviteléhez.

Figyelem!

A hangbemenetek a sztereó jeleket monó jelekké alakítják át.

Audio In

2

3 4

1

5

 

Ábra 6.9: Hangbemenet bekötése

Láb Típus Jel Leírás

1 XLR Külső Árnyékolás/föld

2  Normál Pozitív

3  Inverz Negatív

4 RCA Normál Jelbemenet

5  Inverz Árnyékolás/föld

Táblázat 6.5: Hangbemenet bekötése

Az audiobővítő összes hangbemenetére csatlakoztathatók vonalszintű hangforrások.
Mikrofonforrások csak az audiobővítő 1-es és 2-es hangbemenetének XLR-aljzataira
csatlakoztathatók.
Az audiobővítő hangbemeneteit a konfigurációs menüben állíthatja be (lásd: LBB4402/00
audiobővítő, Oldal 196).

Figyelem!

Ha a reteszelési mód beállítása None (Nincs) (lásd: DCN-IDESK tolmácsmunkahely, Oldal 229),

akkor a digitális audiobővítő hangbemenetei csak a fordítási csatornákon vannak letiltva. A

hangbemeneti csatornák a teremcsatornákra átirányíthatók.

Hangkimenetek
Az audiobővítő hangkimeneteihez hangrögzítő eszközök vagy hangosítórendszer
csatlakoztatható. Az audiobővítő négy hangkimenettel rendelkezik.
Minden hangkimenet rendelkezik:
– 1 db XLR-dugóval a szimmetrikus jelek átviteléhez. Az XLR-dugók mögötti áramkörökben

transzformátorok találhatók.

6.3
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– 1 db dupla RCA-aljzattal a nem szimmetrikus jelek átviteléhez.

Figyelem!

A két RCA-aljzat ugyanazt a monó jelet vezeti ki.

Audio Out

1

3 4

2

5

Ábra 6.10: Hangkimenet bekötése

Láb Típus Jel Leírás

1 XLR Külső Árnyékolás/föld

2  Normál Pozitív

3  Inverz Negatív

4 RCA Normál Jelkimenet

5  Inverz Árnyékolás/föld

Táblázat 6.6: Hangkimenet bekötése

Az audiobővítő hangkimeneteit a konfigurációs menüben állíthatja be (lásd: LBB4402/00
audiobővítő, Oldal 196).

Vezérlőbemenetek
Az audiobővítő nyolc vezérlőbemenettel rendelkezik. A vezérlőbemeneteken keresztül a távoli
tolmácsrendszerek vezérelhetik az audiobővítő hangbemeneteit és hangkimeneteit. Minden
hangbemenet és hangkimenet rendelkezik egy vezérlőbemenettel.

Control In

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Ábra 6.11: Vezérlőbemenet bekötése
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Vezérlőbemenet Csatlakozás

1 1. hangbemenet

2 2. hangbemenet

3 3. hangbemenet

4 4. hangbemenet

5 1. hangkimenet

6 2. hangkimenet

7 3. hangkimenet

8 4. hangkimenet

Táblázat 6.7: Vezérlőbemenet bekötése

Ha a hangbemenet vagy hangkimenet vezérlőbemenetére kötött áramkör nyitva van, az adott
hangbemenet vagy hangkimenet be van kapcsolva. A hangkimenet vagy hangbemenet
kikapcsolásához zárja a vezérlőbemenet áramkörét.
Ha a vezérlőbemenet ki van kapcsolva, a kijelzőn az adott be- vagy kimenet jelszintjelzője
helyett X karakter jelenik meg.

Vezérlőkimenetek
Az audiobővítő nyolc vezérlőkimenettel rendelkezik.

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

Control Out

1 2 3 4 5

Ábra 6.12: Vezérlőkimenetek bekötése

 
A vezérlőkimenetekkel a következőket teheti:
– Elküldheti a hangkimenetek állapotát külső eszközöknek (1., 2., 3. és 4. vezérlőkimenet).
– Elküldheti az optikai hálózat állapotát külső eszközöknek (5. vezérlőkimenet).
– Ha egy hangkimenet egy egyéni mikrofoncsatornához van társítva, a hozzá tartozó

érintkező átkapcsolható, ha a jelszint a határértéknél nagyobb. Lásd: LBB4402/00
audiobővítő, Oldal 196 > Táblázat.

Vezérlőkimenet A következő állapota: C-NO érintkező
(normál esetben
nyitott)

C-NC érintkező
(normál esetben zárt)

1 1. hangbemenethez
csatlakoztatott
csatorna

Bekapcsolt (zárt
érintkező)

Kikapcsolt (nyitott
érintkező)

2 2. hangbemenethez
csatlakoztatott
csatorna

Bekapcsolt (zárt
érintkező)

Kikapcsolt (nyitott
érintkező)
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Vezérlőkimenet A következő állapota: C-NO érintkező
(normál esetben
nyitott)

C-NC érintkező
(normál esetben zárt)

3 3. hangbemenethez
csatlakoztatott
csatorna

Bekapcsolt (zárt
érintkező)

Kikapcsolt (nyitott
érintkező)

4 4. hangbemenethez
csatlakoztatott
csatorna

Bekapcsolt (zárt
érintkező)

Kikapcsolt (nyitott
érintkező)

5 Optikai hálózat Nem áll rendelkezésre Rendelkezésre áll

Táblázat 6.8: Vezérlőkimenet állapotai

PRS-4DEX4 digitális audiobővítő
Hangbemenetek
A digitális audiobővítő hangbemeneteire külső digitális hangforrások csatlakoztathatók. A
digitális audiobővítő két hangbemenettel rendelkezik.
Minden hangbemenet rendelkezik:
– 1 db XLR-aljzattal az AES/EBU-jelekhez. A XLR-aljzat mögötti áramkörökben

transzformátorok találhatók.
– 1 db dupla RCA-aljzattal az SPDIF-jelekhez.

Figyelem!

A hangbemenetek AES/EBU- és SPDIF-csatlakozója egyszerre nem használható.

 In 1 Out 1

AES/EBU-SPDIF

2

3 4

1

5

 

Ábra 6.13: Hangbemenet bekötése

Láb Típus Jel Leírás

1 XLR Külső Árnyékolás/föld

2  Normál Pozitív

3  Inverz Negatív

4 RCA Normál Jelbemenet

5  Inverz Árnyékolás/föld

Táblázat 6.9: Hangbemenet bekötése

 

6.4
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Figyelem!

Ha a reteszelési mód beállítása None (Nincs) (lásd: DCN-IDESK tolmácsmunkahely, Oldal 229),

akkor a digitális audiobővítő hangbemenetei csak a fordítási csatornákon vannak letiltva. A

hangbemeneti csatornák a teremcsatornákra átirányíthatók.

Minden hangbemenet legfeljebb 2 csatornát tartalmazhat (bal és jobb). A digitális audiobővítő
nem módosítja a sztereó jeleket monó jelekre.
A digitális audiobővítő hangbemeneteit a konfigurációs menüben állíthatja be (lásd: PRS-4DEX4
digitális audiobővítő, Oldal 199).

Hangkimenetek
A digitális audiobővítő hangkimeneteire külső digitális hangeszközök csatlakoztathatók. A
digitális audiobővítő két hangkimenettel rendelkezik.
Minden hangkimenet rendelkezik:
– 1 db XLR-dugóval az AES/EBU-jelekhez. Az XLR-dugók mögötti áramkörökben

transzformátorok találhatók.
– 1 db dupla RCA-aljzattal az SPDIF-jelekhez.

Figyelem!

A hangkimenetek AES/EBU- és SPDIF-csatlakozója egyszerre nem használható.

Out 1

2

3

4 1

5

 

Ábra 6.14: Hangkimenet bekötése

Láb Típus Jel Leírás

1 XLR Külső Árnyékolás/föld

2  Normál Pozitív

3  Inverz Negatív

4 RCA Normál Jelbemenet

5  Inverz Árnyékolás/föld

Táblázat 6.10: Hangbemenet bekötése

 
Minden hangkimenet legfeljebb 2 csatornát tartalmazhat (bal és jobb). A digitális audiobővítő
nem módosítja a sztereó jeleket monó jelekre.
A digitális audiobővítő hangkimeneteit a konfigurációs menüben állíthatja be (lásd: PRS-4DEX4
digitális audiobővítő, Oldal 199).

 

 

DCN Next Generation Csatlakozás | hu 125

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2013. november | V2.0 |



Vezérlőbemenetek és -kimenetek
A digitális audiobővítő nyolc vezérlőbemenettel és öt vezérlőkimenettel rendelkezik. A
vezérlőbemenetek segítségével a távoli rendszerek vezérelhetik a digitális audiobővítőt. A
vezérlőkimenetek segítségével a digitális audiobővítő állapota elküldhető külső eszközöknek.
Az audiobővítő és a digitális audiobővítő vezérlőbemeneteinek és -kimeneteinek működése
egyezik (lásd: LBB4402/00 audiobővítő, Oldal 121).

LBB4404/00 CobraNet interfész
CobraNet
A CobraNet a valós idejű digitális hang- és vezérlőadatok Ethernet-hálózaton keresztüli
átvitelének szabványa. A CobraNet-hálózat egy 100 Mbit sávszélességű hálózati kapcsolaton
keresztül legfeljebb 64 csatornán képes 48 kHz-es, 20 bites hangjeleket átvinni. Számos
professzionális hangeszközöket forgalmazó gyártó eszközei támogatják a CobraNet szabványt.
 
A DCN rendszer a CobraNet-hálózatokhoz az LBB4404/00 CobraNet interfészen keresztül
képes csatlakozni.
Az LBB4404/00 CobraNet interfésszel például a következőket teheti:
– Kihasználhatja az Ethernet-infrastruktúra előnyeit.
– Nagy távolságokra vihet át hangjeleket.
 
Ha a Peak Audio által jóváhagyott Ethernet-kapcsolókat használ, a számítógépes hálózati
adatok (például a DCN rendszer nyílt interfészének adatai) és a CobraNet adatai egy Ethernet-
hálózaton keresztül továbbíthatók.

Figyelem!

A CobraNet.info webhelyen (www.cobranet.info) megtekintheti a következőket: A CobraNet-

hálózatokkal kapcsolatos további információkat. A jóváhagyott Ethernet-kapcsolók listáját.

A CobraNet interfészt UTP-kábellel csatlakoztassa a CobraNet-hálózathoz.

Control In

1

Ábra 6.15: CobraNet-hálózat

Minden CobraNet-aljzaton két LED jelzi a CobraNet interfész és a CobraNet-hálózat közötti
kapcsolat állapotát.

6.5
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Szín Állapot

 CobraNet-kapcsolat

Piros (villogás) Helyrehozhatatlan hiba

Piros (be) Helyrehozható hiba

Táblázat 6.11: Bal oldali LED

Szín Állapot

Zöld (be) Az aljzat használatban van

Sárga (be) A Cobranet interfész vezető állapotú

Táblázat 6.12: Piros LED

 
A CobraNet interfész CobraNet-hálózathoz csatlakoztatásakor a következőket kell elvégezni:
– IP-címe kell rendelni a CobraNet interfészhez a CobraNet Discovery program

használatával (lásd: CobraNet Discovery, Oldal 204).
– Konfigurálni kell a CobraNet-hálózatot a CNConfig használatával (lásd: A CobraNet

beállítása, Oldal 207).

Figyelem!

Ha a reteszelési mód beállítása None (Nincs) (lásd: DCN-IDESK tolmácsmunkahely, Oldal 229),

akkor a digitális audiobővítő hangbemenetei csak a fordítási csatornákon vannak letiltva. A

hangbemeneti csatornák a teremcsatornákra átirányíthatók.

Vezérlőbemenetek és -kimenetek
A CobraNet interfész nyolc vezérlőbemenettel és öt vezérlőkimenettel rendelkezik. A
vezérlőbemenetek segítségével a távoli rendszerek vezérelhetik a CobraNet interfészt. A
vezérlőkimenetek segítségével a CobraNet interfész állapota elküldhető külső eszközöknek. Az
audiobővítő és a CobraNet interfész vezérlőbemeneteinek és -kimeneteinek működése egyezik
(lásd: LBB4402/00 audiobővítő, Oldal 121).

DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont
Optikai hálózat
A vezeték nélküli hozzáférési pont optikai csatlakozóit optikai kábellel csatlakoztathatja az
optikai hálózathoz.
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Ábra 6.16: Optikai hálózat
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DCN Concentus egységek
A Concentus résztvevői egységet DCN-kábellel csatlakoztathatja a DCN rendszerhez. A DCN
aljzat használatával az egységet sorba fűzheti a következő aktív vagy passzív DCN-egységgel.
 

Külső mikrofon
A DCN-CONCS, a DCN-CONFF és a DCN-CONCM egységek külső mikrofonaljzatához külső
mikrofon csatlakoztatható.

Figyelem!

A DCN-CON nem rendelkezik külső mikrofon csatlakoztatására alkalmas aljzattal.

2 3 1

Ábra 6.17: 3,5 mm-es mikrofondugó bekötése

Szám Jel

1 + mikrofonjel

2 Mikrofon földelése

3 Nincs bekötve (opcionális föld)

Táblázat 6.13: 3,5 mm-es mikrofondugó bekötése

Ha headsetet csatlakoztat egy DCN-CONFF vagy DCN-CONCM egységhez, a headset
mikrofonjának csatlakozóját a külső mikrofon aljzatához kell csatlakoztatnia.
A Concentus egység érzékeli, ha külső mikrofon van csatlakoztatva az erre szolgáló aljzathoz. A
Concentus résztvevői egység ilyenkor belül kikapcsolja a DCN-MICL vagy DCN-MICS
csatlakoztatható mikrofont (ha ilyen telepítve van).
 

Fejhallgatók
A DCN-CONCS, a DCN-CONFF vagy a DCN-CONCM egységek rendelkeznek fejhallgató
csatlakoztatására szolgáló aljzattal. A fejhallgatóknak 3,5 mm-es dugóval kell rendelkezniük.

Figyelem!

A DCN-CON nem rendelkezik fejhallgatóhoz használható aljzattal.

2 3 1

Ábra 6.18: 3,5 mm-es fejhallgatódugó bekötése

6.7
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Szám Jel

1 Bal

2 Közös

3 Jobb

Táblázat 6.14: 3,5 mm-es fejhallgatódugó bekötése

Figyelem!

A Concentus résztvevői egységhez monó fejhallgatót is csatlakoztathat.

Ha a Concentus résztvevői egységhez headsetet csatlakoztat, használja a bal oldali fejhallgató-
csatlakozót. A fejhallgató-csatlakozó mellett található egy külső mikrofon csatlakoztatására
szolgáló aljzat. A headset mikrofonját ehhez a csatlakozóhoz csatlakoztassa.
 

Intercom kézibeszélő
A Concentus résztvevői egységhez DCN-ICHS intercom kézibeszélő csatlakoztatható. Az
intercom kézibeszélőt az RJ45 aljzathoz kell csatlakoztatni.

1 8

Ábra 6.19: RJ45 aljzat bekötése

Láb Jel

1 Fejhallgató jelszintjének csökkentése

2 Mikrofon, föld

3 Mikrofon, bemenet

4 Fülhallgató, pozitív

5 Fülhallgató, föld

6 Kézibeszélő-kapcsoló

7 Kézibeszélő-kapcsoló

8 Külső érintkező

Táblázat 6.15: RJ45 aljzat bekötése

Figyelem!

A DCN-ICHS intercom kézibeszélő RJ11 dugóval van ellátva. Ez a dugó a Concentus résztvevői

egység RJ45 aljzatának közepébe illeszkedik. Ilyenkor az RJ45 aljzat 1. és 8. érintkezője nincs

használatban.

Az intercom kézibeszélő intercom dugóját csatlakoztassa kompatibilis eszköz aljzatához.
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Láb Jel

1 Mikrofon, föld

2 Mikrofon, bemenet

3 Fülhallgató, pozitív

4 Fülhallgató, negatív

5 Kézibeszélő-kapcsoló

6 Kézibeszélő-kapcsoló

Táblázat 6.16: Intercom dugó (RJ11) bekötése

További információkért lásd: DCN-ICHS intercom kézibeszélő, Oldal 39.
 

Külső érintkező
A Concentus résztvevői egységhez külső érintkező csatlakoztatható. A külső érintkezőt az RJ45
aljzat 5-ös és 8-as érintkezőlába közé kell bekötni.

Figyelem!

A külső érintkező csak azokon a rendszereken érhető el, amelyek olyan vezérlő-számítógéppel

működnek, amelyre telepítve vannak a következő szoftvermodulok:

Parliamentary Voting (Parlamentáris szavazás) szoftvermodul

Multi Voting (Többféle szavazási mód) szoftvermodul

Attendance Registration (Jelenlét-regisztrációs) szoftvermodul

Üzenetkezelés

A külső érintkező használati módjával kapcsolatos információkért tekintse meg a vonatkozó

szoftver kézikönyvét.

R

< 0.5 m

External

+3V3

5

8

Ábra 6.20: Külső érintkező bekötése
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DCN-FCS fejhallgató jelszintjének csökkentése
Ha a Concentus résztvevői egységet DCN-FCS csatornaválasztóval használja, az RJ45 aljzat 1-
es és 5-ös érintkezőlábát a csatornaválasztó jelszintcsökkentő dugójához kell csatlakoztatni.
Ezzel az akusztikus visszacsatolás kialakulása akadályozható meg.

RJ45

DCN-CON

DCN-FCS

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

Ábra 6.21: A csatornaválasztó bekötése

Ha a Concentus résztvevői egységhez csatlakoztatott mikrofon be van kapcsolva, a
csatornaválasztó automatikusan csökkenti a csatornaválasztó fejhallgatójára küldött jel
szintjét.
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DCN-DIS hozzászólói egység (vezetékes)
A hozzászólói egységet DCN-kábellel csatlakoztathatja a DCN rendszerhez. A DCN aljzat
használatával a hozzászólói egységet sorbafűzheti más egységekkel.

Figyelem!

A DCN-kábelt a hozzászólói egység hátuljáról az egység aljára helyezheti (lásd: DCN-DIS és

DCN-WD hozzászólói egységek, Oldal 100).

A kábelek és egységek között használható kábelkapcsokkal rögzítheti a DCN-kábeleket a
hozzászólói egységekhez.

2

1

Ábra 6.22: Kábelek és egységek között használható kábelkapocs
 

6.8
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DCN-WD hozzászólói egységek (vezeték nélküli)
DCN-WLION akkumulátorkészlet
A DCN-WLION akkumulátorkészlet vezeték nélküli hozzászólói egységhez csatlakoztatásával
kapcsolatos információkért tekintse meg az ábrát.

02

01

Ábra 6.23: Akkumulátorkészlet behelyezése

Ha eltávolítja az akkumulátorkészletet a vezeték nélküli hozzászólói egységből, a vezeték
nélküli hozzászólói egységek DCN-WPS tápegységhez csatlakoztathatja.

6.9
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1

Ábra 6.24: A tápegység csatlakozójának bekötése

!
Figyelmeztetés!

A DCN-WPS nem használható más eszközökkel. A vezeték nélküli hozzászólói egységek DCN-

WPS tápegysége nem kompatibilis az USB-eszközökkel és károsíthatja azokat.

 
A tápegység adapterének villásdugója cserélhető.

Ábra 6.25: A villásdugó felszerelése
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DCN-WCH05 akkumulátortöltő
Az akkumulátortöltőhöz a felhasználás helyén jóváhagyott hálózati tápkábelt csatlakoztasson.

Ábra 6.26: Hálózati tápcsatlakozó

A sorbafűzéshez használható aljzattal csatlakoztathatók az akkumulátortöltők.
– Ha az elektromos hálózat 100–127 voltos (AC), frekvenciája pedig 50–60 Hz, legfeljebb 5

akkumulátortöltő csatlakoztatható.
– Ha az elektromos hálózat 220–240 voltos (AC), frekvenciája pedig 50–60 Hz, legfeljebb 10

akkumulátortöltő csatlakoztatható.

Ábra 6.27: Sorbafűzésre szolgáló aljzat

Akkumulátor
A DCN-WLIION akkumulátorkészletek DCN-WCH05 akkumulátortöltőbe helyezve tölthetők.

Ábra 6.28: Az akkumulátorkészlet behelyezése

6.10
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DCN-MICL, DCN-MICS csatlakoztatható mikrofonok
A csatlakoztatható mikrofonokat a mikrofondugóval kompatibilis eszközhöz lehet
csatlakoztatni.

6

1

2

5

4

3

Ábra 6.29: A mikrofondugó bekötése

Láb Jel

1 Jelzőgyűrű, piros (katód)

2 Jelzőgyűrű, közös (anód)

3 + mikrofonjel

4 Mikrofon földelése

5 Árnyékolás

6 Jelzőgyűrű, zöld (katód)

Táblázat 6.17: A mikrofondugó bekötése
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DCN-DDI két résztvevős illesztő
A két résztvevős illesztőt DCN-kábellel csatlakoztathatja a DCN rendszerhez. A DCN aljzat
használatával a két résztvevős illesztőt sorbafűzheti más egységekkel.

Figyelem!

A 4,5 W-os teljesítményfelvétel tartalmazza a két résztvevős illesztőhöz csatlakoztatható

összes süllyesztett szerelésű eszköz teljesítményfelvételét is. Ezek a következők:

• DCN-FLSP

• DCN-FMIC

• DCN-FMICB

• DCN-FPRIOB

• DCN-FV

• DCN-FVCRD

Hangkimenetek
A két résztvevős illesztő hangkimeneteihez hangszórók csatlakoztathatók. A hangszóróknak 3,5
mm-es dugóval kell rendelkezniük.

2 3 1

Ábra 6.30: 3,5 mm-es hangszóródugó bekötése

Szám Jel

1 +

2 Nincs használatban

3 -

Táblázat 6.18: 3,5 mm-es hangszóródugó bekötése

Általában DCN-FLSP hangszórópaneleket (lásd: DCN-FLSP hangszórópanel, Oldal 43)
csatlakoztatnak a hangkimenetekhez.
 

Intercom-kimenetek
A két résztvevős illesztőhöz DCN-ICHS intercom kézibeszélő csatlakoztatható. Az intercom
kézibeszélőt az intercom-aljzathoz kell csatlakoztatni.

Szavazó-/vezérlőbemenetek
A szavazó-/vezérlőbemenetek használatával a következő eszközök csatlakoztathatók a két
résztvevős illesztőhöz:
– DCN-FMICB mikrofonvezérlő panel.
– DCN-FPRIOB elsőbbségi panel. DCN-FV(CRD) szavazópanel.

Hangbemenetek
A két résztvevős illesztő mikrofon- és hangbemeneteihez mikrofon- vagy vonalszintű jelek
csatlakoztathatók. A hangbemenetek DIN-8p-262° aljzatra vannak kivezetve.

6.12
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6

2

7

1

4

8

3

5

Ábra 6.31: Hangbemenet bekötése

Láb Jel

1 Jelbemenet, +

2 Mikrofon, közös

3 Jelbemenet, –

4 Mikrofon LED (max. 2 mA)

5 Szókérést jelző LED (max. 7 mA)

6 Mikrofon gomb.

7 +12 V (DC) (max. 20 mA)

8 LED-gyűrű vezérlése

Táblázat 6.19: Hangbemenet bekötése

Láb Alkatrész

4 (–) – 7 (+) Mikrofon bekapcsolva LED

5 (–) – 7 (+) Szókérést jelző LED

6–7 Mikrofon pillanatkapcsoló

Táblázat 6.20: Csatlakozások

Általában DCN-FMIC mikrofoncsatlakozó paneleket csatlakoztatnak (lásd: DCN-FMIC
mikrofoncsatlakozó panel, Oldal 41) a hangbemetekhez.
 
A DCN-DDI két résztvevős illesztő beállításával kapcsolatos információkért lásd: DCN-DDI két
résztvevős illesztő, Oldal 220.
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DCN-FMIC mikrofoncsatlakozó panel
A panelhez 6 pólusú CT-dugót és 8 pólusú DIN-dugót mellékelünk. Ezzel a kábellel
csatlakoztathatja a panelt a DCN-DDI két résztvevős illesztőhöz.
Ha mikrofoncsatlakozó panelt használ a DCN-FCS csatornaválasztóval, a mikrofoncsatlakozó
panel kimeneti szintjének dugóját csatlakoztassa a csatornaválasztó szintcsökkentő dugójához.
Ezzel az akusztikus visszacsatolás kialakulása akadályozható meg.

2 1

Ábra 6.32: A kimeneti szint dugójának bekötése

DCN-FCSDCN-FMIC

1

2

1

2

Ábra 6.33: A csatornaválasztó bekötése

Ha a mikrofoncsatlakozó panelhez csatlakoztatott mikrofon be van kapcsolva, a
csatornaválasztó automatikusan csökkenti a csatornaválasztó fejhallgatójára küldött jel
szintjét.

Figyelem!

A mikrofoncsatlakozó panel kimeneti szintjének dugójához például AMP173977-2 aljzat

csatlakoztatható.

 

DCN-FMICB mikrofonvezérlő panel
A mikrofonvezérlő panelhez Cat-4 besorolású, RJ11 dugókkal rendelkező kábelt mellékelünk. A
panelt ezzel a kábellel csatlakoztathatja a DCN-DDI két résztvevős illesztőhöz vagy a DCN-
FV(CRD) szavazópanelhez.

DCN-FPRIOB elsőbbségi panel
Az elsőbbségi panelhez Cat-4 besorolású, RJ11 dugókkal rendelkező kábelt mellékelünk. Ezzel
a kábellel csatlakoztathatja a panelt a DCN-DDI két résztvevős illesztőhöz.

DCN-FLSP hangszórópanel
A hangszórópanelhez 3,5 mm-es dugóval szerelt kábelt mellékelünk. Ezzel a kábellel
csatlakoztathatja a panelt a DCN-DDI két résztvevős illesztőhöz.

DCN-FV(CRD) szavazópanel
A panelhez Cat-4 besorolású, RJ11 dugókkal rendelkező kábelt mellékelünk. Ezzel a kábellel
csatlakoztathatja a panelt a DCN-DDI két résztvevős illesztőhöz.

6.13

 

6.14

6.15

6.16

6.17
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Külső érintkező
A szavazópanelhez külső érintkező csatlakoztatható. A külső érintkezőt az erre a célra
kialakított dugóhoz kell csatlakoztatni.

Figyelem!

A külső érintkező funkció csak olyan rendszerekben használható, amelyek olyan vezérlő-

számítógéppel működnek, amelyre telepítve van a következő szoftvermodulok közül legalább

egy: • Parliamentary Voting (Parlamentáris szavazás) szoftvermodul • Multi Voting (Többféle

szavazási mód) szoftvermodul • Attendance Registration (Jelenlét-regisztrációs)

szoftvermodul

A külső érintkező használati módjával kapcsolatos információkért tekintse meg a vonatkozó

szoftver kézikönyvét.

1 2 3

Ábra 6.34: Külső érintkező bekötése

Láb Jel

1 +5 V (DC) (max. 20 mA)

2 Bemenet, +

3 Bemenet, –

Táblázat 6.21: Külső érintkező bekötése

Figyelem!

A szavazópanel külső érintkező csatlakoztatására szolgáló dugójához például AMP173977-3

aljzat csatlakoztatható.

Használja a forraszpontot (lásd: DCN-FV(CRD) szavazópanel, Oldal 44, 5. sz.) a külső érintkező
konfigurálásához. A forraszponttal beállíthatja a külső érintkező dugóján a 3-as láb és a föld
galvanikus leválasztását.

Forraszpont Leírás

Nincs beforrasztva* A külső érintkező dugójának 3-as lába és földje
nincs összekötve belül.

Beforrasztva A külső érintkező dugójának 3-as lába és földje
össze van kötve belül.

Táblázat 6.22: Forraszpont (* = alapértelmezett)

A külső érintkező galvanikus leválasztású csatlakozásának kapcsolási rajza az ábrán látható.
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On PCBExternal

+5V(DC)

R

X7

4-12 V(DC)

+

_

1

2

3

Ábra 6.35: Külső érintkező bekötése (1)

A külső érintkező galvanikus leválasztással nem rendelkező csatlakozásának kapcsolási rajza az
ábrán látható.

On PCBExternal

+5V(DC)

1

3

R

2

X6

< 0.5 m

Ábra 6.36: Külső érintkező bekötése (2)
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DCN-FCS csatornaválasztó
A csatornaválasztót DCN-kábellel csatlakoztathatja a DCN rendszerhez. A DCN-aljzat
használatával a csatornaválasztót sorbafűzheti más egységekkel.

Külső fejhallgatóaljzat
A csatornaválasztóhoz külső fejhallgatóaljzatot csatlakoztathat (pl. 6,3 mm-es
fejhallgatóaljzatot). A külső fejhallgatóaljzatot dugóhoz vagy forrasztási helyekhez kell
csatlakoztatni.

X18 X17 X16

Ábra 6.37: Külső fejhallgató bekötése (1)

3 2 1

Ábra 6.38: Külső fejhallgató bekötése (2)

A forrasztási helyek és a dugó a készülék belsejében össze vannak kapcsolva.

6.18
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Dugó (láb) Forrasztási hely Jel

1 X18 Bal

2 X16 Jobb

3 X17 Közös

Táblázat 6.23: Külső fejhallgató bekötése

Figyelem!

A csatornaválasztó külső fejhallgatódugójához például AMP173977-3 aljzat csatlakoztatható.

!

Figyelmeztetés!

A DCN-FCS külső aljzatainak használatakor gondoskodjon róla, hogy minden csatlakozás

lebegő földelésű legyen. Ha bármelyik csatlakozás földhurok részévé válik, a rendszer nem

várt módon működhet.

Jelszintcsökkentő dugó
Ha a csatornaválasztót mikrofonnal rendelkező eszközzel használja, akusztikus visszacsatolás
keletkezhet. Ennek megelőzéséhez használja a jelszintcsökkentő dugót.

1 2

Ábra 6.39: A kimeneti szint dugójának bekötése

Láb Jel

1 Pozitív

2 GND

Táblázat 6.24: A kimeneti szint dugójának bekötése

Figyelem!

A csatornaválasztó jelszintcsökkentő dugójához például AMP173977-2 aljzat csatlakoztatható.

A jelszintcsökkentő dugóra feszültséget kötve csökkenthető a fejhallgatóra kerülő jelek
hangereje.
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Feszültség Leírás

< 1 V (DC) A csatornaválasztó kimeneti jelszintje nem
csökken.

> 3 V (DC) A csatornaválasztó kimeneti jelszintje csökken.

Táblázat 6.25: Kimeneti jelszint csökkentése

 
A következő eszközök rendelkeznek a csatornaválasztóhoz csatlakoztatható, a kimeneti jel
szintjét vezérlő dugóval:
– DCN-CON Concentus résztvevői egység.
– DCN-CONCS Concentus résztvevői egység.
– DCN-CONFF Concentus résztvevői egység.
– DCN-CONCM Concentus elnöki egység.
– DCN-FMIC mikrofoncsatlakozó panel.
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DCN-FVU szavazóegység
A szavazóegység DCN-kábellel csatlakoztatható a DCN rendszerhez. A kábel és a DCN aljzat
használatával a szavazóegységet sorbafűzheti más egységekkel.

Figyelem!

Ha a szavazóegységet nem fűzi sorba más egységekkel, akkor a DCN-aljzattal rendelkező DCN-

kábelhez csatlakoztasson LBB4118/00 kábelvéglezáró dugót. Amennyiben nem használ

kábelvéglezáró dugót, a rendszer helytelenül működhet.

Külső érintkező
A szavazóegység külső érintkezőjével kapcsolatos információkért lásd: DCN-FV(CRD)
szavazópanel, Oldal 140 . A szavazóegység és a szavazópanel külső érintkezői megegyeznek.

DCN-IDESK tolmácsmunkahely
A tolmácsmunkahelyet a DCN-kábellel csatlakoztathatja a DCN rendszerhez. A DCN-aljzat
használatával a tolmácsmunkahelyet sorbafűzheti más egységekkel.

Headset
A headseteket a tolmácsmunkahely headset-csatlakozójához csatlakoztathatja. A headset-
csatlakozónak (lásd: DCN-IDESK tolmácsmunkahely, Oldal 52) az IEC 268-11 szabványnak
megfelelő, 5 pólusú, 180°-os DIN-dugónak kell lennie.

3

5 4

2

1

Ábra 6.40: A headset-csatlakozó bekötése

Láb Jel

1 Mikrofon tápfeszültsége

2 Mikrofonbemenet

3 Fejhallgató-kimenet, bal

4 Fejhallgató-kimenet, közös

5 Fejhallgató-kimenet, jobb

Táblázat 6.26: A headset-csatlakozó bekötése

Fejhallgató
A fejhallgatókat a tolmácsmunkahely fejhallgatóaljzatához lehet csatlakoztatni. A 3,5 mm-es
vagy 6,3 mm-es dugóval ellátott fejhallgatók csatlakoztathatók.

2 3 1

Ábra 6.41: 3,5 mm-es fejhallgatódugó bekötése

6.19

 

6.20
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2 3 1

Ábra 6.42: 6,3 mm-es fejhallgatódugó bekötése

Szám Jel

1 Bal

2 Közös

3 Jobb

Táblázat 6.27: A fejhallgatódugó bekötése

Figyelem!

A tolmácsmunkahelyhez monó fejhallgató is csatlakoztatható.

Külső eszközök
A külső eszközök aljzat használatával a következők csatlakoztathatók:
– A tolmácsmunkahelyhez a tolmácsfülke munkájára figyelmeztető jelzés csatlakoztatható. A

tolmácsmunkahely intercom LED-jéhez külső intercom rendszer csatlakoztatható. A
tolmácsmunkahely telefon LED-jéhez külső telefonrendszer csatlakoztatható.

1 8

Ábra 6.43: A külső eszköz aljzatának bekötése

Láb Funkció Leírás

1 --- ---

2 Tolmácsfülke munkájára
figyelmeztető jelzés

Amikor a tolmácsfülkében munka folyik,
a 2-es és 3-as láb csatlakozik egymáshoz.

3

4 --- ---

5 Telefon Pozitív be

6 Telefon Negatív be

7 Intercom Pozitív be

8 Intercom Negatív be

Táblázat 6.28: A külső eszköz aljzatának bekötése

A tolmácsfülke munkáját jelző érintkező névleges tulajdonságai:
– 24 V / 1 A potenciálmentes érintkezés.
– Galvanikusan leválasztott.
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A telefonos és intercom érintkezők jelszintjei:
– Ha nincs hívás: < 1 V (DC)
– Híváskor: > 3 V (DC), max. 24 V (DC).
– Galvanikusan leválasztott.
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DCN-EPS kiegészítő tápegység
A kiegészítő tápegységet a következőképp lehet tápegységhez csatlakoztatni:
1. Csatlakoztassa a belső csatlakozóblokkot a tápegység helyes üzemi feszültségének

kiválasztásához (lásd: DCN-EPS kiegészítő tápegység, Oldal 234).

Figyelem!

A DCN-EPS 220–240 V (AC) feszültséghez van beállítva. A DCN-EPS-UL 100–120 V (AC)

feszültséghez van beállítva.

!

Vigyázat!

A kiegészítő tápegységet a felnyitás előtt le kell választani az elektromos hálózatról. A hálózati

tápforrás áramütései életveszélyesek lehetnek.

2. Győződjön meg róla, hogy a kiegészítő tápegység hátulján található biztosítéktartóban a
megfelelő biztosíték van-e (lásd: DCN-EPS kiegészítő tápegység, Oldal 234).

3. A kiegészítő tápegységhez csatlakoztasson az adott helyen jóváhagyott hálózati tápkábelt.

Out

Out

Out

In

Tap-off

Trunk

Out

Out

Out

In

Tap-off

Trunk

Ábra 6.44: Tápellátás

4. Csatlakoztassa a tápkábelt a felhasználás helyén jóváhagyott hálózati tápforráshoz.

Figyelem!

Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápforrás földelve van-e. A hálózati tápforrás áramütései

életveszélyesek lehetnek.

DCN
A kiegészítő tápegységet DCN-kábellel csatlakoztathatja a rendszerhez. A DCN-rendszeraljzat
használatával a kiegészítő tápegységet sorbafűzheti más egységekkel.

6.21
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Mains

Out

Out

In

Tap-off

Trunk
Out

Out

Out

In

Tap-off

Trunk

Ábra 6.45: DCN-rendszerkábel

A DCN-rendszeraljzat rendelkezik egy túlterhelést jelző piros LED-jelzőfénnyel (lásd:
Teljesítmény, Oldal 82).

DCN-kivezetések
A DCN kivezető aljzatokkal kivezetéseket hozhat létre a DCN rendszerben.

Mains

Out

Out

In

Tap-off

Trunk
Out

Out

Out

In

Tap-off

Trunk

Ábra 6.46: DCN-kivezetések

Minden DCN rendszeraljzat rendelkezik egy túlterhelést jelző piros LED-jelzőfénnyel (lásd:
Teljesítmény, Oldal 82).
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LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó
A rendszerkábel-elosztót a DCN-kábellel csatlakoztathatja a DCN rendszerhez. A DCN-
rendszeraljzat használatával a rendszerkábel-elosztót sorbafűzheti más egységekkel. A DCN
kivezető aljzatokkal kivezetéseket hozhat létre a DCN rendszerben.

tap-off tap-off

trunk

1 2

4 3

Ábra 6.47: DCN

LBB4115/00 kivezetőegység
Az LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó és az LBB4115/00 védett rendszerkábel-elosztó külső
csatlakozásai megegyeznek (lásd: LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó, Oldal 151).

PRS-NSP hálózati elosztó
Optikai hálózat
A hálózati elosztót az optikai hálózati aljzatok segítségével csatlakoztathatja az optikai
hálózathoz.

tap-off 2 trunk

7 8

2 3

tap-off 1 trunk

Ábra 6.48: Optikai hálózat

Figyelem!

Ha két eszköz között 100 méternél kisebb távolság van, hálózati elosztóval küszöbölje ki az

optikai illesztők használatát. Ebben az esetben csak a hálózati elosztó rendszerkábel-aljzatait

használja.

Tápellátás
A hálózati elosztó külső tápaljzatához külső tápegységet kapcsolhat. A hálózati elosztó Kycon
KPP-4P dugóval van ellátva, amelyet ehhez az aljzathoz csatlakoztathat. A külső tápegység
csupán a csatlakoztatott kivezetések tápellátását biztosítja.

6.22

6.23

6.24
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42

31

Ábra 6.49: A Kycon KPP-4P dugó bekötése

Láb Jel

1 Test

2 Tápellátás a külső tápegységről. Feszültség: 24–48 V, max. 5 A.

3 Tápellátás a rendszerből. Feszültség: 48 V, max. 5 A.

4 Nincs csatlakoztatva

Táblázat 6.29: A Kycon KPP-4P dugó bekötése

Figyelem!

A hálózati elosztó Kycon KPP-4P aljzatához például DCN-EPS kiegészítő tápegység

csatlakoztatható.

A Kycon KPP-4P dugó robbantott ábrája.

 

A
B

C
D

E
GF

semi-circular notch

arm

H
I

slot

slotted cut-out
metal tabs

'U' section

Ábra 6.50: A Kycon KPP-4P dugó részei
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Rész Leírás

A Ügyfél kábele

B Tehermentesítő

C Műanyag ház

D Fémrugó

E Műanyag vezető

F Felső fémburkolat

G Érintkezőlábak foglalata

H Alsó fémhüvely

I Műanyag kapocs

Táblázat 6.30: A Kycon KPP-4P dugó részei

A használat előtt a csatlakozót össze kell szerelni.
1. Csatlakoztassa a tehermentesítőt (B) a műanyag házhoz (C).
2. Húzza át a kábelt (A) a tehermentesítőn (B) / a műanyag ház (C) szerelvényén, a fémrugón

(D) és a műanyag vezetőgyűrűn (E).
3. A kábel vezetékeinek végét rögzítse a érintkezőlábak foglalatának forrszemeihez (G).
4. Igazítsa az érintkezőlábak foglalatát (G) az alsó fémhüvelyhez (H). Az érintkezőlábak

foglalatának (G) hornyolt részeit az alsó fémhüvely (H) hornyolt kivágásaihoz kell
illeszteni. Az érintkezőlábak foglalatán (G) található 3 félkör alakú rovátkának illeszkednie
kell az alsó fémhüvely (H) 3 fémfüléhez.

5. Nyomja az érintkezőlábak foglalatát (G) az alsó fémhüvelybe (H), amíg össze pattannak.
6. Nyomja az alsó fémhüvelyen (H) található három fémfület az érintkezőlábak foglalatának

(G) rovátkáiba.
7. Krimpelje az alsó fémhüvely (H) U alakú részét a kábelre (A).
8. Csatlakoztassa a műanyag vezetőgyűrűt (E) az alsó fémhüvelyhez (H), és a műanyag

karokat pattintsa bele a hüvely oldalán a megfelelő foglalatokba.
9. Csatlakoztassa a felső fémburkolatot (F) az alsó fémhüvelybe (H). Figyelje az összes fül

helyes igazítására. Győződjön meg róla, hogy a burkolat a helyén van.
10. Nyomja a fémrugót (D) a felső fémburkolat (F) / alsó fémhüvely (H) szerelvényébe. Ez

segít összetartani a szerelvényt.
11. Nyomja a tehermentesítő (B) / műanyag ház (C) szerelvényét a felső fémburkolat (F) /

alsó fémhüvely (H) szerelvényébe. A két szerelvényt az ábrán látható módon igazítsa. Az
összeszerelés során figyeljen rá, hogy a fémrugó (D) a helyén maradjon és ne hajoljon
meg. A két szerelvény összenyomásához nagyobb erőre is szükség lehet.

12. Figyeljen arra, hogy a tehermentesítő (B) / műanyag ház (C) szerelvénye és a felső
fémburkolat (F) / alsó fémhüvely (H) szerelvénye megfelelően összekapcsolódjon. A
helyes összeszerelés után a két szerelvény nem húzható szét.

13. Az új szerelvényt a műanyag kapoccsal (I) igazítsa az ábrán látható módon. Nyomja a
szerelvényt a műanyag kapocsba (I) addig, amíg nem rögzül abban. Ezzel véget is ért a
csatlakozó összeszerelése.

További információkért lásd: PRS-NSP hálózati elosztó, Oldal 235.
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PRS-FINNA optikai illesztő
Optikai hálózat
Az optikai illesztő POF (műanyag) és GOF (üvegszálas) hálózati kábelek összekapcsolására
szolgálnak. Üvegszálas (GOF) csatlakozást akkor érdemes használni, ha az optikai kábellel
összekapcsolni kívánt eszközök legalább 50, de legfeljebb 1500 méterre vannak egymástól. Az
optikai illesztőket párban használja. Az első illesztő a POF-GOF csatlakozásról, a második
pedig a GOF-POF csatlakozásról gondoskodik.

POF

GOF ( > 50m)

POF

2 2

5 5

Ábra 6.51: Optikai hálózat

Figyelem!

Ha két eszköz között 100 méternél kisebb távolság van, középen elhelyezett hálózati

elosztóval kerülhető el az optikai illesztők használata. Ebben az esetben csak a hálózati

elosztó rendszerkábel-aljzatait használja.

A GOF-aljzat olyan dupla SC-aljzat, amely láthatatlan infravörös (1300 nm-es hullámhosszú)
fényt használ.

Tx Rx

Ábra 6.52: A dupla SC-aljzat bekötése

Láb Jel

Tx Jelküldés

Rx Jelfogadás

Táblázat 6.31: A dupla SC-aljzat bekötése

Az ábrán látható példában dupla SC-dugóval szerelt GOF-kábel látható.

Ábra 6.53: GOF-kábel dupla SC-dugóval

 
Győződjön meg arról, hogy minden GOF-kábel:

6.25
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– több üzemmódban is használható GOF-kábel (A rendszer nem képes az egy üzemmódot
támogató GOF-kábelek használatára.); használható 1300 nm-es hullámhosszú fénnyel,
illetve csillapítása legfeljebb 2 dB/km.

Tápellátás
Az optikai illesztő külső tápaljzatához külső tápegység csatlakoztatható. Az optikai illesztő
Kycon KPP-4P dugóval van ellátva, amelyet ehhez az aljzathoz csatlakoztathat (lásd: PRS-NSP
hálózati elosztó, Oldal 151).

!

Figyelmeztetés!

Biztonsági okokból áramkorlátozott, a 60065-ös szabványnak megfelelő, audio- és

videofelhasználásra alkalmas külső tápegységet kell használni, amelynek maximális kimeneti

árama 5 A. Alternatív megoldásként használhat a Kycon KPP-4 csatlakozó vezetékbe épített

külső (5 A-es, lassú) biztosítékot is.

 

Max. 48V/5A

KPP-4P

Pin 1

KPP-4P

Pin 2

Ábra 6.54: A tápegység csatlakoztatása
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DCN-DDB adatelosztó kártya
Az adatelosztó kártyát DCN-kábellel csatlakoztatja a DCN rendszerhez. Az adatelosztó kártya
nem fűzhető sorba más eszközökkel a DCN rendszerben.

Figyelem!

Az adatelosztó kártya megkerüléséhez azt rendszerkábel-elosztóval (LBB4114/00,

LBB4115/00) kell csatlakoztatni a DCN rendszerbe.

6 9

51

Ábra 6.55: RS232 port bekötése

Láb Meghatározás Leírás

1 --- Nincs csatlakoztatva

2 RxD Adatfogadás

3 TxD Adatküldés

4 --- Nincs csatlakoztatva

5 SG Föld

6 --- Nincs csatlakoztatva

7 RTS Adatküldési kérelem

8 CTS Küldésengedélyezés

9 --- Nincs csatlakoztatva

Táblázat 6.32: RS232 port bekötése

„Beszéljen lassabban” jelzés
A tolmácsmunkahelyek (lásd: DCN-IDESK tolmácsmunkahely, Oldal 52) el vannak látva
„Beszéljen lassabban” jelzési funkcióval. Ezzel a gombbal a tolmácsok bekapcsolhatják azt a
jelzést, amely a felszólalót lassabb beszédre kéri. A tolmácsmunkahely e funkcióját mindig az
adatelosztó kártyával együtt kell használni. A fizikai bekötés az ábrán látható.

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)≤ 

Ábra 6.56: Fizikai bekötés

Figyelem!

A párhuzamos kimenetek ki vannak vezetve egy 20 pólusú csatlakozóra is (lásd: DCN-IDESK

tolmácsmunkahely, Oldal 52).

A „Beszéljen lassabban” jelzés kapcsolási rajzáért tekintse meg az ábrát.
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On PCB

VC+

R

D00..D07

GND

+

_

I   125 mA≤ 

V   50 V(DC)≤ 

Ábra 6.57: Kapcsolási rajz

Az első „Beszéljen lassabban” jelzés aktiválja az adatelosztó kártya D00 párhuzamos
kimenetét. A második jelzés (amely egy másik tolmácsfülkéből érkezik) a D01 párhuzamos
kimenetet aktiválja, a harmadik jelzés a D02 kimenetet és így tovább. Összesen nyolc
párhuzamos kimenet aktiválható (D00-tól D07-ig).

Segítségkérő jelzések
A tolmácsmunkahelyek (DCN-IDESK) el vannak látva segítségkérő gombbal. Ezzel a gombbal a
tolmácsok jelezhetik az elnök vagy a kezelő számára, hogy segítségre van szükségük. A
tolmácsmunkahely e funkcióját mindig az adatelosztó kártyával együtt kell használni. A fizikai
bekötés az ábrán látható.
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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)≤ 

Ábra 6.58: Fizikai bekötés

Figyelem!

A párhuzamos kimenetek ki vannak vezetve egy 20 pólusú csatlakozóra is (lásd: DCN-IDESK

tolmácsmunkahely, Oldal 52).

A segítségkérés jelzésének kapcsolási rajza az ábrán látható.
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On PCB

VC+

R

D00..D07
D08..D15

GND

+

_

I   125 mA≤ 

V   50 V(DC)≤ 

Ábra 6.59: Kapcsolási rajz

Az 1–16-os tolmácsfülkékből érkező segítségkérések a D00–D15 párhuzamos kimeneteket
aktiválják a 254-es címmel rendelkező adatelosztó kártyán. Az 17–31-es tolmácsfülkékből
érkező segítségkérések a D00–D15 párhuzamos kimeneteket aktiválják a 255-ös címmel
rendelkező adatelosztó kártyán.
Tápellátás
A tápcsatlakozóhoz külső tápegység csatlakoztatható. A külső tápegység csak az adatelosztó
kártyát látja el energiával. A DCN rendszer számára azonban nem biztosít tápellátást.

Tápfeszültség (DCN vagy külső):

10–40 V (DC)

Áramfelvétel (DCN):

< 50 mA 40 V (DC) feszültség mellett

Táblázat 6.33: Tápellátás

A csatlakoztatott külső tápegység a J10 kapcsolóblokk használatával kapcsolható ki és be.

Pozíció Tápellátás

A Rendszer tápegysége

B Külső tápellátás

Táblázat 6.34: Kapcsoló beállítása
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10 - 40 V(DC)

GND

Ábra 6.60: Tápegység

J10

J10

B

A

Ábra 6.61: Tápegység

Távvezérlés
A párhuzamos bemenetek és kimenetek távirányítóként használhatók. Segítségükkel például
lámpák kapcsolhatók, ajtók nyithatók vagy függönyök zárhatók a teremben.

Figyelem!

A párhuzamos bemenetek és kimenetek ki vannak vezetve egy 20 pólusú csatlakozóra is.

Minden párhuzamos bemenet párt alkot egy párhuzamos kimenettel. Az U00 párhuzamos
bemenet például a D00 párhuzamos kimenetet vezérli.
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Párhuzamos bemenetek Párhuzamos kimenetek

Érintkezőfelület Láb Érintkezőfelület Láb

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 Fenntartott D15 Fenntartott

GND 20 GND 20

Táblázat 6.35: Párhuzamos bemenetek és -kimenetek

A párhuzamos bemenetek nem csak ugyanazon adatelosztó kártya párhuzamos kimeneteit
vezérlik.
A párhuzamos bemenetek minden olyan adatelosztó kártya társított párhuzamos kimeneteit is
vezérlik:
– amelyek passzív módban vannak és címük nem 253, 254 vagy 255.

Figyelem!

A párhuzamos kimeneteket csak egyetlen célra használja.

Például egy adatelosztó kártya D00 párhuzamos bemenete nem csak ugyanazon adatelosztó
kártya D00 kimenetét vezérli, hanem az összes többi olyan adatelosztó kártya U00 párhuzamos
kimenetét is, amely aktív módban van, vagy passzív módú, de címe nem 253, 254 vagy 255.
A párhuzamos bemenetek fizikai kapcsolását az ábrán láthatja.
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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

Ábra 6.62: Párhuzamos bemenetek

A párhuzamos kimenetek fizikai kapcsolását az ábrán láthatja.
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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

Ábra 6.63: Párhuzamos kimenetek

A párhuzamos bemenetek bekötésének kapcsolási rajza az ábrán látható.

On PCB

+

_

VC+

D00..D07
D08..D15

I   125 mA

GND

≤ 

V   50 V(DC)≤ 

Ábra 6.64: Kapcsolási rajz
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Egyedi optikai hálózati kábelek
A hosszabbító kábelekben futó vezetékkel kapcsolatosan az ábráról és a táblázatból
tájékozódhat.

7±0.1

3

2

1

5

4

Ábra 6.65: Vezetékek

Szám Jel

1 Védőszövet

2 Szigetelés

3 Külső burkolat

4 Normál vezeték

5 Optikai szál

Táblázat 6.36: Vezetékek

Az optikai hálózati csatlakozó (LBBB4417/00) 10 részből áll.

6.27
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1 2

3

4

5

7

8

6

Ábra 6.66: A csatlakozószerelvény rajza

2 75

1 3 4 6 8

Ábra 6.67: A csatlakozó alkatrészei

 
A kábelcsatlakozó összeszerelését az alábbi eljárás ismerteti.
Az eljárás három részből áll:
– Előkészítés
– A rézvezetékek végének eltávolítása.
– Az aljzat érintkezőinek csatlakoztatása.
– Az optikai szálak végének eltávolítása.
– Helyezze fel az érvéghüvelyeket.
– Szerelje össze a csatlakozót.
– Krimpelje a kábelgallért.
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Kábeltípusok
Az optikai hálózati kábeleknek két típusuk van:
– A típusú kábelek A műanyag optikai szálak egymás mellett helyezkednek el a kábelben (az

ábrán mindkét kábelvég látható). B típusú kábelek. A műanyag optikai szálak átellenesen
helyezkednek el a kábelben (az ábrán mindkét kábelvég látható).

A B

A

B
B

R

= Red
= Brown

R

RB
R
B

Ábra 6.68: Kábeltípusok

Előkészítés
A következők szerint járjon el:
1. A kábelvágóval (2-es eszköz) vágja az optikai hálózati kábelt méretre.

Figyelem!

A fényerő a kábelhosszal arányosan csökken. Az optikai hálózati kábel nem lehet hosszabb 50

méternél.

2. Vizsgálja meg a kábel típusát. Az eljárás egyes lépései a kábel típusától függenek.
3. Szereljen szét egy optikai hálózati csatlakozót. Az optikai hálózati csatlakozók 10 darabból

állnak.
4. Húzza át a kábelt a ház hátsó részén.

Ábra 6.69: A ház hátsó része a kábelen

5. Húzza át a kábelt a csupaszítóeszközön (5-ös eszköz) a mechanikus ütközőig.
6. A csupaszítóeszközzel távolítsa el a kábel külső burkolatát.
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Ábra 6.70: A kábel csupaszítása

Krimpelje a kábelgallért
A következők szerint járjon el:
1. A kábel végét húzza át a krimpelőgalléron a külső burkolat végéig.

Figyelem!

A krimpelőeszköz (3-as eszköz) a kerek kábelt és a külső burkolatának végén található

krimpelőgallért hatszögletűre sajtolja. A gallér krimpelése előtt győződjön meg arról, hogy

mindkét műanyag optikai szál párhuzamos a hatszög egyik oldalával.

A B

A

RB

BR
B

R

= Red
= Brown

R
B

Ábra 6.71: A keresztmetszet átalakítása

2. A krimpelőeszközzel (3-as eszköz) csatlakoztassa a krimpelőgallért a külső burkolatra. A
krimpelőgallér megakadályozza, hogy a kábel elforduljon a csatlakozóban.
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Ábra 6.72: A kábelgallér krimpelése

Távolítsa el a rézvezetékek végét
A következők szerint járjon el:
1. A krimpelőgallért tartsa I-es pozícióban a csupaszítóeszközzel. A kábelvágóval (2-es

vezeték) vágja el a rézvezetékek a II-es helyen.

II

I

Ábra 6.73: Rézvezeték vágása

2. Tolja a rézvezetéket a csupaszítóeszközbe (5-ös eszköz) ütközésig. Távolítsa el a piros és
a barna szigetelést a rézvezetékekről.

DCN Next Generation Csatlakozás | hu 169

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2013. november | V2.0 |



Ábra 6.74: Rézvezeték csupaszítása

Csatlakoztassa az aljzat érintkezőit
A következők szerint járjon el:
1. Helyezze az aljzat egyik érintkezőjét a krimpelőeszközbe (3-as eszköz). A krimpelőeszköz

felső részén barázda segíti az aljzat érintkezőjének megfelelő elhelyezését a szerszámban.

Ábra 6.75: Az aljzat érintkezőjének krimpelése (1)

Ábra 6.76: Az aljzat érintkezőjének krimpelése (2)
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2. Helyezze az egyik rézvezeték csupasz végét az aljzat érintkezőjének csatlakozóterületére.
Csukja össze a krimpelőeszközt az aljzat érintkezőjének rézvezetékre krimpeléséhez.

Ábra 6.77: Az aljzat érintkezőjének krimpelése (2)

3. Ismételje meg a 11–12. lépést a másik csupasz rézvezetékkel is. A kábel és a csatlakozó
szerelési eljárásának eredménye az ábrán látható.

A B

Ábra 6.78: Az aljzat rögzített érintkezői

Távolítsa el az optikai szálak burkolatát
A következők szerint járjon el:
1. A műanyag optikai szálakat helyezze a műanyag optikai szálakhoz (POF) való vágó-/

csupaszítóeszközbe (6-os eszköz). A vágandó optikai szálat a kis vezetőnyílásba kell fűzni.
A másik optikai szálat a nagyobb vezetőnyílásba kell helyezni. Tolja be a kábelt addig,
amíg a krimpelőgallér meg nem akad.
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Ábra 6.79: Optikai szál vágása (1)

Ábra 6.80: Optikai szál vágása (2)

2. Zárja be a szerszámot a kábel rögzítéséhez, majd húzza meg a „ravaszt” az optikai szál
vágásához.
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Ábra 6.81: Optikai szál vágása (3)

3. A kábel másik optikai szálával is ismételje meg a 14–15. lépést. Ennek elvégzése után
mindkét szál megfelelő hosszúságú lesz.

4. Helyezze az egyik optikai szálat a POF kábelekhez való vágó-/csupaszítóeszközbe (6-os
eszköz).

Ábra 6.82: Optikai szál csupaszítása

5. Csukja össze az eszközt, és húzza ki a szálat a burkolat eltávolításához.

Figyelem!

Ne feledje eltávolítani az eszközből a levágott burkolatot.

6. A kábel másik optikai szálával is ismételje meg a 17–18. lépést. A kábel és a csatlakozó
szerelési eljárásának eredménye az ábrán látható.
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A B

Ábra 6.83: Csupaszított optikai szálak

Helyezze fel az érvéghüvelyeket
A következők szerint járjon el:
1. Helyezzen egy érvéghüvelyt a műanyagszálas optikai kábelekhez (POF) való pozicionáló-/

krimpelőeszköz (4-es eszköz) rugós részébe.

Ábra 6.84: Érvéghüvely behelyezése

2. Az érvéghüvelyt a kis kar elfordításával rögzítheti.

Ábra 6.85: Érvéghüvely rögzítése
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3. Fűzzön egy műanyag optikai szálat a POF pozicionálóeszköz rugós nyílásába helyezett
érvéghüvelybe.

Ábra 6.86: Érvéghüvelyek krimpelése (1)

4. Csukja össze, majd nyissa ki az eszközt az érvéghüvely optikai szálra krimpeléséhez.
5. A kábel másik optikai szálával is ismételje meg a 20–23. lépést. Az érvéghüvelyek ilyenkor

csak magához az optikai szálhoz vannak rögzítve. A következő lépésben az
érvéghüvelyeket az optikai szálak borításához is rögzíteni kell.

6. Helyezze mindkét érvéghüvelyt a krimpelőeszközbe (3-as eszköz).

Ábra 6.87: Érvéghüvelyek krimpelése (2)

7. A krimpelőeszközzel (3-as eszköz) krimpelje az érvéghüvelyeket a szálak borítására. A
kábel és a csatlakozó szerelési eljárásának eredménye az ábrán látható.
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Ábra 6.88: Érvéghüvelyek krimpelése (3)

A B

Ábra 6.89: Érvéghüvelyek az optikai szálakon

Szerelje össze a csatlakozót
A csatlakozó összeszerelése előtt az optikai szálakat és a rézvezetékeket megfelelően el kell
helyezni a csatlakozóban. A rézvezetékek a csatlakozó felső részéhez fognak csatlakozni, az
optikai szálak pedig az alsóhoz (lásd az 5.42-es ábrát).

Figyelem!

A csatlakozók cseréjekor először mindig ellenőrizze a kábel másik végén lévő csatlakozó

kábelezését.

E1

O1 O2

E2

Ábra 6.90: Csatlakozó elölnézete

Tekintse meg a kábelezési diagramot és az ábrákat.

Láb Jel Vezeték

E1 +48 V (DC) Réz

E2 GND Réz
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Láb Jel Vezeték

O1 Adat Optikai szál

O2 Adat Optikai szál

Táblázat 6.37: Az optikai hálózati csatlakozó részletei

E1
RED

E1

BROWN
E2

O1

BLACK (2x)

O2

E2

O1

O2

Ábra 6.91: Kábelezési diagram

O1

O2

O1

O2

A

A

E1
E2

E1
E2

R

R

B

B

R
B

= Red
= Brown

Ábra 6.92: Kábelezési diagram A típusú optikai hálózati kábelekkel
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O1

O2

O1

O2

B

B

E1
E2

E1
E2

R

R

B

R
B

= Red
= Brown

B

Ábra 6.93: Kábelezési diagram B típusú optikai hálózati kábelekkel

 
Ahol csak lehetséges, mindkét típusú kábel csatlakozóinak összeszerelése látható az ábrákon.
A következők szerint járjon el:
1. Győződjön meg róla, hogy a kábelek és a műanyag optikai szálak vége megfelelően áll-e.

A B

A B

R B

B R R B

R B

R
B

= Red
= Brown

Ábra 6.94: Rézvezetékek és optikai szálak

2. Helyezze az érvéghüvelyeket a tartóblokkba.

A B

Ábra 6.95: Tartóblokk és a ház hátsó része
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3. Helyezze az aljzat érintkezőit a tartóblokkba. Csak A típusú kábelek esetén: az A típusú
kábelek egyik csatlakozóján a piros és a barna színű rézvezetékeknek a kábelezési
diagramnak megfelelően keresztezniük kell egymást.

A B

A B

B
B

R

B

R

R

B

R

R
B

= Red
= Brown

Ábra 6.96: Tartóblokk és a ház hátsó része

4. Helyezze a tartóblokkot a ház hátsó részébe.

Ábra 6.97: A tartóblokk és a ház hátsó részének szerelvénye

5. Pattintsa a ház első részét a tartóblokkból és a ház hátsó részéből álló szerelvényre.

Ábra 6.98: A ház első részének rögzítése

6. Helyezze be a Torx csavart a ház elülső részébe.
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Ábra 6.99: A Torx csavar behelyezése

7. Húzza meg a Torx csavart a Torx csavarhúzóval (7-es eszköz).

Ábra 6.100: A Torx csavar meghúzása

8. Helyezze fel a porvédő sapkát a csatlakozóra a műanyag optikai szálak védelme
érdekében.

Ábra 6.101: Porvédő sapka a csatlakozón
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Egyedileg készített DCN-kábelek
Az LBB4116/00 hosszabbító kábellel (100 m) és az LBB4119/00 DCN-csatlakozókkal egyedi
kábelek készíthetők.

Socket

Plug

Ábra 6.102: DCN-dugó és -aljzat

Plug Socket

1

6

2

3

4

5 5

6

4

3

2

1

Ábra 6.103: DCN-dugó és -aljzat bekötése

1
5
2
4

3

6
GND

Ábra 6.104: DCN-kábel bekötése

Láb Jel Szín

1 Downlink – GND ---

2 Downlink – adat Zöld

3 +40 V (DC) Barna

4 Uplink – adat Fehér

5 Uplink – GND ---

6 +40 V (DC) Kék

Táblázat 6.38: DCN-kábel bekötése

6.28

DCN Next Generation Csatlakozás | hu 181

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2013. november | V2.0 |



Konfiguráció

Rendszerkonfigurálás

Letöltés
A szoftver központi vezérlőegységre való letöltéséhez tegye a következőket:
1. Telepítse a Download and License Toolt (letöltő és licenckezelő eszközt) egy

számítógépre (az eszköz a DVD-n található).
2. Csatlakoztassa az összes központi berendezést a központi vezérlőegységhez optikai

hálózati csatlakozón keresztül. Figyeljen a földhurok-beállításokra (lásd: DCN-CCU2 és
DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek, Oldal 14.)

3. Csatlakoztassa a számítógéphez a központi vezérlőegységet.
4. Kapcsolja be a központi vezérlőegységet és az összes többi központi berendezést.
5. Válassza a következőt: Download CCU (Központi vezérlőegység letöltése).
6. Válassza a következőt: Download optical devices (Optikai eszközök letöltése).
 
A szoftver több központi vezérlőegységre való letöltéséhez tegye a következőket:
1. Telepítse a Download and License Toolt (letöltő és licenckezelő eszközt) egy

számítógépre (az eszköz a DVD-n található).
2. A másodlagos központi vezérlőegység kivételével csatlakoztasson minden központi

berendezést az elsődleges központi vezérlőegységhez.
3. Csatlakoztassa a számítógéphez az elsődleges központi vezérlőegységet.
4. Válassza a következőt: Download CCU (Központi vezérlőegység letöltése).
5. Válassza a következőt: Download optical devices (Optikai eszközök letöltése).
6. Kapcsolja ki az elsődleges központi vezérlőegységet és az optikai eszközöket.
7. Csatlakoztassa a központi vezérlőegységeket egyesével a számítógéphez.
8. Válassza a következőt: Download CCU (Központi vezérlőegység letöltése).
9. Egyesével kapcsolja ki a központi vezérlőegységeket.
 

Figyelem!

A Download and License Tool használatával végezhető el a frissítés. A Download Optical

devices (Optikai eszközök letöltése) lehetőség választásakor a központi vezérlőegységhez

csatlakoztatott összes megfelelő egység frissül. Ha a DCN-WAP csatlakoztatva van, a DCN-

WAP frissítése több mint 50 percet vesz igénybe. Kiiktatás: Ha a DCN-WAP frissítésére nincs

szükség, ne csatlakoztassa a DCN-WAP egységet a Download Optical devices (Optikai

eszközök letöltése) lehetőség választásakor. Ez a rendszer normál viselkedése, amelyre itt

figyelmeztetjük a felhasználókat.

 

Figyelem!

A rendszer helyes működéséhez a központi berendezések és a számítógép minden szoftverét

és firmware-ét ugyanarra a kiadásra kell frissíteni.

 
 

7

7.1

7.1.1
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Inicializálás
A DCN rendszer minden aktív eszközének (legyen az vezetékes vagy vezeték nélküli)
rendelkeznie kell címmel. A központi vezérlőegység csak olyan egységeknek tud adatot
küldeni, amelyek címmel rendelkeznek. Az inicializálás során a központi vezérlőegység címeket
oszt ki az aktív eszközöknek.

A rendszer inicializálásának megszüntetése
1. Válassza a központi vezérlőegység konfigurációs menüjének 8K De-Initialize menüpontját.
2. Nyomja meg a forgógombot a 8K De-Initialize menüpontra ugráshoz.
3. A menüpont paraméterét állítsa Yes (Igen) értékűre. A DCN rendszer aktív egységeinek a

címe törlődik. A DCN rendszer aktív eszközein minden LED világítani kezd.

Az eszközök inicializálásának megszüntetése
1. Vezetékes egységek esetén: Az aktív eszköz címének törléséhez nyomja le az eszköz „De-

init” kapcsolóját fél másodpercnél rövidebb ideig. Az egység összes LED-je világítani kezd,
a mikrofon jelzőgyűrűjének LED-je pedig vörösen kezd világítani.

2. Vezeték nélküli egységek esetén: A cím törléséhez és az inicializálás megszüntetéséhez
tartsa lenyomva az aktív eszköz „De-init” kapcsolóját egy másodpercnél tovább. A vezeték
nélküli hozzászólói egység összes LED-je világítani kezd, a mikrofon jelzőgyűrűjének LED-
je pedig vörösen kezd világítani. A korábbi regisztráció törlődik, és az eszköz újra készen
áll a regisztrációra.

!

Vigyázat!

A kapcsoló lenyomásához ne használjon hegyes tárgyat, mert azzal károsíthatja a kapcsolót. A

„De-init” kapcsoló lenyomásához használjon gemkapcsot vagy hasonló eszközt.

Az eszközök inicializálása
4 Nyomja meg a DCN rendszer aktív eszközeinek Mikrofon gombját. Amikor a központi

vezérlőegység címet oszt ki az aktív eszközöknek, azok LED-jei kialszanak.
 

Figyelem!

Egyszerre mindig csak egy Mikrofon gombot nyomjon meg. A központi vezérlőegység

egyszerre csak egy aktív eszköznek képes címet kiosztani.

 

Figyelem!

A DCN-FVU szavazóegységek nem rendelkeznek Mikrofon gombbal. A szavazóegység számára

a 3-as szavazógombbal adhat kérhet címet.

 

Figyelem!

A DCN-DDI két résztvevős illesztő számára is a hozzá csatlakoztatott DCN-FV szavazópanel 3-

as szavazógombjával osztható ki cím.

 
 

7.1.2
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19"-es egységek
Menüpontok
A konfigurációs menü menüpontokból épül fel. A menüpontok részeiért lásd: DCN-CCU2 és
DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek, Oldal 188 > Áttekintés.

Main menu
number

Sub-menu
character

Parameter Value VU meter

Menu item
title

Ábra 7.1: A menüpontok részei

Szám és karakterek
A menüpontokat a főmenü számának almenükaraktere alapján azonosíthatja. A szám azt a
főmenüt adja meg, amelyhez a menüpont kapcsolódik. A karakterek azokat az almenüket adják
meg, amelyekhez a menüpont kapcsolódik.

A menü neve
Minden menü rendelkezik névvel. A név röviden leírja a menüpont funkcióját.

Paraméterek és értékek
A legtöbb menüpont rendelkezik egy vagy több paraméterrel. A beállításokat a paraméterek
értékének módosításával lehet megadni.

Jelszintjelző
Néhány menüpont rendelkezik jelszintjelzővel. A jelszintjelző a jelek hangerőszintjét mutatja. A
jelszintjelző hét sorból áll.

Jelszintjelző Leírás

Egy sor látható Nincs jel

Hét sor látható Maximális erősségű jel

Háromszög Vágott jel

Mínuszjel Vezérlőbemenet által letiltva

Táblázat 7.1: Jelszintjelző

A főmenü megnyitása
A főmenü megnyitásához nyomja meg a forgógombot, amikor a főmenü menüpontján van. A
főmenü száma és a menüpont neve villog.

Végighaladás a főmenün
– Amikor a főmenü látható, fordítsa jobbra a forgógombot a főmenü következő elemére

lépéshez.
– Fordítsa balra a forgógombot a főmenü előző elemére lépéshez.
Almenük megnyitása

7.2
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Amikor a kijelzőn olyan menüpont látható, amelyet három pont (...) követ, a menüpont
használatával almenü érhető el. Az almenü megnyitásához nyomja meg a forgógombot a három
ponttal rendelkező menüben. (Az utolsó almenükarakter és a menü neve villog.)

Figyelem!

A Setup (Beállítás) almenü megnyitásához tartsa nyomva a forgógombot 3 másodpercnél

tovább.

 
Az almenük menüpontjainak kiválasztása
A következők szerint járjon el:
– Amikor az almenü látható, fordítsa jobbra a forgógombot az almenü következő

menüpontjára lépéshez.
– Fordítsa jobbra a forgógombot az almenü előző menüpontjára lépéshez.

A menüpontok megnyitása
A következők szerint járjon el:
– A forgógomb elforgatásával válassza ki a megfelelő menüpontot.
– Amikor a kijelzőn a megfelelő menüpont jelenik meg, nyomja meg a gombot a menüpont

megnyitásához. A kijelzőn kurzor jelenik meg.

A paraméterek kiválasztása
A következők szerint járjon el:
1. Nyissa meg a megfelelő menüpontot.
2. A forgógomb elfordításával vigye a kurzort a megjelenő paraméterre.
3. A paraméteren nyomja meg a gombot. A paraméter ekkor villog.
4. A forgógomb elfordításával lépjen a megfelelő paraméterre.
5. Amikor a kijelzőn a megfelelő paraméter látható, a gomb megnyomásával válassza ki azt. A

kijelzőn kurzor jelenik meg.

A paraméterek értékének módosítása
A következők szerint járjon el:
1. Válassza ki a megfelelő paramétert.
2. A forgógomb elfordításával vigye a kurzort az értékre.
3. Nyomja meg a gombot. Az érték ekkor villog.
4. A forgógomb elfordításával lépjen az értékre.
5. Amikor a kijelzőn a megfelelő érték látható, a gomb megnyomásával válassza ki azt. A

kijelzőn kurzor jelenik meg.

A menüpontok bezárása
A következők szerint járjon el:
1. Vigye a kurzort a menüpontot azonosító utolsó karakterre.
2. Nyomja meg a forgógombot a menüpont bezárásához. Az utolsó karakter és a menü neve

villog.

Az almenük bezárása
A következők szerint járjon el:
1. Vigye a kurzort a menüpontot azonosító utolsó előtti karakterre.
2. Nyomja meg a forgógombot az almenü bezárásához. Az utolsó karakter és a menü neve

villog.

A főmenü bezárása
A következők szerint járjon el:
1. A főmenüből a forgógomb forgatásával lépjen a < Back menüpontra.
2. A < Back menüpontban nyomja meg a gombot a főmenüre ugráshoz.

 

DCN Next Generation Konfiguráció | hu 185

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2013. november | V2.0 |



Példa
Példaként tegye a következőket a központi vezérlőegység 2. hangbemenetéhez tartozó jelszint
módosításához:

Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy a példa megkezdésekor a főképernyőről induljon.

1. Nyomja meg a gombot a főmenü megnyitásához.

2. Forgassa a gombot jobbra, amíg el nem éri a 8 Setup... (Beállítás...) menüpontot.

3. Az almenü megnyitásához nyomja 3 másodpercig a forgógombot.

4. Forgassa jobbra a gombot a 8G Audio I/O... eléréséig.

5. Nyomja meg a forgógombot az almenü megnyitásához.

6. Nyomja meg a forgógombot az almenü elemének megnyitásához.

7. A forgógomb elfordításával vigye a kurzort a megjelenő értékre.

8. Az értéken nyomja meg a gombot.

9. A forgógomb elfordításával módosítsa az értéket.

Figyelem!

A példában a forgógomb balra forgatásával csökkentheti 0 dB-es értéket -6 dB-re. Az érték

növeléséhez forgassa a forgógombot jobbra.
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10. Az érték kijelölésének megszüntetéséhez nyomja meg a forgógombot.

11. A forgógomb elfordításával lépjen a főmenü számára.

12. Nyomja meg a forgógombot a főmenübe való visszatéréshez.

13. A forgógomb jobbra fordításával lépjen a < Back (Vissza) menüpontra.

14. Nyomja meg a forgógombot a főképernyő megjelenítéséhez.
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DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek
Áttekintés
A központi vezérlőegység konfigurációs menüjével konfigurálhatja a központi vezérlőegységet
és a rendszert.

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

Ábra 7.2: Konfigurációs menü

7.3
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Beállítás
A Setup (Beállítás) almenü megnyitásához használja a 8 Setup menüpontot. Az ebben az
almenüben szereplő elemekkel konfigurálhatja a központi vezérlőegységet és a rendszert.

Mikrofon
A mikrofon beállításához a 8A Microphone almenü elemeit használhatja.

Menüpont Paraméter Érték Leírás

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

A rendszer által akkor végzett
művelet, amikor az elnök
felengedi az elsőbbség gombot.

8Ab Request LED LED setting Flashing*
Continuous

Megadja a kérésjelző LED
viselkedését a kéréslistán
szereplő első résztvevő esetén.

8Ac Auto Mic. Off  On
Off*

Az aktív mikrofonokat 30
másodperces beszédszünet után
automatikusan kikapcsolja. Ez
alól az elnöki egységek és a
tolmácsmunkahelyek kivételek.

8Ad Request
(Kérés)

List Length
(Lista hossza)

1-99 Meghatározza a sorban álló
kérések maximális számát.

8Ae Respons
(Válasz)

List Length
(Lista hossza)

1-25 Meghatározza a sorban álló
válaszok maximális számát.

Táblázat 7.2: Microphone (Mikrofon) almenü (* = alapértelmezett érték)

A mikrofonprioritási beállításokért tekintse meg a következő táblázatot

Érték Leírás

Permanently off Miután az elnök felengedte az elsőbbség gombot, a rendszer nem
aktiválja újra a résztvevők mikrofonjait. A felszólalási kérelmek és a
felszólalók törlődnek.

Temporarily off Miután az elnök felengedte az elsőbbség gombot, a rendszer újra
aktiválja a résztvevők mikrofonjait. A felszólalási kérelmek és a
felszólalók nem törlődnek.

Táblázat 7.3: A mikrofonprioritás almenüjének értékei

Figyelemfelkeltő hangok
A figyelemfelkeltő hangok beállításához a 8B Att. Tones (Figyelemfelkeltő hangok) almenü
használható.
A központi vezérlőegység figyelemfelkeltő hangot játszik le, amikor az elnök:
– megnyomja az elsőbbség gombot az elnöki eszközön;
– szavazást indít.

Menüpont Paraméter Érték Leírás

8B Att. Tones Esemény:
Priority*
Voting

Hang:
Off, 1*, 2, 3
Off*, 1, 2, 3

A rendszer figyelemfelkeltő
hangjai.

Táblázat 7.4: A figyelemfelkeltő hangok almenüje (* = alapértelmezett érték)
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Az ülésterem felosztása
Az ülésterem felosztásának beállításához használja a 8C Floor Distr. (Ülésterem felosztása)
almenüt.

Érték Leírás

On* A központi vezérlőegység a teremhangot küldi a rendszer összes nem
használt (üres) tolmácsolási csatornájára.

Ki A központi vezérlőegység nem küldi a teremhangot a rendszer nem
használt (üres) tolmácsolási csatornáira.

Táblázat 7.5: Az ülésterem felosztása almenü értékei (* = alapértelmezett érték)

Intercom
Az elnök és a kezelő helyének meghatározásához a 8D Intercom almenü elemi használhatók.

Menüpont Érték Leírás

8Da AssignOperator
(Kezelő
hozzárendelése)

No*
Yes

A rendszer nem kezdi meg a kezelő
hozzárendelésének eljárását. A rendszer
megkezdi a kezelő hozzárendelésének
eljárását.
Emelje fel a kezelő intercom kézibeszélőjét a
kezelő helyének meghatározásához.

8Db Assign Chairman
(Elnök
hozzárendelése)

No*
Yes

A rendszer nem kezdi meg az elnök
hozzárendelésének eljárását. A rendszer
megkezdi az elnök hozzárendelésének
eljárását.
Emelje fel az elnök intercom kézibeszélőjét az
elnök helyének meghatározásához.

Táblázat 7.6: Intercom almenü (* = alapértelmezett érték)

Résztvevői kijelző
A kijelző nyelvének beállításához a 8E Del. Display (Résztvevői kijelző) almenü elemeit
használhatja.

Menüpont Érték Leírás

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

A hozzászólói eszközök kijelzőjén megjelenő
nyelv. Egyéb nyelvek (például a kínai) a DCN-
DLT használatával választhatók ki. Az angol
nyelv (English) nem választható.

Táblázat 7.7: Résztvevői kijelző almenü (* = alapértelmezett érték)

Vezeték nélküli beállítások
Használja a 8F Wireless (Vezeték nélküli) almenü elemeit.
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Menüpont Paraméter Érték Leírás

8Fa Repetition -- 0*
1
2

Lehetővé teszi a késleltetés és a
megbízhatóság felcserélését.

8Fb WAP Mode Carrier
Powermode

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

A WAP beállítása.

8Fc Encryption -- On
Off*

Engedélyezi a jelek titkosítását a
vezeték nélküli egységeken.

Táblázat 7.8: Vezeték nélküli almenü (* = alapértelmezett érték)

Figyelem!

A DCN vezeték nélküli egységein 128 bites AES Rijndael-titkosítás használható. A titkosítási

kulcsot nem a vezeték nélküli hozzáférési pont (DCN-WAP), hanem a központi vezérlőegység

(DCN-CCU2) tárolja. A DCN-WAP a kulcsot azután kapja csak meg, miután csatlakozik a DCN-

CCU2 központi vezérlőegységhez. A DCN-CCU2 és a vezeték nélküli hozzászólói egységek (4.0-

ás és újabb verziói) alapértelmezett titkosítási kulccsal rendelkeznek. A korábbi verziójú

vezeték nélküli hozzászólói egységek, illetve azok, amelyeken a titkosítási kulcsot

módosították nem regisztrálhatnak, és így nem is használhatók az engedélyezett titkosítással

rendelkező, de alapértelmezett kulcsot használó DCN-CCU2 egységekkel. A DCN-CCU2 és a

vezeték nélküli hozzászólói egységek titkosítási kulcsa a központi vezérlőegységhez mellékelt

DVD-n található Download & License Tool használatával módosítható. Ha a Download &

License Tool programban üresen hagyja a titkosítási kulcs mezőjét, akkor a DCN-CCU2 és a

vezeték nélküli hozzászólói egységek alapértelmezett titkosítási kulcsa visszaállítható.

Be- és kimenő hang
Az elnök és a kezelő helyének meghatározásához a 8G Audio I/O almenü elemi használhatók.
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Menüpont Paraméter Érték Leírás

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

Szint:
–6 – 6 dB (0 dB*)
–6 – 6 dB (0 dB*)
–24 – 6 dB (0 dB*)
–24 – 6 dB (0 dB*)

A központi vezérlőegység
hangbemeneteinek és
hangkimeneteinek névleges
szintjei.

8Gb Routing I/O 2 --- Több másodlagos
egységet használó mód:
– Recorder*
– Delegate Ldspkr
– Local floor
– Insertion or Int.

Floor insert
Stand alone (Önálló),
Single (Egyedüli), Több
elsődleges egységet
használó mód:
– Recorder*
– Delegate Ldspkr

(Résztvevői
hangszóró)

– Mix-Minus
– Insertion

(Illesztés), Int.
Floor insert
(Tolmács
helyiségének
illesztése) vagy
Insertion no AGC
(Illesztés AGC
nélkül)

A központi vezérlőegység
hangirányítási módja.
Lásd: A be- és kimenő hang
irányítása, Oldal 16.

Táblázat 7.9: Be- és kimenő hang almenü (* = alapértelmezett érték)

Kameravezérlés
A 8H Camera Cntrl (Kameravezérlés) almenü elemeivel választhatja ki a csatlakoztatott
kamerarendszer típusát.

Érték Leírás

Autodome* A központi vezérlőegység a kameravezérlő jelet Bosch Autodome
rendszernek küldi (bitsebesség: 9,6 K).

Allegiant A központi vezérlőegység a kameravezérlő jelet Bosch Allegiant
rendszernek küldi (bitsebesség: 19,2 K).

Táblázat 7.10: A Kameravezérlés almenü értékei (* = alapértelmezett érték)

IP-cím
Az IP-cím beállításához a 8I IP Address (IP-cím) almenü elemeit használhatja.
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Menüpont Érték Leírás

8Ia Address 192.168.0.100 *
(Cím)

Megadja a TCP/IP-címet.

8Ib Subnet Mask 255.255.255.0 *
(Cím)

Megadja a TCP/IP alhálózati maszkot.

8Ic Def. Gateway 0.0.0.0 * (Cím) Megadja az alapértelmezett TCP/IP-átjárót.

Táblázat 7.11: IP-cím almenü (* = alapértelmezett érték)

Központi vezérlőegység üzemmódja
A 8J CCU Mode (CCU mód) almenü elemivel állítható be a központi vezérlőegység működési
módja.

Menüpont Paraméter Érték Leírás

8J CCU Mode Mód:
Standalone*
Single
Multi

Több CCU esetén a
másodlagos egység
azonosítója – 01* és
30 közötti érték

A központi vezérlőegység (CCU)
működési módját önálló,
egyedüli vagy több egységes
módra állítja.

Táblázat 7.12: CCU mód almenü (* = alapértelmezett érték)

– A Standalone (Önálló) módot azokon a rendszereken állítsa be, amelyek csak egy DCN-
CCU2 egységet tartalmaznak.

– A Single (Egyedüli) módot akkor állítsa be, ha valamelyik DCN-CCU2 egységet
(ideiglenesen) le kell választani az optikai hálózatról.

– A Multi (Többszörös) módot olyan rendszerek esetén válassza, amelyek több DCN-CCU2
egységet tartalmaznak.

Figyelem!

A DCN-CCUB2 esetén a 8J CCU mode (CCU mód) nem választható.

Több központi vezérlőegységet tartalmazó rendszer beállítása:
1. Kapcsolja be az összes központi vezérlőegységet úgy, hogy azok nincsenek az optikai

hálózatra, illetve Ethernet-hálózaton keresztül más központi vezérlőegységekhez
csatlakoztatva.

2. A 7Ac és a 7Ad menüben ellenőrizze, hogy minden központi vezérlőegység FPGA- és
firmware-verziója egyezik-e. Amennyiben a verziók nem egyeznek a Download & Licensing
Tool használatával frissítse az össze központi vezérlőegységet egyező verzióra.

3. A 8J menü használatával válasszon egyező rendszerazonosítót (System-ID) a több
központi vezérlőegységet tartalmazó rendszer összes központi vezérlőegysége számára 00
és 15 között (alapértelmezett érték: 00).

4. Minden központi vezérlőegység egyedi Slave-ID (másodlagos) azonosítót igényel. A 8J
menü használatával adjon minden központi vezérlőegységnek egyedi, 01 és 30 közötti
Slave-ID azonosítót. A 01-es Slave-ID az elsődleges központi vezérlőegység számára van
fenntartva (alapértelmezett érték: 01).

5. A 8I menü használatával adjon minden központi vezérlőegységnek egyedi IP-címet.
Ha DHCP-támogatással rendelkező hálózatot használ, válassza a DHCP lehetőséget, és az
5b–5d lépéseket kihagyva ugorjon a 6. lépésre. Figyeljen arra, hogy egyes DHCP-
kiszolgálók időről időre új IP-címeket adnak ki. Ez a több központi vezérlőegységet
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tartalmazó rendszerek esetén nem kívánatos viselkedés, mivel a központi vezérlőegységek
IP-címének megújítása a központi vezérlőegységek közötti kapcsolat ideiglenes
megszakadásával jár, ami a rendszer helytelen működését okozhatja. A 7Af információs
menü használatával tekintheti meg a központi vezérlőegység aktuális IP-címét.
Ha a DHCP funkció nem érhető el, a 8Ia menü használatával adhat az egyező alhálózaton
lévő minden központi vezérlőegységnek egyedi statikus IP-címet a következő
tartományból: 1.0.0.0–223.255.255.255 (kivéve a 127.***.***.*** tartományba eső
címeket). Alapértelmezett cím: 192.168.0.100). Egy jó példa: a központi vezérlőegység IP-
címe az alapértelmezett, az első másodlagos egységé 192.168.0.101, a másodiké
192.168.0.102 és így tovább.
A 8Ib menü használatával oszthatja ki minden központi vezérlőegység számára ugyanazt a
TCP/IP alhálózati maszkot a 0.0.0.0–255.255.255.255 tartományból. Alapértelmezett
érték: 255.255.255.0.
Ha egy vagy több DCN-vezérlőszámítógép másik alhálózaton van, a 8Ic menü használatával
adhatja meg ugyanazt az alapértelmezett TCP/IP-átjárót minden központi vezérlőegység
számára a 0.0.0.0–255.255.255.255 tartományból. Az alapértelmezett érték a 0.0.0.0.

6. Kapcsolja ki az összes központi vezérlőegységet, és csatlakoztassa az optikai, valamint az
Ethernet-kábeleket. Ezután kapcsolja be az elsődlegesként beállított központi
vezérlőegységet, majd a másodlagosként beállított központi vezérlőegységeket.

7. Ekkor minden központi vezérlőegységnek hibaüzenet nélkül kell futnia – lásd: DCN-CCU2
és DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek, Oldal 239 > Előugró üzenetek.

Az inicializálás megszüntetése
A 8K De-initialize (Inicializálás megszüntetése) almenüpont használatával törölheti az összes
csatlakoztatott vezetékes és vezeték nélküli résztvevői, valamint tolmácseszköz címét.

Menüpont Paraméter Érték Leírás

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

Nincs címtörlés. A címek törlése.

Táblázat 7.13: Inicializálás megszüntetése almenü (* = alapértelmezett érték)

Többször szereplő egységazonosítók
A 8L Double UnitID (Többször szereplő egységazonosítók) almenüpont használatával adhatja
meg, hogy mit tegyen a rendszer a többször szereplő egységazonosítókkal.

Érték Leírás

New UnitID*
Keep UnitID

A többször szereplő egységazonosító számára új címet
(egységazonosítót) oszt ki.
Megtartja a címet (egységazonosítót).

Táblázat 7.14: A Többször szereplő egységazonosítók almenü értékei (* = alapértelmezett érték)

 
A New UnitID (Új egységazonosító) lehetőség választásakor az egyező azonosítójú egységek
mikrofon LED-je világítani kezd, és a felhasználó a Mikrofon gomb megnyomásával új címet
rendelhet az egységhez. A Keep UnitID (Egységazonosító megtartása) lehetőség választása
esetén a mikrofon LED villogni kezd, és az egység figyelmen kívül hagyja a gomb lenyomását.
Az azonosító megtartásához és a probléma megoldásához az egyik egyező azonosítóval
rendelkező egységet le kell választani és esetlegesen másikra kell cserélni.
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Figyelem!

A több központi vezérlőegységet tartalmazó rendszerekben a 8L Double Unit ID (Többször

szereplő egységazonosítók) menüpontot minden központi vezérlőegységhez be kell állítani,

mivel a másodlagos központi vezérlőegységek nem követik az elsődleges egység e beállítását.

A 8L Double Unit ID (Többször szereplő egységazonosítók) a vezeték nélküli eszközök esetén

nem választható.

Egység-/gazdanév
Egyes hálózatok képesek a gazdanevek kezelésére. Ezekben a hálózatokban egyedi CCU-
gazdanevek is használhatók. A 8M Unit/Hostname (Egység-/gazdanév) almenü használatával
állítható be a központi vezérlőegység neve. Az egység neve lesz a gazdanév is a TCP/IP-
hálózaton. A központi vezérlőegység neve legfeljebb 16 karakterből állhat, és csak a
gazdanevek esetén engedélyezett karaktereket tartalmazhat. Az alapértelmezett egységnév a
CCU szöveg és a sorozatszám.
A gazdanév módosítása után a CCU egységet újra kell indítani (ki kell kapcsolni) ahhoz, hogy
az új gazdanév látható legyen a TCP/IP-hálózaton.

Figyelem!

A gazdanevekre vonatkozó megállapodások miatt az egység-/gazdanév csak az a és z közötti

ASCII-betűk kis- és nagybetűs alakját (a hálózaton a gazdanévben nem különböztetik meg a

kis- és nagybetűket), valamint 0 és 9 közötti számokat tartalmazhat. Egyéb szimbólumok,

írásjelek és szóközök nem használhatók. A gazdanév rövidítéséhez a karakterek hátulról

visszafelé egyesével törölhetők.

Alapértelmezett értékek
A konfigurációs menü minden paraméterét visszaállíthatja az alapértelmezett értékre a 8N
Defaults (Alapértelmezett értékek) almenü használatával.

Menüpont Paraméter Érték Leírás

8N Defaults Reset to
defaults?

No*
Yes

Nem állítja vissza az
alapértelmezett értékeket.
Visszaállítja az összes paraméter
alapértelmezett értékét. A
visszaállított értékek között
szerepelnek a
tolmácsmunkahelyek, az IP-
beállítások és az Egység-/
gazdanév paraméterei is. A
központi vezérlőegység is
újraindul.

Táblázat 7.15: Alapértelmezett értékek almenü (* = alapértelmezett érték)
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LBB4402/00 audiobővítő
Áttekintés
Az audiobővítő konfigurációs menüjével konfigurálhatja az audiobővítőt.

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

Ábra 7.3: Konfigurációs menü

Figyelem!

Ha a reteszelési beállítás None (Nincs) (lásd: NoTrans Variables), az audiobővítő

hangbemenetei csak a fordítási csatornákon vannak letiltva. A hangbemeneti csatornák a

teremcsatornákra átirányíthatók.

Beállítás
A Setup (Beállítás) almenü megnyitásához használja a 4 Setup (Beállítás) menüpontot. Az
ebben az almenüben szereplő menüpontokkal konfigurálható az audiobővítő.

Figyelem!

A Setup (Beállítás) almenü megnyitásához tartsa nyomva a forgógombot 3 másodpercnél

tovább.

7.4
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Menüpont Paraméter Érték (csak
olvasható)

Leírás

4A Input Mode --- --- Hozzáférést biztosít az Input
Mode (Bemeneti mód)
almenühöz (lásd: NoTrans
Variables).

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

AGC:
On, Off
On, Off
On, Off
On, Off

A hangbemenetek
automatikus
erősítésszabályozását
(AGC) kapcsolja be és ki
(lásd: Automatikus
erősítésszabályozás).

4C Level Jel:
Input 1
Input 2
Input 3
Input 4
Output 1
Output 2
Output 3
Output 4

Szint:
–6 és 6 dB között (0
dB*)
–6 és 6 dB között (0
dB*)
–6 és 6 dB között (0
dB*)
–6 és 6 dB között (0
dB*)
–24 és 6 dB között (0
dB*)
–24 és 6 dB között (0
dB*)
–24 és 6 dB között (0
dB*)
–24 és 6 dB között (0
dB*)

Az audiobővítő
hangbemeneteinek és
hangkimeneteinek szintjei.

4D Routing Jel:
Input 1
Input 2
Input 3
Input 4
Output 1
Output 2
Output 3
Output 4

Csatorna:
--, 00–31
--, 00–31
--, 00–31
--, 00–31
--, PA, 00–31
--, PA, 00–31
--, PA, 00–31
--, PA, 00–31

Az audiobővítő
hangbemenetéhez vagy
hangkimenetéhez
csatlakoztatott csatorna.
(PA = hangosítórendszer.)

4E Ctrl Thresh.
(Vezérlési
küszöbérték)

Jel:
Output 1
Output 2
Output 3
Output 4

Szint:
–60 és -10 dB között
–60 és -10 dB között
–60 és -10 dB között
–60 és -10 dB között

Ha egy kimenet egy egyéni
mikrofoncsatornához van
társítva, a hozzá tartozó
érintkező átkapcsol, ha a
jelszint a határértéknél
nagyobb.
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Menüpont Paraméter Érték (csak
olvasható)

Leírás

4F Unit Name --- Name: Analog
Expander* Custom
name

Az audiobővítő neve (max.
16 karakter).

4G Defaults --- --- Visszaállítja az összes
egység gyári beállításait. Az
egység nevét nem állítja
vissza.

Táblázat 7.16: Beállítás almenü (* = alapértelmezett érték)

Bemeneti mód
Az Input mode (Bemeneti mód) almenüben adhatja meg az audiobővítő 1. és 2.
hangbemenetének bemeneti módját. Mindkét bemenetre köthetők mikrofon- és vonalszintű
jelek is. Ha valamelyik hangbemenethez mikrofon jelet csatlakoztat, a hangbemenet fantom
tápegységét is be-, illetve kikapcsolhatja.

Menüpont Paraméter Érték Leírás

4A Input 1 Input mode
Phantom

Line*, Mic On,
Off*

Az 1. hangbemenet
bemeneti módja.

4A Input 2 Input mode
Phantom

Line*, Mic On,
Off*

Az 2. hangbemenet
bemeneti módja.

Táblázat 7.17: Bemeneti mód almenü (* = alapértelmezett érték)

Automatikus erősítésszabályozás (AGC)
Az AGC menüponttal engedélyezheti és tilthatja le az automatikus erősítésszabályozást a
hangbemeneteken. Ha szükséges, engedélyezze az automatikus erősítésszabályozást a külső
tolmácsolást a rendszerbe továbbító hangbemeneteken. Az automatikus erősítésszabályozás
biztosítja, hogy a beérkező tolmácsolás szintje 9 dBV (az XLR-csatlakozón) vagy –6 dBV (az
RCA-csatlakozón) legyen. Ha a külső tolmácsolás névleges bemenetének jelszintje magas, a
külső tolmácsolás hangereje túl magas lesz a tolmácsmunkahelyekről érkező „belső”
tolmácsoláshoz képest.

Figyelem!

Ha a 00 csatornát hangbemenethez rendelik, a rendszer automatikusan letiltja az automatikus

erősítésszabályozást a hangbemeneten. Manuálisan nem engedélyezhető az automatikus

erősítésszabályozás azon a hangbemeneten, amelyhez a 00 csatorna van csatlakoztatva.

Figyelem!

Ha két rendszert hangkapcsolat (Cobranet, AEX vagy DEX) kapcsol össze, kapcsolja ki az

automatikus erősítésszabályozást.
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PRS-4DEX4 digitális audiobővítő
Áttekintés
A digitális audiobővítő konfigurációs menüjével konfigurálhatja a digitális audiobővítőt.

2

2A

Monitoring

Source/Volume

2B Input Engaged

2C Source Mode

3A

3B

3C FW Version

HW Version

Serial Number

3Enquiry

Setup

Back

1Fault Status

Main

4C Routing

4B Output Mode

4A AGC

4D Unit Name

4E Contact Thresholds

4F Defaults

4

<

Menu item with sub-menu

Menu item

Ábra 7.4: Konfigurációs menü

Forrásmódok
A 2C Source Mode (Forrásmódok) almenü menüpontjaival tekintheti meg a digitális
audiobővítő hangbemenetein megjelenő digitális hangformátumokat.

7.5
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Menüpont Paraméter Érték Leírás

2C Hangbemenet és
hangkimenet:
Input 1* (1.
bemenet)
Input 2 (2.
bemenet)

Formátum:
AES/EBU, SPDIF
AES/EBU, SPDIF

Megjeleníti a digitális hang
formátumát (csak
olvasható). Ha a No valid
signal (Nincs érvényes jel)
felirat jelenik meg, a
hangbemeneten nincs
érvényes jel.

Táblázat 7.18: Felügyelet almenü (* = alapértelmezett érték)

Beállítás
A Setup (Beállítás) almenü megnyitásához használja a 4 Setup (Beállítás) menüpontot. Az
ebben az almenüben szereplő menüpontokkal konfigurálható a digitális audiobővítő.

Figyelem!

A Setup (Beállítás) almenü megnyitásához tartsa nyomva a forgógombot 3 másodpercnél

tovább.

Menüpont Paraméter Érték Leírás

4A AGC Bemenet:
Input 1L
Input 1R
Input 2L
Input 2R

AGC:
On, Off
On, Off
On, Off
On, Off

A hangbemenetek
automatikus
erősítésszabályozását
(AGC) kapcsolja be és ki

4B Output Mode Kimenet:
Output 1
Output 2

Formátum:
AES/EBU*, SPDIF
AES/EBU*, SPDIF

Az 1. és a 2. hangkimeneten
megjelenő digitális hang
formátuma.

4C Routing Bemenet/
kimenet:
Input 1L
Input 1R
Input 2L
Input 2R
Output 1L
Output 1R
Output 2L
Output 2R

Csatorna:
--*, 00–31
--*, 00–31
--*, 00–31
--*, 00–31
--*, PA, 00–31
--*, PA, 00–31
--*, PA, 00–31
--*, PA, 00–31

A digitális audiobővítő
hangbemenetére vagy
hangkimenetére
csatlakoztatott csatorna.
(PA = hangosítórendszer.)

4D Unit Name --- Name: Digital
Expander* Custom
name

Az audiobővítő neve (max.
16 karakter).
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Menüpont Paraméter Érték Leírás

4E Ctrl Thresh.
(Vezérlési
küszöbérték)

Jel:
Output 1
Output 2
Output 3
Output 4

Szint:
–60 és -10 dB között
–60 és -10 dB között
–60 és -10 dB között
–60 és -10 dB között

Ha egy kimenet egy egyéni
mikrofoncsatornához van
társítva, a hozzá tartozó
érintkező átkapcsol, ha a
jelszint a határértéknél
nagyobb.

4F Defaults --- --- Visszaállítja az összes
egység gyári beállításait. Az
egység nevét nem állítja
vissza.

Táblázat 7.19: Beállítás almenü (* = alapértelmezett érték)

Automatikus erősítésszabályozás
Az AGC menüponttal engedélyezheti és tilthatja le az automatikus erősítésszabályozást a
hangbemeneteken. Ha szükséges, engedélyezze az automatikus erősítésszabályozást a külső
tolmácsolást a rendszerbe továbbító hangbemeneteken. Az automatikus erősítésszabályozás
biztosítja, hogy a beérkező tolmácsolás szintje 9 dBV (az XLR-csatlakozón) vagy –6 dBV (az
RCA-csatlakozón) legyen. Ha a külső tolmácsolás névleges bemenetének jelszintje magas, a
külső tolmácsolás hangereje túl magas lesz a tolmácsmunkahelyekről érkező „belső”
tolmácsoláshoz képest.

Figyelem!

Ha a 00 csatornát hangbemenethez rendelik, a rendszer automatikusan letiltja az automatikus

erősítésszabályozást a hangbemeneten. Manuálisan nem engedélyezhető az automatikus

erősítésszabályozás azon a hangbemeneten, amelyhez a 00 csatorna van csatlakoztatva.

Figyelem!

Ha két rendszert hangkapcsolat (Cobranet, AEX vagy DEX) kapcsol össze, kapcsolja ki az

automatikus erősítésszabályozást.

LBB4404/00 CobraNet interfész
A CobraNet Discovery szoftverrel a következőket teheti:
– Számítógép segítségével megkeresheti a CobraNet-hálózathoz csatlakozó eszközök IP-

címét.
– Számítógép segítségével módosíthatja a CobraNet-hálózathoz csatlakozó eszközök IP-

címét.
– Számítógép segítségével módosíthatja a CobraNet-hálózathoz csatlakozó eszközök

firmware-ét.

Figyelem!

A jelen kézikönyv leírásainak összeállítása során azt feltételeztük, hogy Ön tisztában van a

CobraNet-hálózatok alapvető működésével.

Áttekintés
A CobraNet interfész konfigurációs menüjével konfigurálhatja a CobraNet interfészt.

7.6
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Figyelem!

Ha a reteszelési beállítás None (Nincs) (lásd: DCN-IDESK tolmácsmunkahely, Oldal 229 >

Menüképernyők), a CobraNet interfész hangbemenetei le vannak tiltva.

2

2A

Monitoring

Source/Volume

2B Input Engaged

3A

3B

3C FW Version

HW Version

Serial Number

3Enquiry

Setup

Back

1Fault Status

Main

4B Routing

4A AGC

4C Unit Name

4D Defaults

4

<

Menu item with sub-menu

Menu item

Ábra 7.5: Konfigurációs menü

Beállítás
A Setup (Beállítás) almenü megnyitásához használja a 4 Setup (Beállítás) menüpontot. Az
ebben az almenüben szereplő menüpontokkal konfigurálható a CobraNet interfész.
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Figyelem!

A Setup (Beállítás) almenü megnyitásához tartsa nyomva a forgógombot 3 másodpercnél

tovább.

Menüpont Paraméter Érték Leírás

4A AGC Bemenet:
Input 1
Input 2
Input 3
Input 4

AGC:
On, Off
On, Off
On, Off
On, Off

A hangbemenetek
automatikus
erősítésszabályozását
(AGC) kapcsolja be és ki.

4B Routing Bemenet/
kimenet:
Input 1
Input 2
Input 3
Input 4
Output 1
Output 2
Output 3
Output 4

Csatorna:
--, 00–31
--, 00–31
--, 00–31
--, 00–31
--, PA, 00–31
--, PA, 00–31
--, PA, 00–31
--, PA, 00–31

A CobraNet interfész
hangbemenetéhez vagy
hangkimenetéhez
csatlakoztatott csatorna.
(PA = hangosítórendszer.)

4C Unit Name --- Name: Cobranet*
Customer name

A CobraNet interfész neve
(max. 16 karakter).

4D Defaults --- --- Megnyitja a Reset
(Visszaállítás) menüpontot.

Táblázat 7.20: Beállítás almenü (* = alapértelmezett érték)

Alapértelmezett értékek
A Defaults (Alapértékek) almenü használatával állíthatja vissza a konfigurációs menü
paramétereinek alapértelmezett értékét.

Menüpont Paraméter Érték Leírás

4D Reset to defaults No* Yes Nem állítja vissza az
alapértelmezett értékeket.
Az összes paraméter
alapértelmezett értékét
visszaállítja. Az egység neve
nem módosul.

Táblázat 7.21: Alapértelmezett értékek almenü (* = alapértelmezett érték)

Automatikus erősítésszabályozás (AGC)
Az AGC menüponttal engedélyezheti és tilthatja le az automatikus erősítésszabályozást a
hangbemeneteken. Ha szükséges, engedélyezze az automatikus erősítésszabályozást a külső
tolmácsolást a rendszerbe továbbító hangbemeneteken. Az automatikus erősítésszabályozás
biztosítja, hogy a beérkező tolmácsolás szintje 9 dBV (az XLR-csatlakozón) vagy –6 dBV (az
RCA-csatlakozón) legyen. Ha a külső tolmácsolás névleges bemenetének jelszintje magas, a
külső tolmácsolás hangereje túl magas lesz a tolmácsmunkahelyekről érkező „belső”
tolmácsoláshoz képest.
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Figyelem!

Ha a 00 csatornát hangbemenethez rendelik, a rendszer automatikusan letiltja az automatikus

erősítésszabályozást a hangbemeneten. Manuálisan nem engedélyezhető az automatikus

erősítésszabályozás azon a hangbemeneten, amelyhez a 00 csatorna van csatlakoztatva.

Figyelem!

Ha két rendszert hangkapcsolat (Cobranet, AEX vagy DEX) kapcsol össze, kapcsolja ki az

automatikus erősítésszabályozást.

CobraNet Discovery
Áttekintés
Telepítse a CobraNet Discovery szoftvert számítógépére a rendszerhez mellékelt DVD-ről. A
DVD automatikus telepítőprogram található.
A CobraNet Discovery szoftver a Configuration (Beállítás) ablakban konfigurálható. A
Configuration (Beállítás) ablak megnyitásához kattintson a Tools (Eszközök) > Options
(Beállítások) menüpontra.

Ábra 7.6: A CobraNet (tm) Discovery ablaka

 

Network adapter (Hálózati adapter)
A Network Adapter (Hálózati adapter) területen válassza ki a számítógép azon Ethernet-
kártyáját, amely a CobraNet-hálózathoz csatlakozik.

IP addresses (IP-címek)
Ha bejelöli az Enable Auto Assignment (Automatikus hozzárendelés engedélyezése)
jelölőnégyzetet az IP Address Range (IP-címtartomány) területen, akkor a CobraNet Discovery
automatikusan kiosztja az IP-címeket az új CobraNet-eszközök számára. Az automatikusan
kiosztott IP-címek tartományát a Start (Első cím) és az End (Utolsó cím) mezőben adhatja
meg.

Figyelem!

A Start (Első cím) és az End (Utolsó cím) mezőt akkor szerkesztheti, ha törli a jelet az Enable

Auto Assignment (Automatikus hozzárendelés engedélyezése) jelölőnégyzetből.

7.7
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Firmware
A firmware frissítésére általában nincs szükség. Ha mégis frissítenie kell, akkor a számítógépen
lévő adatbázishelyet kell használnia.

A CobraNet Discovery indítása
Győződjön meg róla, hogy a CobraNet Discovery szoftvert futtató számítógép csatlakozik-e a
CobraNet-hálózatra. A számítógépen kattintson a Start menü > Programok > CobraNet
Discovery menüpontra. A számítógép képernyőjén megjelenik a CobraNet (tm) Discovery
ablaka.

Működés
A CobraNet (tm) Discovery ablakában megjelennek a CobraNet-hálózatra csatlakozó CobraNet-
eszközök és azok Ethernet-paraméterei.

Figyelem!

A listában szerepel CobraNet Discovery szoftvert futtató számítógép is.

Ábra 7.7: A CobraNet (tm) Discovery ablaka

 
A listában a következő információk szerepelnek:
1. S (Állapot): A CobraNet-eszköz állapota. Ha az állapot oszlopában zöld pipa látható, az

eszköz aktív. Ha az oszlopban piros keretes X jel látható, az eszköz nem aktív vagy nem
csatlakozik a hálózatra.

2. MAC Address (MAC-cím): A CobraNet-eszköz MAC-címe.
3. IP Address (IP-cím): A CobraNet-eszköz IP-címe. Az új eszközök IP-címe általában 0.0.0.0.

A CobraNet Discovery képes automatikusan címet kiosztani az új eszközöknek.
4. sysDescription (Rendszerleírás): A CobraNet-eszköz neve és firmware-verziója.
5. errorCount (Hibaszám): A CobraNet-eszköz hibáinak száma a CobraNet Discovery indítása

óta.
 
Az oszlopok szélességének csökkentése:
1. Kattintson a bal egérgombbal az oszlopfejléc jobb szegélyére.
2. Az egérgombot nyomva tartva húzza a szegélyt balra az oszlop szélességének

csökkentéséhez.
3. Engedje fel a bal egérgombot.
 
Az oszlop szélességének növelése:
1. Kattintson a bal egérgombbal az oszlopfejléc jobb szegélyére.
2. Az egérgombot nyomva tartva húzza a szegélyt jobbra az oszlop szélességének

növeléséhez.
3. Engedje fel a bal egérgombot.
 
Az online súgó megnyitása:
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– Nyissa meg az X:\Cirrus Logic\CobraNet Discovery\Disco_UserGuide_14.pdf fájlt (az X a
számítógép merevlemezének meghajtóbetűjele).
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A CobraNet beállítása
A CobraNet Discovery segítségével módosítható a CobraNet-eszközök konfigurációja.
Egyszerre egy CobraNet-eszköz konfigurálható. A konfigurálni kívánt eszközt válassza ki a
CobraNet Discovery főablakában. Ezután kattintson a jobb egérgombbal, és válassza az
előugró menü Configure… (Beállítás...) menüpontját vagy kattintson a Tools (Eszközök) menü
Configure… (Beállítás...) menüpontjára. A konfigurációs párbeszédpanelt megnyithatja az
eszközre duplán kattintva is.

Ábra 7.8: A CobraNet-eszköz konfigurációs ablaka

 
Ezen a párbeszédpanelen láthatók az eszköz egyes adói és vevői, a hozzárendelt kötegszám,
valamint az adási és vételi állapot. Ha a Status (Állapot) oszlopban nullától eltérő szám látható,
akkor az adó vagy a vevő éppen köteget küld vagy fogad. Az adók és vevők adataink kívül, a
párbeszédablakban megjelenik az eszközhöz jelenleg hozzárendelt IP-cím, valamint annak
hálózati vezetői állapota: a Conductor (Vezető) jelölőnégyzetben pipa látható, ha az adott
eszköz a hálózat vezetője.

Kötegek
A CobraNet-hálózat kötegeket használ a hangjelek továbbításához. A CobraNet interfész a
következőkre képes:
– 4 köteg fogadására a CobraNet-hálózatról (Rx). 4 köteg küldésére a CobraNet-hálózatra

(Tx).

Vevőkötegek
Minden vevőköteg 8 kötegcsatornával rendelkezhet. A vevőköteg kötegcsatornáira a CobraNet
interfész hangbemeneteit csatlakoztathatja. Így a hangbemenetek a hangjeleket a CobraNet-
hálózatból kapják és az optikai hálózatra küldik.
 
Tegye a következőket a CobraNet interfész vevőkötegének konfigurálásához:
1. Jelölje ki a vevő információit tartalmazó sort, majd kattintson a Configure (Konfigurálás)

gombra; vagy kattintson duplán a vevő információit tartalmazó sorra, majd kattintson a
Configure (Konfigurálás) gombra .

2. A vevőköteg Bundle Number (Kötegszám) mezőjébe írja be annak a kötegnek a számát,
amelyet a vevőkötegnek fogadnia kell a CobraNet-hálózatról.

3. Írja be azt a submap-számot, amelyhez a kötegnek kapcsolódnia kell. A CobraNet interfész
1-4. vevőcsatornái a 33-36 SubMap-számoknak felel meg.

7.8
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4. A SubFormat mezőben a kötegben fogadott hangjel formátuma látható. Itt vagy a Not
Receiving (Nincs jel) vagy a fogadott hangjel aktuális mintavételi frekvenciája, mintamérete
és átviteli késleltetése látható. A SubFormat mező jobb oldalán látható színes négyzetek
további információkkal szolgálnak az állapotról.
– Zöld: hangjel érkezik, amit rendszer megfelelően dekódol.
– Fekete: nem érkezik hangjel a csatornán.
– Piros: érkezik hangjel a csatornán, de az nem dolgozható fel. Ennek általában az az

oka, hogy a fogadó eszköz aktuális működési módjában az érkező hangadatok
hiányosan formázottnak számítanak, azaz a mintavételi frekvencia és/vagy a
késleltetés beállításai a küldő készüléken eltérnek a fogadó készüléken megadottól.
Ha a késleltetési beállítások hiányosak, a színes négyzetek a Refresh (Frissítés) gomb
megnyomásakor felváltva piros és fekete színűek.

Ábra 7.9: Rx konfigurációs ablak

 

Adókötegek
Minden adóköteg 8 kötegcsatornával rendelkezhet. Az adóköteg kötegcsatornáira a CobraNet
interfész hangkimeneteit csatlakoztathatja. Így a hangbemenetek a hangjeleket az optikai
hálózatból kapják és a CobraNet-hálózatba küldik.
 
Tegye a következőket a CobraNet interfész adókötegének konfigurálásához:
1. Nyissa meg a Transmitter (Adó) konfigurációs párbeszédpanelt a fő Configuration

(Beállítás) párbeszédpanelről az adóinformációkat megjelenítő sort kijelölve, majd a
Configure (Konfigurálás) gombra kattintva vagy duplán a sorra kattintva.

2. Az adóköteg Bundle Number (Kötegszám) mezőjébe írja be annak a kötegnek a számát,
amelyet a CobraNet interfésznek a CobraNet-hálózatra kell küldenie.

3. A SubMap mezőben adja meg a kötegcsatornához társított hangirányítási csatornát. A
Clear All (Összes törlése) gombbal társíthatja a „nincs adás” jelentésű 0 értéket a köteg
összes csatornájához. A CobraNet interfész 1-4. vevőcsatornái az 1-4 SubMap-számoknak
felel meg.

4. A SubFromat mező tartalmazza a mintaméretet, a mintavételi frekvenciát és az átviteli
késleltetést meghatározó értékeket. Mivel a mintavételi frekvenciának és a
mintakésleltetésnek összhangban kell lennie a modeRateControl változó (a változó az
Advanced (Speciális) párbeszédpanelen állítható be) aktuális értékével, a
párbeszédpanelen csak a mintaméret állítható be, és a program gondoskodik arról, hogy
ennek a változónak a mintavételi frekvenciát és a késleltetést meghatározó része
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összhangban maradjon a modeRateControl értékével. Általában a mintaméret a köteg
összes csatornája esetén egyezik, így az All Same (Összes egyezik) jelölőnégyzet
bejelölésével ugyanaz az érték rendelhető hozzá az összes csatornához:

– SubCount: ezzel a változóval korlátozható a kötegben átvitt csatornák száma. Az
alapértelmezett érték a 8, azonban 0 és 8 között tetszőleges szám beállítható a
sávszélesség-foglalás esetleges csökkentéséhez.

– UnicastMode: ezzel az értékkel bírálhatók felül, illetve módosíthatók a hozzárendelt
kötegszám normál unicast-multicast implikációi. A szokásos alapértelmezett érték a Never
Multicast (Nincs multicast). A választható lehetőségek:
– Always Multicast (Multicast használata mindig): minden köteg küldése multicast

(csoportos) módban történik a kötegszámtól függetlenül.
– Multicast over 1 (Multicast egy vevő felett): ha egynél több vevő fogadja a köteget,

akkor multicast (csoportos) módban küldi a rendszer, egyéb esetben unicast
(egyedi) módban.

– Multicast over 2 (Multicast két vevő felett): ha kettőnél több vevő fogadja a köteget,
akkor multicast (csoportos) módban küldi a rendszer, egyéb esetben unicast
(egyedi) módban.

– Multicast over 3 (Multicast három vevő felett): ha háromnál több vevő fogadja a
köteget, akkor multicast (csoportos) módban küldi a rendszer, egyéb esetben unicast
(egyedi) módban.

– Multicast over 4 (Multicast négy vevő felett): ha négynél több vevő fogadja a
köteget, akkor multicast (csoportos) módban küldi a rendszer, egyéb esetben unicast
(egyedi) módban.

– Never Multicast (Nincs multicast): csak egyetlen köteget küld a rendszer unicast
(egyedi) módban.

– MaxUnicast (Unicast kötegek max. száma): ezzel az értékkel korlátozható az adó által
küldött multi-unicast kötegek száma. Alapértelmezett értéke 1, a megadható értékek
pedig az 1-től 4-ig terjedő számok.

Ábra 7.10: Tx konfigurációs ablak

DCN Next Generation Konfiguráció | hu 209

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2013. november | V2.0 |



Kötegszám Leírás

0 A köteg nincs használatban.

1–255 Multicast köteg

256–65279 Unicast köteg

Táblázat 7.22: Kötegszámok

 

Figyelem!

Ha a CobraNet-hálózatnak a CobraNet-hálózat egy másik eszközének kell elküldenie az

adóköteget, ügyeljen arra, hogy az adóköteg unicast köteg legyen.

1. A Tx Configuration (Tx konfiguráció) ablakban módosíthatja a kötegcsatornákhoz társított
hangkimeneteket.

Ábra 7.11: Konfigurációs ablak

Figyelem!

A hangkimeneteket több kötegcsatornához is csatlakoztathatja. Ha egy hangkimenetet több

kötegcsatornához csatlakoztat, a rendszer továbbra is helyesen fog működni.

2. Adja meg az adóköteg egyéb paramétereinek értékét.
3. Ismételje meg a 4–6. lépést az adóköteg többi kötegcsatornájával.
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DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont
A központi vezérlőegység konfigurációs menüjével konfigurálhatja a vezeték nélküli hozzáférési
pontot.

Rendszerazonosító

Figyelem!

A rendszer telepítése előtt állítsa be a megfelelő rendszerazonosítót (lásd: Inicializálás, Oldal

183). Ha az inicializálás után módosítja a rendszer azonosítóját, újra el kell végeznie az

inicializálást.

A rendszer azonosítóját a 8J menüpontban állíthatja be. Az egymás mellett működő rendszerek
számára eltérő azonosítót és vivőt kell beállítani.

8J  CCU Mode
12-01 Standalone

8J  CCU Mode
03-01 Standalone

8J  CCU Mode
08-01 Standalone

Ábra 7.12: Szomszédos rendszerek rendszerazonosítói

Vivő
A vezeték nélküli hozzáférési pont vivőjét a 8Fb WAP menüpontban állíthatja be. A szomszédos
rendszerek számára eltérő vivőt és rendszerazonosítót kell beállítani.

Figyelem!

Ha az egymás közelében működő rendszerek ugyanazt a vivőt használják, akkor legalább 500

méteres távolságra kell lenniük egymástól.

7.9
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8Fb  WAP mode
Carrier: 0  High

8Fb  WAP mode
Carrier: 2 High

8Fb  WAP mode
Carrier: 1 High

Ábra 7.13: Szomszédos rendszerek vivői

 
A vivő a rendszer inicializálása után módosítható (lásd: Inicializálás, Oldal 183).

Figyelem!

A vivő tárgyalás vagy konferencia közbeni módosításakor a hangszolgáltatásban rövid

kieséssel kell számolni.

Teljesítményérték
A vezeték nélküli hozzáférési pont által maximálisan lefedett terület nagysága jellemzően 30 m
x 30 m. A lefedett terület pontos méretének megállapításához a lefedettségi tesztkészlet
használható. A vezeték nélküli hozzáférési pont maximális lefedettsége annak teljesítményétől
függ. A vezeték nélküli hozzáférési pont teljesítményét a 4Kd WAP menüpontban állíthatja be.

Érték Jellemzően lefedett terület (m)

High 30 x 30

Medium 20 x 20

Low 10 x 10

Off 0

Táblázat 7.23: Teljesítményértékek

A teljesítményérték a rendszer inicializálása után módosítható (lásd: Inicializálás, Oldal 183). A
teljesítmény csökkentése esetén előfordulhat, hogy egyes vezeték nélküli eszközök azt jelzik,
hogy nem találják a vezeték nélküli hálózatot.
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DCN-CON Concentus egységek
Csatorna-visszaállítási funkció
Az S300 forraszpont használatával engedélyezhető és tiltható le a Concentus egység
csatornaválasztójának csatorna-visszaállítási funkciója.

Figyelem!

A DCN-CON nem rendelkezik csatornaválasztóval.

Forraszpont Leírás

Nincs beforrasztva* A csatorna-visszaállítási funkció le van tiltva. Ha a
csatornaválasztó engedélyezett, automatikusan a 0 (terem)
csatornát választja

Beforrasztva A csatorna-visszaállítási funkció engedélyezve van. Ha a
csatornaválasztó engedélyezett, automatikusan az utolsó ismert
csatornát választja.

Táblázat 7.24: S300 forraszpont (* = alapértelmezett)

Például akkor érdemes engedélyezni ezt a funkciót, ha az összes résztvevő és az elnök is
állandó üléshellyel rendelkezik.

Figyelem!

A Concentus egység minden csatornaváltást ment 5 másodperc elteltével.

Figyelem!

Ha az utolsó ismert csatorna száma nagyobb a rendelkezésre álló csatornák számánál, a

csatornaválasztó automatikusan a 0. csatornára vált. Amikor az utolsó ismert csatorna

elérhetővé válik, akkor a csatornaválasztó csak akkor állítja azt vissza, ha a gombjait nem

nyomják le.

Automatikus készenléti funkció
Az S302 forraszpont használatával engedélyezhető és tiltható le a Concentus egység
csatornaválasztójának csatorna-visszaállítási funkciója.

Figyelem!

A DCN-CON nem rendelkezik csatornaválasztóval.

Forraszpont Leírás

Nincs beforrasztva* Az automatikus készenléti funkció engedélyezve van. A fejhallgató
lecsatlakoztatásakor a csatornaválasztó kikapcsol.

Beforrasztva Az automatikus készenléti funkció ki van kapcsolva. A fejhallgató
lecsatlakoztatásakor a csatornaválasztó bekapcsolva marad.

Táblázat 7.25: S302 forraszpont (* = alapértelmezett)

7.10
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A Concentus egység a fejhallgató csatlakoztatását a fejhallgatóaljzatba épített kapcsolóval
érzékeli. Fejhallgató csatlakoztatásakor a kapcsoló érintkezője záródik.

Fejhallgató jelszintjének csökkentése
Az S303 forraszpont használatával engedélyezhető, illetve tiltható le a Concentus egységhez
csatlakoztatott fejhallgatók jelszintjének csökkentése.

Forraszpont Leírás

Nincs beforrasztva* A fejhallgatók jelszintjének csökkentése ki van kapcsolva. Amikor
a mikrofon LED-gyűrűje világít, a készülék nem csökkenti a
fejhallgató jelszintjét.

Beforrasztva A fejhallgatók jelszintjének csökkentése engedélyezett. Amikor a
mikrofon LED-gyűrűje világít, a készülék 18 dB-es csillapítást
alkalmaz a fejhallgatók jelére.

Táblázat 7.26: S303 forraszpont (* = alapértelmezett)

Például azért érdemes engedélyezni ezt a funkciót, hogy elkerülje a Concentus egység
mikrofonja és fejhallgatója közötti akusztikus visszacsatolás kialakulását.

Figyelem!

A piros színű LED-gyűrű villogással képes jelezni, hogy az aktuális felszólalónak már csak egy

percig beszélhet. Ez alatt az idő alatt a fejhallgató jelszintjének csökkentése bekapcsolva

marad.

Figyelem!

A jelen kézikönyv leírásainak összeállítása során azt feltételeztük, hogy Ön tisztában van a

CobraNet-hálózatok alapvető működésével.

 

DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek
A CNConfig program használatával számítógépről módosíthatja a CobraNet-eszközök
CobraNet-paramétereit.

Belső beállítások
A hozzászólói egységet az alján található konfigurációs kapcsolókkal állíthatja be.

Figyelem!

A belső beállítások a hozzászólói egységre vonatkoznak. Ha a hozzászólói egység két

résztvevős módban van, a két résztvevő belső beállításai egyeznek.

I II Belső beállítás

2 1 Mikrofon érzékenysége. Alapértelmezett érték: 0 dB.

2 2 Csatorna-/hangerő-visszaállítási funkció. Alapértelmezett érték:
letiltva.

2 3 Fejhallgató jelszintjének csökkentése. Alapértelmezett érték:
letiltva.

Táblázat 7.27: Belső beállítások

 

7.11
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Figyelem!

A központi vezérlőegység nem tárolja a hozzászólói egységek belső beállításait. A mód

beállítása után a hozzászólói egység megőrzi a belső beállításokat.

Mikrofon érzékenysége
Ha a konfigurációs kapcsoló helyes állásban van, a hozzászólói egységen a mikrofon
érzékenysége –2 dB és 2 dB között állítható be.
– A mikrofon érzékenységének 0,5 dB-lel történő növeléséhez nyomja meg a >

hangerőgombot.
– A mikrofon érzékenységének –0,5 dB-lel történő csökkentéséhez nyomja meg a >

hangerőgombot.
– A mikrofongombján lévő LED színe jelzi a mikrofon érzékenységét.

Érték dB-ben A mikrofongombon lévő LED színe

–2,0 Piros

–1,5 Ki

–1,0 Narancs

–0,5 Ki

0,0 Sárga

0,5 Ki

1,0 Világoszöld

1,5 Ki

2,0 Zöld

Táblázat 7.28: A mikrofon érzékenységének beállítása

Figyelem!

Ha a hozzászólói egység két hangerőgomb-készlettel rendelkezik, a mikrofon hangerejét a jobb

oldali hangerőgombokkal konfigurálja. A mikrofon érzékenysége a bal oldali

hangerőgombokkal nem állítható be.

Csatorna-/hangerő-visszaállítási funkció
Ha a konfigurációs kapcsolók megfelelő állásban vannak, engedélyezheti és letilthatja a
csatorna-/hangerő-visszaállítási funkciót a hozzászólói egységen, valamint a vezeték nélküli
hozzászólói egység fejhallgató-csatlakozásán.
– A csatorna-/hangerő-visszaállítási funkció engedélyezéséhez nyomja meg a > hangerő-

szabályozó gombot. (A mikrofongomb körüli LED zöld színűen világít.) Ha a hozzászólói
egység engedélyezve van, akkor automatikusan kiválasztja az utolsó ismert csatornát és
hangerőt.

– A csatorna-/hangerő-visszaállítási funkció letiltásához nyomja meg a < hangerő-szabályozó
gombot. (A mikrofongomb körüli LED piros színűen világít.) Ha a hozzászólói egység
engedélyezve van, automatikusan kiválasztja a 0-ás (terem) csatornát és a hangerőt –18
dB-re állítja.
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Figyelem!

Ha a hozzászólói egység két hangerőgomb-készlettel rendelkezik, a csatorna-/hangerő-

visszaállítási funkciót a jobb oldali hangerőgombokkal konfigurálja. A csatorna-/hangerő-

visszaállítási funkció a bal oldali hangerőgombokkal nem állítható be.

Ha például ezt a funkciót olyan tárgyalás közben engedélyezi, amelyben az összes résztvevő és
az elnök rögzített ülésszámmal vagy hozzászólói egységgel rendelkezik.

Fejhallgató jelszintjének csökkentése
Ha a konfigurációs kapcsolók megfelelő állásban vannak, engedélyezheti és letilthatja a
fejhallgató jelszintjének csökkentését a hozzászólói egységen.
– A fejhallgató jelszintjének csökkentését a > hangerőgombbal engedélyezheti. (A bal oldali

mikrofongomb körüli LED zölden világítani kezd.) Ha a mikrofon engedélyezve van, a
fejhallgató jelszintje 18 dB-lel csökken.

Figyelem!

Ha a hozzászólói egység két résztvevős módban van (lásd a jelen rész „Két résztvevős mód”

című fejezetét), és a fejhallgató jelszintjének csökkentése engedélyezett:

a bal oldali mikrofongomb lenyomásakor a bal oldali fejhallgatóaljzatra küldött jel szintje

csökken. A jobb oldali fejhallgatóaljzatra küldött jel szintje nem csökken.

A jobb oldali mikrofongomb lenyomásakor a jobb oldali fejhallgatóaljzatra küldött jel szintje

csökken. A bal oldali fejhallgatóaljzatra küldött jel szintje nem csökken.

A fejhallgató jelszintjének csökkentését a < hangerőgombbal kapcsolhatja ki. (A bal oldali

mikrofongomb körüli LED pirosan világítani kezd.) Ha a mikrofon engedélyezve van, a

fejhallgató jelszintje nem csökken.

Figyelem!

Ha a hozzászólói egység két hangerőgomb-készlettel rendelkezik, a fejhallgató jelszintjének

csökkentését a jobb oldali hangerőgombokkal konfigurálja. A fejhallgató jelszintjének

csökkentése a bal oldali hangerőgombokkal nem állítható be.

Például azért érdemes engedélyezni ezt a funkciót, hogy elkerülje a hozzászólói egység
mikrofonja és fejhallgatója közötti akusztikus visszacsatolás kialakulását.

A hozzászólói egységek üzemmódjai
A hozzászólói egység üzemmódját az alján található konfigurációs kapcsolókkal állíthatja be. A
hozzászólói egységek minden típusa több üzemmódot is támogat.
A vezeték nélküli hozzászólói egység üzemmódjának beállításához el kell távolítani az
akkumulátorkészletet. Kövesse az alábbi eljárást.
1. A DCN-WD egység esetén távolítja el az akkumulátorkészletet. A DCN-DIS egységet

válassza le a rendszerről.

Figyelem!

Ha nem távolítja el az akkumulátorkészletet, a vezeték nélküli hozzászólói egység helytelenül

működhet.

2. Módosítsa a hozzászólói egység üzemmódját.
3. Helyezze vissza az akkumulátorkészletet a DCN-WD egységbe (lásd: DCN-WD hozzászólói

egységek (vezeték nélküli), Oldal 134). Vagy csatlakoztassa a DCN-DIS egységet
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I II Mód

1 1 Egyrésztvevős

1 3 Elnöki

3 1 Két résztvevős

3 3 Egyrésztvevős kiegészítő vezérléssel

Táblázat 7.29: Üzemmódok

A gomb cseréjével kapcsolatos információkért lásd: DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek,
Oldal 100 .

Egy résztvevős
Ha a hozzászólói egység egy résztvevős módban van, akkor egy résztvevő résztvevői
eszközeként működik. A hozzászólói egységek összes típusa képes egy résztvevős módban
működni. Ha a hozzászólói egységet egy résztvevős módba kapcsolja, az alapértelmezett
mikrofongombokat is be kell szerelnie.

Ábra 7.14: Alapértelmezett mikrofongomb

Figyelem!

Minden hozzászólói egységet az alapértelmezett mikrofongombokkal szállítunk.

Elnöki
Ha a hozzászólói egység elnöki módban van, akkor egy elnök elnöki eszközeként működik. A
hozzászólói egységek összes típusa képes elnöki módban működni. Ha a hozzászólói egységet
elnöki módba kapcsolja, a DCN-DISBCM gombokat kell beszerelnie.

Ábra 7.15: DCN-DISBCM gombok

 
Az elnöki hozzászólói egység abban különbözik a résztvevői egységektől, hogy az előbbin a
mikrofongombtól balra található egy elsőbbség gomb is. Az elsőbbség gombbal az elnök
némíthatja az összes résztvevői egységet. Ugyanakkor az elsőbbség gomb engedélyezi az
elnöki mikrofont. A rendszerrel a következő feladatok végezhetők el:
– Figyelemfelkeltő hang játszható le, amikor az elnök megnyomja az elsőbbség gombot.
– Az elsőbbség gomb megnyomásával törölhető a szókérési lista, valamint a felszólalók

listája.
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További információkért lásd: DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek, Oldal
188.

Figyelem!

A DCN-DISBCM gombokhoz mellékelünk a régi gombok kiszerelésére szolgáló eszközt is.

Két résztvevős
Ha a hozzászólói egység két résztvevős módban van, akkor két résztvevő számára résztvevői
eszközeként működik. A rendszer a hozzászólói egységet két külön eszköznek látja, de csak
egyetlen címet oszt ki számára. A hozzászólói egységek közül csak a következők kapcsolhatók
két résztvevős módba:
– DCN-DISD
– DCN-DISDCS
– DCN-WDD
– DCN-WDDCS
Ha a hozzászólói egységet két résztvevős módba kapcsolja, a DCN‑DISBDD gombokat is be kell
szerelnie.

Ábra 7.16: DCN-DISBDD gombok

Figyelem!

A DCN-DISBDD gombokhoz mellékelünk a régi gombok kiszerelésére szolgáló eszközt is (lásd:

DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek, Oldal 100).

Egyrésztvevős kiegészítő vezérléssel
Ha a hozzászólói egység kiegészítő vezérléssel rendelkező egy résztvevős módban van, akkor
egy résztvevő számára résztvevői eszközeként működik. A résztvevő a bal oldali
mikrofongombot kiegészítő gombként használhatja. A gombbal például a jelzőfényt aktiválhat.

Figyelem!

Ha a résztvevő lenyomja a kiegészítő gombot, a kiegészítő gomb eseményt vált ki. Az esemény

által indított műveletek a nyílt interfész használatával programozhatók. A nyílt interfész

programozásával kapcsolatos információkért tekintse meg a vonatkozó szoftver kézikönyvét.

A hozzászólói egységek közül csak a következők kapcsolhatók kiegészítő vezérléssel
rendelkező egy résztvevős módba:
– DCN-DISD
– DCN-DISDCS
– DCN-DISV
– DCN-DISVCS
– DCN-WDD
– DCN-WDDCS
– DCN-WDV
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– DCN-WDVCS
Ha a hozzászólói egységet kiegészítő vezérléssel rendelkező egy résztvevős módba kapcsolja,
két mikrofongombot kell beszerelnie (lásd: DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek, Oldal
100). Használhatja például a DCN-DISBCM gombokat.
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DCN-DDI két résztvevős illesztő
Távolítsa el a két résztvevős illesztő fedelét a belső vezérlőszervek eléréséhez.

18

dB

+/-3dB

1

12

6

0

P12 

/

18

dB

+/-3dB

2

12

6

0

P12 

/

9 10

13

11
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Ábra 7.17: Belső beállítások

 
1. „De-init” kapcsoló: törli a két résztvevős illesztő címét (lásd: Inicializálás, Oldal 183). Ha a

két résztvevős illesztő nem rendelkezik címmel a „de-init” kapcsoló melletti LED világít.
2. Bemeneti szint beállító potenciométere: segítségével a hangbemenet érzékenysége

állítható be.
3. Bemeneti típus kapcsolója: a hangbemenet típusának beállításához.

Pozíció Leírás

Felső Szimmetrikus jel fantomtáppal*

Középső Szimmetrikus jel fantomtáp nélkül

Alsó Aszimmetrikus jel

Táblázat 7.30: Bemeneti típus kapcsolója (*= alapértelmezett)

1. Bemeneti szint kapcsolója: segítségével a hangbemenet érzékenysége állítható be.
2. Jelszint kapcsolója: segítségével a hangbemenet jelszintje állítható be.

Pozíció Leírás

Bal Vonalszintű jel

Jobb Mikrofonjel*

Táblázat 7.31: Jelszint kapcsolója (* = alapértelmezett)

7.12
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A két résztvevős illesztőhöz csatlakoztatható eszközök száma és típusa a kiválasztott módtól
függ. A módot a módválasztóval állíthatja be.

Szám Mód

0* Két résztvevős

1 Elnöki

2 Két résztvevős, egy mikrofonnal

3 Két résztvevős, némított hangszórókkal

4 Egy résztvevős

5 Bejárati egység

6 Kijárati egység

7 Háttérmikrofon

Táblázat 7.32: Jelszint kapcsolója (* = alapértelmezett)

Két résztvevős
Ha a két résztvevős illesztő két résztvevős módban van, akkor két résztvevő számára résztvevői
eszközeként működik. A rendszer a két résztvevős illesztőt két külön eszköznek látja, de csak
egyetlen címet oszt ki számára. Az ábrán látható egy jellemző példa.

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

Ábra 7.18: Két résztvevős mód (0) és Két résztvevős, némított hangszórós mód (3)

 
Ha az 1. hangbemenet engedélyezett, a két résztvevős illesztő letiltja az 1. hangkimenetet. Ha
az 2. hangbemenet engedélyezett, a két résztvevős illesztő letiltja az 2. hangkimenetet.

Elnöki
Ha a két résztvevős illesztő elnöki módban van, akkor egy elnök számára elnöki eszközeként
működik. Elnöki módban 2 hangbemenet csatlakoztatható. Az ábrán látható egy jellemző
példa.

DCN Next Generation Konfiguráció | hu 221

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2013. november | V2.0 |



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

Ábra 7.19: Elnöki mód (1)

Két résztvevős, egy mikrofon
Ha a két résztvevős illesztő két résztvevős, egy mikrofonos módban van, 2 résztvevő számára
résztevői eszközeként működik. A két résztvevő egy hangbemeneten osztozik. A két résztvevő
saját mikrofongombjával engedélyezheti és tilthatja a hangbemenetet. Az ábrán látható egy
jellemző példa.

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

Ábra 7.20: Két résztvevős, egy mikrofonos mód (2)

Figyelem!

A DCN-FMIC forraszpontját zárni kell (lásd: DCN-FMIC mikrofoncsatlakozó panel, Oldal 226)

akkor, ha:

DCN-FMIC egységet csatlakoztat a két résztvevős egységhez és

a két résztvevős egység két résztvevős, egy mikrofonos módban működik.

Két résztvevős, némított hangszórók
Ez az üzemmód egyezik a két résztvevős móddal, itt azonban mindkét hangszórót némítja az
egység, ha valamelyik mikrofon aktív. Ez kiküszöböli a nemkívánatos visszacsatolások
kialakulását.

Egyrésztvevős
Ha a két résztvevős illesztő egy résztvevős módban van, akkor egy résztvevő résztvevői
eszközeként működik. Az ábrán látható egy jellemző példa.
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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

Ábra 7.21: Egyrésztvevős mód (4)

 
Csatlakoztathatja az opcionális DCN-FMICB mikrofonvezérlő panelt. A résztvevő a bal oldali
mikrofonvezérlő panelt kiegészítő gombként használhatja. A gombbal például a jelzőfényt
aktiválhat.

Figyelem!

A résztvevő a kiegészítő gombbal eseményt indíthat. Az esemény a nyílt interfész segítségével

programozható (lásd a vonatkozó szoftver kézikönyvét).

A hangszórók mindig aktívak
Alapértelmezés szerint a hangszóró némítva van, ha a megfelelő mikrofon aktív. Ez kiküszöböli
a nemkívánatos visszacsatolások kialakulását. A némítás azonban a megfelelő hangszóró
forraszpontjainak összekötésével kikapcsolható.

Forraszpont Nyitva Beforrasztva

(X13) Ha a mikrofon aktív, a bal oldali
hangszóró némítva van

A bal oldali hangszóró mindig
aktív

(X12) Ha a mikrofon aktív, a jobb oldali
hangszóró némítva van

A jobb oldali hangszóró mindig
aktív

Táblázat 7.33: Forraszpontok
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Ábra 7.22: A belső rész felülnézete

Bejárati egység
Ha a két résztvevős illesztő bejárati egység módban van, a terem bejáratánál működve jelenléti
listát készít. Az ábrán látható egy jellemző példa.

Kijárati egység
Ha a két résztvevős illesztő kijárati egység módban van, a terem kijáratánál működve pontosítja
a jelenléti listát. Az ábrán látható egy jellemző példa.

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

Ábra 7.23: Bejárati egység mód és kijárati egység mód (5 és 6)

Háttérmikrofon
Ha a két résztvevős egység háttérmikrofon módban van, a csatlakoztatott hangbemenet jelét
elküldi a teremnek, ha a rendszer minden más mikrofonja ki van kapcsolva. Az ábrán látható
egy jellemző példa.

Figyelem!

A csatlakoztatott DCN-FMICB nem tudja engedélyezni vagy letiltani a hangbemenetet. A

csatlakoztatott DCN-FMICB használatával oszthat ki címet a résztvevői illesztőnek (lásd:

Inicializálás, Oldal 183).
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DCN-FLSP

DCN-FLSP

6-p CT
8-p DIN

3.5 mm

3.5 mm

DCN-DDI

1

1
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2
RJ11

RJ11

DCN-FMICB
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Optional

Ábra 7.24: Háttérmikrofon mód (7)
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DCN-FMIC mikrofoncsatlakozó panel
A forraszpont használatával engedélyezheti vagy tilthatja le a csatlakoztatott DCN-MICL panel
vagy DCN-MICS csatlakoztatható mikrofon zöld LED-gyűrűjét (lásd: DCN-MICL, DCN-MICS
csatlakoztatható mikrofonok, Oldal 257).

Forraszpont Leírás

Nincs beforrasztva* A csatlakoztatott DCN-MICL panel vagy DCN-MICS
csatlakoztatható mikrofon zöld LED-gyűrűje engedélyezve van.

Beforrasztva DCN-MICL panel vagy DCN-MICS csatlakoztatható mikrofon zöld
LED-gyűrűje le van tiltva.

Táblázat 7.34: Forraszpont (* = alapértelmezett)

Ha a mikrofoncsatlakozó panel olyan két résztvevős illesztőhöz csatlakozik, amely két
résztvevős, egy mikrofonos módban működik, a zöld LED-gyűrűt le kell tiltani. Ha nem tiltja le a
LED-gyűrűt, a csatlakoztatott mikrofon LED-gyűrűje nem képes jelezni a megfelelő állapotot.
Tegyük fel, hogy az 1. résztvevő bekapcsolja a mikrofont (piros), majd a 2. résztvevő
felszólalási kérelmet küld (zöld). Annak ellenére, hogy a mikrofon engedélyezve van, amikor a
2. résztvevő megnyomja a mikrofongombot a zöld LED-gyűrű kezd világítani.

 

7.13
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DCN-FCS csatornaválasztó
A csatornaválasztó NYÁK-lapjának alkatrészeket tartalmazó oldalán forraszpontok találhatók.
Ezekkel a forraszpontokkal konfigurálhatja a csatornaválasztót.

X11

X12

X13

Ábra 7.25: Forraszpontok

Forraszpont Funkció

X11 Automatikus készenléti funkció.

X12 Hangerő növelése/csökkentése funkció.

X13 Csatorna-/hangerő-visszaállítási funkció.

Táblázat 7.35: Forraszpontok

Automatikus készenléti funkció
Az X11 forraszpont használatával engedélyezhető és tiltható a csatornaválasztó automatikus
készenléti funkciója.

Forraszpont Funkció

Nincs beforrasztva* Az automatikus készenléti funkció engedélyezve van. A fejhallgató
lecsatlakoztatásakor a csatornaválasztó kikapcsol.

Beforrasztva Az automatikus készenléti funkció ki van kapcsolva. A fejhallgató
lecsatlakoztatásakor a csatornaválasztó bekapcsolva marad.

Táblázat 7.36: X11 forraszpont (* = alapértelmezett)

Figyelem!

Ha a csatornaválasztóval hangot rögzít, zárnia kell az X11 forraszpontot.

7.14
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A csatornaválasztó méri a fejhallgatódugó 1-es és 2-es érintkezője közötti impedanciát (lásd:
19"-os egységek, Oldal 116 > Fejhallgatók). Ha az impedancia 1 kΩ-nál kisebb, a
csatornaválasztó úgy értékeli, hogy fejhallgató van csatlakoztatva.

Hangerő növelése/csökkentése
Az X12 forraszponttal engedélyezheti és tilthatja le a hangerő növelése/csökkentése funkciót a
csatornaválasztón.

Forraszpont Funkció

Nincs beforrasztva* A hangerő növelése/csökkentése funkció engedélyezett. Ha a
hangerőnövelő (-csökkentő) gombot 0,25 másodpercnél tovább
nyomják, a hangerő szintje 12 dB/másodperccel nő (csökken).

Beforrasztva A hangerőnövelő/-csökkentő gomb le van tiltva. A hangerőnövelő (-
csökkentő) gomb megnyomásakor a hangerő szintje 1 dB-lel nő
(csökken).

Táblázat 7.37: X12 forraszpont (* = alapértelmezett)

Csatorna-/hangerő-visszaállítási funkció
Az X13 forraszpont használatával engedélyezhető és tiltható a csatornaválasztó csatorna-/
hangerő-visszaállítási funkciója.

Forraszpont Funkció

Nincs beforrasztva* A csatorna-/hangerő-visszaállítási funkció le van tiltva. Ha a
csatornaválasztó engedélyezett, automatikusan elvégzi a következőket:
– a 0. (terem) csatorna kiválasztását;
– a hangerő szintjének –18 dB-re állítását.

Beforrasztva A csatorna-/hangerő-visszaállítási funkció engedélyezett. Ha a
csatornaválasztó engedélyezett, automatikusan elvégzi a következőket:
– Az egység kiválasztja az utolsó ismert csatornát, valamint
– beállítja az utolsó ismert hangerőszintet.

Táblázat 7.38: X13 forraszpont (* = alapértelmezett)

Például akkor érdemes engedélyezni ezt a funkciót, ha az összes résztvevő és az elnök is
állandó üléshellyel rendelkezik.

Figyelem!

A csatornaválasztó minden csatornaváltást ment 5 másodperc elteltével.

Figyelem!

Ha az utolsó ismert csatorna száma nagyobb a rendelkezésre álló csatornák számánál, a

csatornaválasztó automatikusan a 0. csatornára vált. Amikor az utolsó ismert csatorna

elérhetővé válik, akkor a csatornaválasztó csak akkor állítja azt vissza, ha a gombjait nem

nyomják le.
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DCN-IDESK tolmácsmunkahely
A tárgyalás vagy konferencia megkezdése előtt a tolmácsmunkahely tolmács és a rendszer
paraméterei manuálisan vihetők be a munkahely telepítési módjába.

Áttekintés
A tolmácsmunkahely telepítési módja számos olyan menüt tartalmaz, amelyben különböző
lehetőségeket kell választani. Egyes menük csak a konfigurált tolmácsmunkahelyre
vonatkoznak, míg mások a rendszer összes tolmácsmunkahelyére.

Menü Leírás Hatókör

a Felhasználó nyelve Rendszer

b Tolmácsfülke száma Tolmácsmunkahely

c Munkahely száma Tolmácsmunkahely

d Csatornák száma Rendszer

e Nyelvlista Rendszer

f Nyelvi csatornák Rendszer

g A kimenő csatorna Tolmácsmunkahely

h B kimenő csatorna Tolmácsmunkahely

j Automatikus átjátszású fülkék száma Rendszer

k Automatikus átjátszású fülkék Rendszer

l Mikrofonzárak Rendszer

m „Beszéljen lassabban” jelzés Rendszer

n Segítségkérő jelzések Rendszer

o Hozzászólási időmérő Tolmácsmunkahely

p Mikrofonforrás Tolmácsmunkahely

Táblázat 7.39: A telepítési mód menüi

Figyelem!

Számítógép-alapú rendszereken csak az a, b, c, o és p menüt kell manuálisan beállítani

minden tolmácsmunkahelyen. Az összes többi menü beállításai megadhatók a számítógépről a

DCN-SWSI szoftvercsomag használatával.

Figyelem!

A Simultaneous Interpretation (Szinkrontolmácsolás) szoftvermodult futtató, számítógép-

alapú rendszerek az önálló tolmácsrendszerekkel szemben kiterjedtebb vezérlési és

előbeállítási lehetőségekkel rendelkeznek.

Figyelem!

A Simultaneous Interpretation (Szinkrontolmácsolás) szoftvermodul leírása túlmutat a jelen

kézikönyv célkitűzésein. A szoftver részletes leírásáért tekintse meg annak saját kézikönyvét.

7.15
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A telepítési mód indítása
1. Győződjön meg róla, hogy a tolmácsmunkahely rendelkezik címmel( lásd: Inicializálás,

Oldal 183).
2. Nyomja meg a b csatorna-előválasztó gombot és a B kimenetválasztó gombot egyszerre. A

tolmácsmunkahely telepítési módja elindul.
3. A kijelzőn a következő jelenik meg:

Figyelem!

A telepítési mód egyes képernyői a rendszer minden tolmácsmunkahelyére hatással vannak,

valamint egyszerre csak egy tolmácsmunkahely lehet telepítési módban.

4. Ha a rendszer egyik tolmácsmunkahelye már telepítési módban van, a kijelzőn a következő
látható:

Navigáció a telepítési módban
Telepítési módban csak kevés kezelőszerv használható (lásd: DCN-IDESK tolmácsmunkahely,
Oldal 52).

Kezelőszerv Funkció

Elsődleges forgatógomb Menüpont(ok) kiválasztása

a csatorna-előválasztó gomb Ugrás az előző menüre

b csatorna-előválasztó gomb Ugrás a következő menüre

d csatorna-előválasztó gomb Az aktuális kiválasztás törlése

e csatorna-előválasztó gomb Belépés az aktuálisan kiválasztott elembe

B kimenetválasztó gomb Kilépés a telepítési módból

Táblázat 7.40: Kezelőszervek telepítési módban

Konfigurációs eljárások
A telepítő menüinek tolmácsmunkahely konfigurálásához szükséges paramétereit a
következőképp választhatja ki:
1. Az a és a b csatorna-előválasztó gomb megnyomásával lépjen a szükséges

telepítőmenübe. A beállított paraméterek szögletes zárójelek között láthatók (példa:
[paraméter]).

2. A d csatorna-előválasztó gombbal törölje a beállított paramétert. A szögletes zárójelek
csúcsos zárójelekké változnak (példa: <paraméter>). Ez azt jelzi, hogy az elsődleges
forgógombbal más lehetőségeket is választhat.

3. A forgógomb elfordításával lépjen a kívánt paraméterre. A helyes paraméter kiválasztása
után nyomja meg az e csatorna-előválasztó gombot. A csúcsos zárójelek szögletes
zárójelekké alakulnak.

Menüképernyők
a menü
Az a menüvel a telepítési módban a tolmácsmunkahely kijelzőjének nyelve állítható be. A
beállított nyelv a rendszer összes tolmácsmunkahelyére érvényes.
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b menü
A b menüvel a tolmácsmunkahely tolmácsfülkéhez rendelhető. Ezt egymás után minden
tolmácsmunkahelyen el kell végezni.

Figyelem!

Ha egy tolmácsfülke megtelik, több munkahely nem rendelhető hozzá, hozzárendelési kísérlet

esetén pedig nem érkezik válasz.

c menü
A c menü segítségével rendelhető hozzá a tolmácsfülkén belüli munkahelyszám az egységhez.
Ezt egymás után minden tolmácsmunkahelyen el kell végezni.

Figyelem!

Ha egy munkahelyszám már használatban van, más munkahely nem rendelhető hozzá,

hozzárendelési kísérlet esetén pedig nem érkezik válasz.

d menü

A d menü segítségével állítható be a rendszerben a szükséges nyelvi csatornák száma. A szám
a rendszer összes tolmácsmunkahelyre érvényes.
A vezérlő-számítógép nélküli rendszereken a csatornák alapértelmezett száma 26.

Nyelv ≤ 26 27 28 29 30 31

Hozzászólás 4 3 2 1 1 1

Intercom 1 1 1 1 0 0

Résztvevő 1 1 1 0 0 0

Táblázat 7.41: Csatornák

e menü
Az e menü segítségével állítható be azoknak a nyelveknek a listája, amelyek a
tolmácsmunkahelyek kijelzőjén megjelennek. A beállított nyelvlista a rendszer összes
tolmácsmunkahelyére érvényes.

f menü
Az f menüvel egy nyelvet egy adott csatornához lehet beállítani. A beállítható csatornák száma
megegyezik a d menüben beállított csatornák számával. A beállított nyelvlista a rendszer
összes tolmácsmunkahelyére érvényes.
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Egy nyelv csatornához rendelése után csillag jelenik meg a kijelzőn. Példa:

g menü
A g menüvel állítható be csatornaszám az A kimenethez. A csatornaszámnak elérhetőnek kell
lennie a tolmácsmunkahelyen. Ezt egymás után minden tolmácsmunkahelyen el kell végezni.

Figyelem!

A tolmácsmunkahely első beállításakor a tolmácsfülke száma az A kimenet alapértelmezett

csatornaszáma.

h menü
A h menüvel állítható be csatorna a tolmácsmunkahely B kimenetéhez. Ezt egymás után
minden tolmácsmunkahelyen el kell végezni. A B kimenet vagy az összes elérhető csatornához
állítható be, vagy egyik csatornához sem.

j menü
A j menü segítségével állítható be a rendszerben az automatikus átjátszású tolmácsfülkék
száma. A szám a rendszer összes tolmácsmunkahelyre érvényes.

k menü
A k menü használatával állítható be, hogy melyik tolmácsfülkék legyen automatikus
átjátszásúak. A tolmácsfülkék beállítása a rendszer összes tolmácsmunkahelyére érvényes.

l menü
Az l használatával állítható be a szükséges reteszelési mód. A reteszelési mód a rendszer
összes tolmácsmunkahelyére érvényes.
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Beállítás Leírás

None (Nincs) Nincs reteszelés. Az audiobővítő hangbemenetei csak a fordítási
csatornákon vannak letiltva.

Override (Felülvezérlés) Lehetővé teszi a tolmács számára, hogy felülbíráljon egy másik
tolmácsfülkében dolgozó tolmácsot ugyanannak a tolmácsolási
csatornának a biztosításával.

Interlock
(Mikrofonreteszelés)

Blokkolja az ugyanazt a csatornát egy másik tolmácsfülkében
használó tolmácsot.

Táblázat 7.42: Mikrofonzárolási lehetőségek

Figyelem!

Ha a retesztelési beállítás None (Nincs), az ugyanazt a kimenő csatornát használó

tolmácsmunkahelyek pedig eltérő központi vezérlőegységhez csatlakoznak, a

tolmácsmunkahelyek úgy működnek, mintha a reteszelési mód mikrofonreteszelésre lenne

állítva.

m menü
Az m menüben kapcsolható ki és be a „Beszéljen lassabban” jelzés. A „Beszéljen lassabban”
jelzéssel kapcsolatban lásd: DCN-IDESK tolmácsmunkahely, Oldal 52.

n menü
Az n menüben kapcsolható ki és be a segítségkérő jelzés. A segítségkérő jelzésekkel
kapcsolatban lásd: DCN-IDESK tolmácsmunkahely, Oldal 52.

o menü
Az o menü használatával kapcsolható ki és be a tolmácsmunkahely hozzászólási időmérője. Ezt
egymás után minden tolmácsmunkahelyen be kell állítani.

p menü
A p menüben lehet megadni a mikrofonforrást. Ezt egymás után minden tolmácsmunkahelyen
be kell állítani.

Kilépőképernyő
A kilépőképernyő menüjében léphet ki a telepítési módból.
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DCN-EPS kiegészítő tápegység
A kiegészítő tápegység belső csatlakozóblokkján választhatja ki a kiegészítő tápegység üzemi
feszültségét.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ábra 7.26: Belső beállítások

 T5A biztosíték T4A H biztosíték

Érin
tkez
ő

105 V (AC) 115 V (AC) 125 V (AC) 220 V (AC) 230 V (AC) 240 V (AC)

1 Kék (táp) n.c. Kék (táp) Kék (táp) n.c. Kék (táp)

2 Fekete Zöld Zöld Zöld Zöld Zöld

3 Zöld Kék (táp) Fekete Zöld Fekete Fekete

4 Narancs Narancs Narancs n.c. Kék n.c.

5 Kék
(transzformátor
)

Kék
(transzformátor
)

Kék
(transzformátor)

Kék
(transzformát
or)

Kék
(transzformátor
)

Kék
(transzformátor)

6 n.c. Fekete n.c. Lila Lila Lila

7 Sárga Sárga Sárga Sárga Sárga Sárga

8 n.c. n.c. n.c. Narancs Narancs Narancs

9 Lila Lila Lila n.c. n.c. n.c.

10 Barna Barna Barna Barna Barna Barna

Táblázat 7.43: Belső beállítások (n.c. = nincs csatlakoztatva)
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PRS-NSP hálózati elosztó
A hálózati elosztó burkolatának hátulján található címke nyújt információkat a belső
csatlakozásokról. A belső csatlakozásokat a hálózati elosztó belsejében található
kapcsolóblokkokkal módosíthatja.
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Ábra 7.27: Címke a hálózati elosztó belsejében

 
Ha a hálózati elosztóhoz csatlakozó kivezetések számára több energiát szeretne biztosítani:
1. Helyezze az 1/2 átkötőt a 2-es helyre.
2. Helyezze a 9/10 átkötőt a 9-es helyre.
3. Csatlakoztasson külső tápegységet a hálózati elosztóhoz (lásd: PRS-FINNA optikai illesztő,

Oldal 154).
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DCN-DDB adatelosztó kártya
Áttekintés
Az adatelosztó kártyát az S8 kapcsolókkal konfigurálhatja.

Kapcsoló Pozíció Leírás

S8-1 BE/KI* RS232 engedélyezve / RS232 letiltva

S8-2 BE/KI* Fenntartott / Passzív mód

S8-3 BE/KI* 19200 baud / 9600 baud

S8-4 BE/KI* Fenntartott

S8-5 BE/KI* Fenntartott

S8-6 BE/KI* Címbit 0 = 1 / Címbit 0 = 0

S8-7 BE/KI* Címbit 1 = 1 / Címbit 1 = 0

S8-8 BE/KI* Címbit 2 = 1 / Címbit 2 = 0

Táblázat 7.44: Az S8 DIP-kapcsoló állása (* = alapértelmezett)

RS232 port
Az adatelosztó kártya RS232 portja az S8-1 kapcsolóval kapcsolható ki és be. A bitsebesség az
S8-3 kapcsolóval adható meg.
Ha az adatelosztó kártyát teremkijelzőhöz csatlakoztatja, engedélyeznie kell az adatelosztó
kártya RS232 portját. Az összes teremkijelző bitsebessége 19 200 baud. Csak a numerikus
kijelző képes 9600 baud sebességű kapcsolaton is működni.

Mód
Az adatelosztó kártya működési módja az S8-2 kapcsolóval állítható be. Az adatelosztó kártya
lehet:
– a központi vezérlőegységtől adatokat fogadó passzív egység (passzív mód) vagy
– a központi vezérlőegységnek adatokat továbbító aktív egység (aktív mód).
Passzív mód
Az adatelosztó kártyát akkor kell passzív módba állítani, ha:
– az adatelosztó kártyával küld adatokat a teremkijelzőnek;
– az adatelosztó kártyát használja a „Beszéljen lassabban” jelzés vagy a segítségkérő

jelzések küldéséhez vagy
– csak az adatelosztó kártya párhuzamos kimeneteit használja.
Ha az adatelosztó kártya passzív módban működik, címet kell számára kiosztani. Ez a cím
határozza meg az adatelosztó kártya alkalmazását. Amikor a rendszert először indítja el, meg
kell nyomni az adatelosztó kártya „de-init” kapcsolóját a cím elküldéséhez a központi
vezérlőegység számára (lásd: Inicializálás, Oldal 183).
Ha a központi vezérlőegységet használja az összes egység címének törléséhez (lásd:
Inicializálás, Oldal 183), ne nyomja meg újra a „de-init” kapcsolót. A központi vezérlőegység az
újrainduláskor megőrzi a passzív adatelosztó kártyák címét.

Címek
Szükség esetén az adatelosztó kártya címét beállíthatja az S8-6, S8-7 és S8-8 kapcsolóval. Ezt
a címet a rendszer csak akkor használja, ha az adatelosztó kártya passzív módban van. A cím
határozza meg az adatelosztó kártya alkalmazását.

7.18
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Cím S8-6 S8-7 S8-8 Leírás

248 0 0 0 Numerikus kijelző (lásd: DCN-DDB adatelosztó
kártya, Oldal 264 > Numerikus kijelző)

249 1 0 0 Fenntartott

250 0 1 0 Fenntartott

251 1 1 0 Állapotkijelző (pl. áttekintő kijelző)

252 0 0 1 Fenntartott

253 1 0 1 „Beszéljen lassabban” jelzés (lásd: DCN-DDB
adatelosztó kártya, Oldal 66 > „Beszéljen
lassabban” jelzés)

254 0 1 1 Segítségkérő jelzések (az 1-16. tolmácsfülke
esetén lásd: DCN-DDB adatelosztó kártya, Oldal
66 > Segítségkérő jelzések)

255 1 1 1 Segítségkérő jelzések (a 17-31. tolmácsfülke
esetén lásd: DCN-DDB adatelosztó kártya, Oldal
66 > Segítségkérő jelzések)

Táblázat 7.45: Címek

Távoli „de-init” kapcsoló
Az adatelosztó kártya címét távolról az X77 csatlakozóval törölheti (lásd: DCN-DDB adatelosztó
kártya, Oldal 66). Ez a 10 pólusú csatlakozó csatlakozással rendelkezik egy „de-init”
kapcsolóhoz és egy „de-init” LED-hez.

Érintkező Jel

1 +5 V

2 Inicializálás

3 Inicializációs LED, anód

4 Inicializációs LED, katód

5 Nincs csatlakoztatva

6 Nincs csatlakoztatva

7 Nincs csatlakoztatva

8 Nincs csatlakoztatva

9 Nincs csatlakoztatva

10 Nincs csatlakoztatva

Táblázat 7.46: X77 távoli inicializálócsatlakozó

A távoli „de-init” kapcsolót az 1-es és 2-es érintkező közé kell csatlakoztatni. A távoli „de-init”
LED-et a 3-es és 4-es érintkező közé kell csatlakoztatni.

DCN Next Generation Konfiguráció | hu 237

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2013. november | V2.0 |



Működés

A DCN-Wireless rendszer működése

A rendszer indítása
A rendszer indítása előtt győződjön meg róla, hogy:
– a rendszer megfelelően telepítve van-e, illetve
– a megfelelő számú vezeték nélküli hozzászólói egység van-e regisztrálva.

Figyelem!

Ha a vezeték nélküli hozzászólói egységet egy új rendszerben szeretné használni, de az már

egy másik rendszerhez van regisztrálva, akkor az egység inicializálását meg kell szüntetni. Az

egység inicializálásának megszüntetése után azt regisztrálni kell az új rendszerhez.

A rendszer indításához tegye a következőket:
1. Nyomja meg a központi vezérlőegység főkapcsolóját. Beindul a kijelző. A DCN és az optikai

hálózat összes eszköze (így a WAP is) aktiválódik.
2. A vezeték nélküli hozzászólói egységekbe helyezze be az akkumulátorcsomagot.
3. A vezeték nélküli hozzászólói egységeken nyomja meg a mikrofongombot az egységek

aktiválásához. A mikrofongomb körüli LED 250 ezredmásodpercig sárgán világít
Amikor a vezeték nélküli hozzászólói egység összes LED-je kialszik, az egység aktív és
készen áll a használatra.
Ha a mikrofongomb körüli LED hosszabb ideig sárgán világít, a mikrofon jelzőgyűrűje
pedig pirosan világít, a vezeték nélküli hozzászólói egység nem találja a regisztrált vezeték
nélküli hálózatot. Ha az egység 15 percen belül megtalálja a vezeték nélküli hálózatot, az
egység csatlakozik. Ha azonban nem találja meg a hálózatot, a vezeték nélküli hozzászólói
egység automatikusan kikapcsol.

 
Ha a vezeték nélküli hozzászólói egység firmware-ének verziószáma 2.35-nél alacsonyabb,
tegye a következőket:
1. Nyomja meg a központi vezérlőegység főkapcsolóját. Beindul a kijelző. A DCN és az optikai

hálózat összes eszköze (így a WAP is) aktiválódik.
2. A vezeték nélküli hozzászólói egységekbe helyezze be az akkumulátorcsomagot.
3. A vezeték nélküli hozzászólói egységeken nyomja meg a mikrofongombot az egységek

aktiválásához. A mikrofongomb körüli LED 2 másodpercig zölden világít
Amikor a vezeték nélküli hozzászólói egység összes LED-je kialszik, az egység aktív és
készen áll a használatra.
Ha a mikrofongomb körüli LED váltakozva pirosan és sárgán világít 5 másodpercig, a
vezeték nélküli hozzászólói egység nem találja a regisztrált vezeték nélküli hálózatot. Ha az
egység 5 másodpercen belül megtalálja a vezeték nélküli hálózatot, az egység csatlakozik.
Ha azonban nem találja meg a hálózatot, a vezeték nélküli hozzászólói egység
automatikusan kikapcsol.

 

8

8.1

8.1.1
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A rendszer leállítása
A rendszer leállításához tegye a következőket:
1. Válassza a központi vezérlőegység konfigurációs menüjének 4A Wireless Mode

menüpontját.
2. A menüpont paraméterét állítsa Off (Ki) értékűre. Minden vezeték nélküli egység

kikapcsol.
3. Nyomja meg a központi vezérlőegység főkapcsolóját. A kijelző kikapcsol. A DCN és az

optikai hálózat minden eszköze kikapcsol.

Figyelem!

Ha szükséges, töltse fel az akkumulátorcsomagokat. Lásd: DCN-WLIION akkumulátorkészlet,

Oldal 278.

 

DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek
Főképernyő
A központi vezérlőegység indításakor a kijelzőn először a „Starting” (Indítás) üzenet jelenik
meg. Ezután a kijelző a főképernyőt jeleníti meg.

Önálló mód
A következő képernyő jelenik meg:

 
A főképernyőn a következők láthatók:
– Az egység neve. Az alapértelmezett név a CCU karakterlánc és a sorozatszám. A név a 8M

Unit/Hostname (Egység-/gazdanév) menüpontban módosítható.
– A hangerő beállítása dB-ben (–13 dB).
– A rendszer működési módja. PC – ha a számítógépes vezérlőszoftver van csatlakoztatva a

központi vezérlőegységhez.
– A résztvevői egységek hangerőszintjét megjelenítő jelző.
A hangerőt a forgógombbal módosíthatja.

Egy központi vezérlőegységes mód
A következő képernyő jelenik meg:

A főképernyőn a következők láthatók:
– Az egység neve. Az alapértelmezett név a CCU karakterlánc és a sorozatszám. A név a 8M

Unit/Hostname (Egység-/gazdanév) menüpontban módosítható.
– A rendszerazonosító (00–15).
– A másodlagos egység azonosítója (02–30).
– A hangerő beállítása dB-ben (–13 dB).
– A rendszer működési módja. PC – ha a számítógépes vezérlőszoftver van csatlakoztatva a

központi vezérlőegységhez.

8.1.2

 

8.2
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– A résztvevői egységek hangerőszintjét megjelenítő jelző.
A hangerőt a forgógombbal módosíthatja.

Több központi vezérlőegységes mód, elsődleges egység

A főképernyőn a következők láthatók:
– Az egység neve. Az alapértelmezett név a CCU karakterlánc és a sorozatszám. A név a 8M

Unit/Hostname (Egység-/gazdanév) menüpontban módosítható.
– A rendszerazonosító (00–15).
– Az elsődleges egység azonosítója (rögzítetten 01).
– A több elsődleges egységes mód (M).
– A hangerő beállítása dB-ben (–13 dB).
– A rendszer működési módja. PC – ha a számítógépes vezérlőszoftver van csatlakoztatva a

központi vezérlőegységhez.
– A résztvevői egységek hangerőszintjét megjelenítő jelző.
A hangerőt a forgógombbal módosíthatja.

Több központi vezérlőegységes mód, másodlagos egység
A következő képernyő jelenik meg:

 
Ha a központi vezérlőegység több központi vezérlőegységes módban van, a képernyőn a
következők jelennek meg:
– Az egység neve. Az alapértelmezett név a CCU karakterlánc és a sorozatszám. A név a 8M

Unit/Hostname (Egység-/gazdanév) menüpontban módosítható.
– A rendszerazonosító (00–15).
– A másodlagos egység azonosítója (02–30).
– A több másodlagos egységes mód (S).
– A résztvevői egységek hangerőszintjét megjelenítő jelző.

Figyelem!

Ha három percig nem fordítja el vagy nem nyomja meg a forgógombot, a kijelzőn újra a

főmenü képernyője lesz látható. A képernyő a következő menüpontok és almenüik

megjelenítésekor nem tér vissza a főmenü képernyőjére:

6 Monitoring

8Da Assign Operator

8Db Assign Chairman

Előugró üzenet
Amikor a központi vezérlőegység hibát észlel, a kijelzőn előugró üzenet jelenik meg. Több
üzenet esetén a kijelzőn a legfontosabb jelenik meg.
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Üzenetek Leírás

No Network Az optikai hálózati kapcsolat megszakadt.

No Master CCU A központi vezérlőegység több központi vezérlőegységes módban
működik, és megszakadt az Ethernet-kapcsolat az elsődleges központi
vezérlőegységgel.

CCU Missing Ha az elsődleges központi vezérlőegység azt észleli, hogy megszakadt
az Ethernet-kapcsolat a másodlagos központi vezérlőegységgel.

Download CCU A központi vezérlőegység szoftvere nem indul el megfelelően vagy
belső verzióeltérés észlelhető.

Download CCUs Ha az elsődleges központi vezérlőegység azt észleli, hogy az elsődleges
és egy vagy több másodlagos központi vezérlőegység szoftvere nem
kompatibilis.

Download WAP A WAP nem kompatibilis szoftververziót tartalmaz.

Bad Signal Egy vezeték nélküli egység rossz jelet küldött.

Low Battery Egy vezeték nélküli egység alacsony akkumulátortöltöttséget jelentett.

Táblázat 8.1: Üzenetek (növekvő fontossági sorrendben)

A hiba megoldódása esetén a hibaüzenet eltűnik. A forgógomb megnyomásakor az üzenet
eltűnik.

Mikrofonmód
A mikrofonmód beállításához használja a 1 Mic. Mode (Mikrofonmód) menüpontot.
Ha a központi vezérlőegység számítógépes vezérlőszoftverhez csatlakozik, a mikrofonmód a
számítógépről és a központi vezérlőegység menüjéből állítható be.

Menüpont Paraméter Érték Leírás

1 Mic. Mode Mód:
Open*
Override
PTT
Voice***
Operator**
Response**

Nyitott mikrofonok
száma:
1, 2*, 3–25
1, 2*, 3–25
1, 2*, 3–25
2*, 3, 4
1, 2*, 3–25
1

A DCN
mikrofonmódja és
az engedélyezett
résztvevői
mikrofonon
maximális száma.

Táblázat 8.2: A mikrofonmód almenüje a számítógépes vezérlőszoftverben (* = alapértelmezett beállítás). **

csak számítógépes vezérlés esetén érhető el. *** csak akkor érhető el, ha a szinkrontolmács-csatornák

száma 26 vagy kevesebb.
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Mód Leírás

Open Nyitott módban a résztvevők engedélyezhetik mikrofonjukat a
résztvevői egységeik mikrofongombjaival. Ha a maximálisan
engedélyezett számú résztvevő beszél, a mikrofonját engedélyező
következő résztvevő a szókérési listára kerül. A szókérő mikrofonja
addig nem kapcsol be, amíg egy másik résztvevő ki nem kapcsolja
mikrofonját.

Override Felülvezérlés módban a résztvevők aktiválhatják mikrofonjukat a
résztvevői egységeik mikrofongombjaival. Ha a maximálisan
engedélyezett számú résztvevő beszél, a mikrofonját következőnek
aktiváló résztvevő automatikusan kikapcsolja a leghosszabb ideje
aktivált mikrofont.

Voice Hangvezérlő módban a résztvevők a hangjukkal aktiválhatják
mikrofonjukat. Az egyszerre beszélők maximálisan engedélyezett száma
egyezik az engedélyezett mikrofonok maximális számával. A résztvevők
némíthatják mikrofonjukat a résztvevői egységeik mikrofongombjaival.

PTT Adó-vevő (PTT) üzemmódban a résztvevők aktiválhatják mikrofonjukat a
résztvevői egységeik mikrofongombjaival. A mikrofon csak addig aktív,
amíg a gomb nyomva tartják. Ha a maximálisan engedélyezett számú
résztvevő beszél, újabb résztvevők nem aktiválhatják mikrofonjukat.

Táblázat 8.3: A mikrofonmód paraméterei

Figyelem!

Vezérlő-számítógép nélküli rendszereken a maximálisan engedélyezett elnöki mikrofonok

száma 15.

Figyelem!

Az elnöki egységek mikrofonjai nyílt, felülvezérlés és PTT módban mindig aktiválhatók.

Figyelem!

Hangvezérelt módban a mikrofon LED-gyűrűje nem világít. A mikrofongomb LED-je azonban

folyamatosan világít.

Magas hangok
A 2 Treble (Magas hangok) menüben állíthatja a magas hangok hangerejét a résztvevői
egységek hangszóróin.

Menüpont Paraméter Érték Leírás

2 Treble --- –12 és 12 dB között
(0 dB*)

A magas hangok hangereje.

Táblázat 8.4: A magas hangok almenüje (* = alapértelmezett érték)

Mély hangok
A 3 Bass (Mély hangok) menüben állíthatja a mély hangok hangerejét a résztvevői egységek
hangszóróin.
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Menüpont Paraméter Érték Leírás

3 Bass --- –12 és 12 dB között
(0 dB*)

A mély hangok hangereje.

Táblázat 8.5: A mély hangok almenüje (* = alapértelmezett érték)

Rendszermód
A rendszermód beállításához használja a 4 System Mode (Rendszermód) menüpontot.

Érték Leírás

On* Bekapcsolja az ACN-rendszerkábelek és a vezeték nélküli hálózat
tápellátását.

Standby A vezeték nélküli egységeket készenléti állapotba helyezi, valamint
kikapcsolja az ACN-rendszerkábelek tápellátását.

Subscription Lehetővé teszi a vezeték nélküli eszközök regisztrációját a telepítés
során.

Off A vezeték nélküli egységeket kikapcsolja, valamint kikapcsolja az ACN-
rendszerkábelek tápellátását.

Táblázat 8.6: A rendszermód értékei. (* = alapértelmezett érték)

Hibaállapot
Az 5 Fault Status (Hibaállapot) menüpontban tekintheti a központi vezérlőegység
állapotüzeneteit. A másodlagos központi vezérlőegységek a rossz jeleket és az alacsony
akkumulátortöltöttséget jelentik az elsődleges központi vezérlőegységnek.

Üzenetek Leírás

Restart CCU A központi vezérlőegység firmware-e váratlanul leállít, a központi
vezérlőegységet manuálisan kell újraindítani.

No Network Az optikai hálózati kapcsolat megszakadt.

No Master CCU A központi vezérlőegység több központi vezérlőegységes módban
működik, és megszakadt az Ethernet-kapcsolat az elsődleges központi
vezérlőegységgel.

CCU Missing Ha az elsődleges központi vezérlőegység azt észleli, hogy megszakadt
az Ethernet-kapcsolat a másodlagos központi vezérlőegységgel.

Download CCU A központi vezérlőegység szoftvere nem indul el megfelelően vagy
belső verzióeltérés észlelhető.

Download CCUs Ha az elsődleges központi vezérlőegység azt észleli, hogy az elsődleges
és egy vagy több másodlagos központi vezérlőegység szoftvere nem
kompatibilis.

Download WAP A WAP nem kompatibilis szoftververziót tartalmaz.

Bad Signal Egy vezeték nélküli egység rossz jelet küldött.

Low Battery Egy vezeték nélküli egység alacsony akkumulátortöltöttséget jelentett.

No Fault A központi vezérlőegység megfelelően működik.

Táblázat 8.7: Üzenetek (fontosság szerinti csökkenő sorrendben)
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Felügyelet
A 6 Monitoring (Felügyelet) menüponttal nyithatja meg a Felügyelet almenüt.

Menüpont Paraméter Érték Leírás

6 Monitoring Jel:
Floor*
Input 1
Input 2
Output 1
Output 2

Hangerőszint:
–31 és 0 dB között
(–16 dB*)
–31 és 0 dB között
(–16 dB*)
–31 és 0 dB között
(–16 dB*)
–31 és 0 dB között
(–16 dB*)
–31 és 0 dB között
(–16 dB*)

A központi vezérlőegység
fejhallgató-kimenetén megjelenő
jel és annak hangerőszintje.

Táblázat 8.8: Felügyelet almenü (* = alapértelmezett érték)

Információk lekérdezése
A 7 Enquiry (Információkérés) menüponttal nyithatja meg az információs almenüket. A 7A CCU
(Központi vezérlőegység) almenüpont általános információkkal szolgál a központi
vezérlőegységről. A 7B WAP (Vezeték nélküli hozzáférési pont) almenüpont általános
információkkal szolgál a vezeték nélküli hozzáférési pontról (WAP).

Központi vezérlőegység
A 7A CCU (Központi vezérlőegység) menüponttal nyithatja meg a CCU (Központi
vezérlőegység) almenüt. Az almenü menüpontjai általános információkkal szolgálnak a központi
vezérlőegységről.

Menüpont Érték Leírás

7Aa Serial Number Pl.: 22000010 Chk:
32

A központi vezérlőegység hexadecimális
sorozatszáma és ellenőrző összege.

7Ab HW Version Pl.: 02.00 A központi vezérlőegység hardverének
verziószáma.

7Ac FPGA Version Pl.: 04.00.3959 A központi vezérlőegység FPGA firmware-ének
verziószáma.

7Ad FW Version * Pl.: 04.00.4026 A központi vezérlőegység firmware-ének
verziószáma.

7Ae Mac Address Pl.: 012345-6789AB A központi vezérlőegység MAC-címe.

7Af IP Address Pl.: 192.168.0.100 A központi vezérlőegység IP-címe.

Táblázat 8.9: A központi vezérlőegység almenüje (* = alapértelmezett érték)

Vezeték nélküli hozzáférési pont
A 7B WAP (Vezeték nélküli hozzáférési pont) menüponttal nyithatja meg a WAP (Vezeték
nélküli hozzáférési pont) almenüt. Az almenü menüpontjai általános információkkal szolgálnak
a vezeték nélküli hozzáférési pontról.
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Figyelem!

Ezeket az adatokat minden szervizkérelemben és hibajelentésben fel kell tüntetni.

Menüpont Érték Leírás

7Ba Serial Number Pl.: 1E00271F A központi vezérlőegység hexadecimális
sorozatszáma.

7Bb HW Version Pl.: 02.00 A központi vezérlőegység hardverének
verziószáma.

7Bc FPGA Version Pl.: 04.00.3909 A központi vezérlőegység FPGA firmware-ének
verziószáma.

7Bd FW Version Pl.: 04.00.4026 A központi vezérlőegység firmware-ének
verziószáma.

Táblázat 8.10: A központi vezérlőegység almenüje (* = alapértelmezett érték)
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LBB4402/00 audiobővítő
Főmenü
Az audiobővítő indításakor a kijelzőn először a „Starting” (Indítás) üzenet jelenik meg. Ezután a
kijelző a főmenüt jeleníti meg.

Figyelem!

Ha három percig nem fordítja el vagy nem nyomja meg a forgógombot, a kijelzőn újra a

főmenü képernyője lesz látható. A képernyő a 2 Monitoring (Felügyelet) menüpontjainak és

almenüinek megjelenítésekor nem tér vissza automatikusan a főmenü megjelenítésére.

A főmenüben a következők láthatók:
– Az audiobővítő neve. Az alapértelmezett név az „Analog Expander” (Analóg bővítő). A név

a 4E Unit Name (Egységnév) menüpontban módosítható (lásd: LBB4402/00 audiobővítő,
Oldal 196). Az audiobővítő hangbemeneteinek és hangkimeneteinek jelszintjét mutató
nyolc jelszintjelző (lásd: 19"-es egységek, Oldal 184). Ha a vezérlőbemenet ki van
kapcsolva, a kijelzőn az adott be- vagy kimenet jelszintjelzője helyett X karakter jelenik
meg.

Hibajelző előugró ablak
Ha az audiobővítő hibát észlel, a kijelzőn üzenet jelenik meg. Több üzenet esetén a kijelzőn a
legfontosabb jelenik meg.

Üzenetek Leírás

Downloading Az audiobővítő szoftvert tölt le.

Max. CH mismatch Nem létező csatornához kapcsolt hangbemenetet vagy
hangkimenetet.

No network Az audiobővítő nem találja az optikai hálózatot.

Táblázat 8.11: Üzenetek (növekvő fontossági sorrendben)

A hiba megoldódása esetén a hibaüzenet eltűnik. A Max. CH mismatch (Csatornaeltérés) és a
No network (Nincs hálózat) üzenet a forgógomb megnyomásakor eltűnik.

Hibaállapot
Az 1 Fault Status (Hibaállapot) menüpontban tekintheti meg az audiobővítő hibaüzeneteit.
Több üzenet esetén a kijelzőn a legfontosabb jelenik meg.

Üzenetek Leírás

No Fault Az audiobővítő helyesen működik.

Max. CH mismatch Nem létező csatornához kapcsolt hangbemenetet vagy
hangkimenetet.

No network Az audiobővítő nem találja az optikai hálózatot.

Táblázat 8.12: Üzenetek (növekvő fontossági sorrendben)

 

8.3
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Felügyelet
A 2 Monitoring (Felügyelet) menüpont használatával nyithatja meg a Monitoring (Felügyelet)
almenüt.

Menüpont Paraméter Érték Leírás

2A Source/Volume
(Forrás/hangerő)

Jel:
In 1*
In 2
In 3
In 4
Out 1
Out 2
Out 3
Out 4

Hangerőszint:
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)

Az audiobővítő fejhallgató-
kimenetén megjelenő jel és
annak hangerőszintje. A
menüpontban látható a
csatlakoztatott csatorna is
(csak olvasható érték).

2B Input Engaged
(Bemenet foglalt)

Hangbemenet: 1,
2, 3,  4

 Ha ebben a menüpontban
egy hangbemenet száma
látható, a hangbemenetnek
megfelelő nyelvi csatornát
már használja egy másik
(digitális) audiobővítő, egy
CobraNet interfész vagy egy
tolmácsmunkahely.

Táblázat 8.13: Felügyelet almenü (* = alapértelmezett érték)

 

DCN Next Generation Működés | hu 247

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2013. november | V2.0 |



PRS-4DEX4 digitális audiobővítő
Főmenü
A digitális audiobővítő indításakor a kijelzőn először a „Starting” (Indítás) üzenet jelenik meg.
Ezután a kijelző a főmenüt jeleníti meg.

Figyelem!

Ha három percig nem fordítja el vagy nem nyomja meg a forgógombot, a kijelzőn újra a

főmenü képernyője lesz látható. A képernyő a 2 Monitoring (Felügyelet) menüpontjainak és

almenüinek megjelenítésekor nem tér vissza automatikusan a főmenü megjelenítésére.

A főmenüben a következők láthatók:
– A digitális audiobővítő neve. Az alapértelmezett név a „Digital Expander” (Digitális bővítő).

A név a 4C Unit Name (Egységnév) menüpontban módosítható (lásd: PRS-4DEX4 digitális
audiobővítő, Oldal 199). A digitális audiobővítő hangbemeneteinek és hangkimeneteinek
jelszintjét mutató nyolc jelszintjelző (lásd: 19"-es egységek, Oldal 184). Ha a
vezérlőbemenet ki van kapcsolva, a kijelzőn az adott be- vagy kimenet jelszintjelzője
helyett X karakter jelenik meg.

Hibajelző előugró ablak
Ha a digitális audiobővítő hibát észlel, a kijelzőn üzenet jelenik meg. Több üzenet esetén a
kijelzőn a legfontosabb jelenik meg.

Üzenetek Leírás

Downloading A digitális audiobővítő szoftvert tölt le.

Max. CH mismatch Nem létező csatornához kapcsolt hangbemenetet vagy
hangkimenetet.

No network A digitális audiobővítő nem találja az optikai hálózatot.

Táblázat 8.14: Üzenetek (növekvő fontossági sorrendben)

A hiba megoldódása esetén a hibaüzenet eltűnik. A Max. CH mismatch (Csatornaeltérés) és a
No network (Nincs hálózat) üzenet a forgógomb megnyomásakor eltűnik.

Hibaállapot
Az 1 Fault Status (Hibaállapot) menüpontban tekintheti meg a digitális audiobővítő
hibaüzeneteit. Több üzenet esetén a kijelzőn a legfontosabb jelenik meg.

Üzenetek Leírás

No Fault A digitális audiobővítő helyesen működik.

Max. CH mismatch Nem létező csatornához kapcsolt hangbemenetet vagy
hangkimenetet.

No network A digitális audiobővítő nem találja az optikai hálózatot.

Táblázat 8.15: Üzenetek (növekvő fontossági sorrendben)
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Felügyelet
A 2 Monitoring (Felügyelet) menüpont használatával nyithatja meg a Monitoring (Felügyelet)
almenüt.

Menüpont Paraméter Érték Leírás

2A Source/Volume
(Forrás/hangerő)

Hangbemenet és
hangkimenet:
In 1L*
In 1R
In 2L
In 2R
Out 1L
Out 1R
Out 2L
Out 2R

Hangerőszint:
 
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)

A digitális audiobővítő
fejhallgató-kimenetén
megjelenő jel és annak
hangerőszintje. A
menüpontban látható a
csatlakoztatott csatorna is
(csak olvasható érték).

2B Input Engaged
(Bemenet foglalt)

Hangbemenet:
1L, 1R, 2L, 2R

 Ha ebben a menüpontban
egy hangbemenet száma
látható, a hangbemenetnek
megfelelő nyelvi csatornát
már használja egy másik
(digitális) audiobővítő, egy
CobraNet interfész vagy egy
tolmácsmunkahely.

2C Source Mode
(Forrásmód)

--- --- Hozzáférést biztosít a
digitális hangjel
formátumához (lásd:
PRS-4DEX4 digitális
audiobővítő, Oldal 199).

Táblázat 8.16: Felügyelet almenü (* = alapértelmezett érték)

 

DCN Next Generation Működés | hu 249

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2013. november | V2.0 |



LBB4404/00 CobraNet interfész
Főmenü
A CobraNet interfész indításakor a kijelzőn először a „Starting” (Indítás) üzenet jelenik meg.
Ezután a kijelző a főmenüt jeleníti meg.

Figyelem!

Ha három percig nem fordítja el vagy nem nyomja meg a forgógombot, a kijelzőn újra a

főmenü képernyője lesz látható. A képernyő a 2 Monitoring (Felügyelet) menüpontjainak és

almenüinek megjelenítésekor nem tér vissza automatikusan a főmenü megjelenítésére.

A főmenüben a következők láthatók:
– A CobraNet interfész neve. Az alapértelmezett név a „CobraNet”. A név a 4B Unit Name

(Egységnév) menüpontban módosítható (lásd: LBB4404/00 CobraNet interfész, Oldal 201).
– A CobraNet interfész hangbemeneteinek és hangkimeneteinek jelszintjét mutató nyolc

jelszintjelző (lásd: 19"-es egységek, Oldal 184). Ha a vezérlőbemenet ki van kapcsolva, a
kijelzőn az adott be- vagy kimenet jelszintjelzője helyett X karakter jelenik meg.

Hibajelző előugró ablak
Ha a CobraNet interfész hibát észlel, a kijelzőn üzenet jelenik meg. Több üzenet esetén a
kijelzőn a legfontosabb jelenik meg.

Üzenetek Leírás

Downloading A CobraNet interfész szoftver tölt le.

Max. CH mismatch Nem létező csatornához kapcsolt hangbemenetet vagy
hangkimenetet.

CobraNet: 0xHH A CobraNet interfész társkapcsolati hibát észlelt. A 0xHH a
hexadecimális hibakód. További információkért tekintse meg a
rendszerhez mellékelt DVD-n található CobraNet-dokumentációt.

Internal: Mute Minden hangbemenet és hangkimenet némítva van.

Internal: 0xHH A CobraNet-modulban hiba lépett fel. A 0xHH a hexadecimális
hibakód. További információkért tekintse meg a rendszerhez
mellékelt DVD-n található CobraNet-dokumentációt.

Internal: Fatal A CobraNet interfész nem tudja elindítani a firmware-t.

No network A CobraNet interfész nem találja az optikai hálózatot.

Táblázat 8.17: Üzenetek (növekvő fontossági sorrendben)

 
A hiba megoldódása esetén a hibaüzenet eltűnik. A CobraNet: 0xHH, az Internal: Mute (Belső:
Némítás), az Internal: 0xHH (Belső: 0xHH), az Internal: Fatal (Belső: Végzetes hiba) és a No
network (Nincs hálózat) üzenet a forgógomb megnyomásakor eltűnik.

Hibaállapot
Az 1 Fault Status (Hibaállapot) menüpontban tekintheti meg a CobraNet interfész
hibaüzeneteit. Több üzenet esetén a kijelzőn a legfontosabb jelenik meg.

8.5
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Üzenetek Leírás

No Fault A CobraNet interfész helyesen működik.

Max. CH mismatch Nem létező csatornához kapcsolt hangbemenetet vagy
hangkimenetet.

CobraNet: 0xHH A CobraNet interfész társkapcsolati hibát észlelt. A 0xHH a
hexadecimális hibakód. További információkért tekintse meg a
rendszerhez mellékelt DVD-n található CobraNet-dokumentációt.

Internal: Mute Minden hangbemenet és hangkimenet némítva van.

Internal: 0xHH A CobraNet-modulban hiba lépett fel. A 0xHH a hexadecimális
hibakód. További információkért tekintse meg a rendszerhez
mellékelt DVD-n található CobraNet-dokumentációt.

Internal: Fatal A CobraNet interfész nem tudja elindítani a firmware-t.

No network A CobraNet interfész nem találja az optikai hálózatot.

Táblázat 8.18: Üzenetek (növekvő fontossági sorrendben)
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Felügyelet
A 2 Monitoring (Felügyelet) menüpont használatával nyithatja meg a Monitoring (Felügyelet)
almenüt.

Menüpont Paraméter Érték Leírás

2A Source/Volume
(Forrás/hangerő)

Hangbemenet és
hangkimenet:
In 1*
In 2
In 3
In 4
Out 1
Out 2
Out 3
Out 4

Hangerőszint:
 
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)
–31 és 0 dB között
(-16 dB*)

A CobraNet interfész
fejhallgató-kimenetén
megjelenő jel és annak
hangerőszintje. A
menüpontban látható a
csatlakoztatott csatorna is
(csak olvasható érték).

2B Input Engaged
(Bemenet foglalt)

Hangbemenet: 1,
2, 3, 4

 Ha ebben a menüpontban
egy hangbemenet száma
látható, a hangbemenetnek
megfelelő nyelvi csatornát
már használja egy másik
(digitális) audiobővítő, egy
CobraNet interfész vagy egy
tolmácsmunkahely.

Táblázat 8.19: Felügyelet almenü (* = alapértelmezett érték)
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DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont
A vezeték nélküli hozzáférési ponton található LED-ek információt nyújtanak a vezeték nélküli
hálózat és a vezeték nélküli hozzáférési pont állapotáról.

Figyelem!

A rendszer állapotát a központi vezérlőegység konfigurációs menüjéből módosíthatja (lásd:

Konfiguráció, Oldal 182).

A B C C B A

Ábra 8.1: Állapotjelző LED-ek

Kék (A) Piros (B) Kék (C) Leírás

Villogás
(gyors)

Ki Ki A vezeték nélküli mód be van kapcsolva, a rendszerhez
pedig nem csatlakozik vezeték nélküli hozzászólói egység.
Ellenőrizze, hogy van-e másik Wi-Fi hálózat a közelben,
valamint azt, hogy a vezeték nélküli hozzászólói egységek
hátulján lévő sárga, hatókörön kívüli hálózatot jelző LED-
ek világítanak-e.

Villogás
(gyors)

Ki Villogás
(gyors)

Nem csatlakozik vezeték nélküli hozzászólói egység, a 3B
menüpont, a 3B valamelyik almenüje vagy a konfigurációs
menü 4Kd menüpontja meg van nyitva a központi
vezérlőegységen. Ezekkel a menüpontokkal
konfigurálhatja a vezeték nélküli hozzáférési pontot.

Villogás
(gyors)

Ki Be A Regisztráció vezeték nélküli mód van beállítva, a
rendszerhez pedig nem csatlakozik vezeték nélküli
hozzászólói egység.

Villogás
(lassú)

Ki Villogás
(gyors)

Az Alvás vezeték nélküli mód van beállítva, valamint a 3B
menüpont, a 3B valamelyik almenüje vagy a konfigurációs
menü 4Kd menüpontja meg van nyitva a központi
vezérlőegységen. Ezekkel a menüpontokkal
konfigurálhatja a vezeték nélküli hozzáférési pontot.

Villogás
(lassú)

Ki Ki A beállított vezeték nélküli mód az Alvás.

8.6
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Kék (A) Piros (B) Kék (C) Leírás

Ki Villogás
(gyors)

Ki A vezeték nélküli hozzáférési pont (DCN-WAP) nem
tartalmaz érvényes firmware-t, ezért azt le kell tölteni a
Bosch Download and License Tool (DCN-DLT) szoftver
használatával.

Ki Villogás
(lassú)

Ki A kikapcsolt vezeték nélküli mód van beállítva vagy a
vezeték nélküli hozzáférési pont teljesítményértéke
számára az Off (Ki) beállítás van megadva. Ez a LED-sor
azt is jelezheti, hogy a központi vezérlőegység nem
kompatibilis a vezeték nélküli hozzáférési ponttal (ebben
az esetben a központi vezérlőegység kijelzőjén megjelenik
az „incompatible HW/SW” (Nem kompatibilis hardver/
szoftver) üzenet is).

Ki Ki Ki A vezeték nélküli hozzáférési pont tápellátása ki van
kapcsolva.

Ki Be Ki A vezeték nélküli hozzáférési pont kapcsolata megszakadt
az optikai hálózattal. Ellenőrizze, szükség esetén pedig
cserélje ki az optikai kábelt.

Be Villogás
(gyors)

Ki Ez a jelzés a letöltési folyamat befejeződéséig látható.

Be Ki Villogás
(gyors)

A rendszerhez egy vagy több vezeték nélküli hozzászólói
egység csatlakozik, a 3B menüpont, a 3B valamelyik
almenüje vagy a konfigurációs menü 4Kd menüpontja
pedig meg van nyitva a központi vezérlőegységen. Ezekkel
a menüpontokkal konfigurálhatja a vezeték nélküli
hozzáférési pontot.

Be Ki Be A Regisztráció vezeték nélküli mód van beállítva, a
rendszerhez pedig egy vagy több egység csatlakozik.

Be Ki Ki Bekapcsolt vezeték nélküli mód van beállítva, a
rendszerhez pedig egy vagy több vezeték nélküli
hozzászólói egység csatlakozik.

Be Be Be A vezeték nélküli hozzáférési ponton belső hiba történt.
Ellenőrizze, hogy a szoftver letöltődött-e, illetve azt, hogy
nem jelennek-e meg hibaüzenetek a központi
vezérlőegység kijelzőjén. Vagy cserélje ki a vezeték nélküli
hozzáférési pontot.

Táblázat 8.20: Állapotjelző LED-ek

Figyelem!

Villogás (gyors) = a LED egy másodpercig világít, egy másodpercig pedig nem.

Villogás (lassú) = a LED egy másodpercig világít, három másodpercig pedig nem.

A telepítési területet mindig ellenőrizze a WiFi-keresővel a más hálózatok által okozott zavarok

kiküszöbölése érdekében.
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DCN-CON Concentus egységek
A mikrofongombokon lévő LED-ek színe jelzi a Concentus egységhez csatlakoztatott mikrofon
állapotát.

Szín Állapot

Piros (be) A mikrofon be van kapcsolva

Piros (villogás) A felszólalási idő utolsó perce

Zöld (be) Szókérés

Zöld (villogás) Első hely a szókérési listán

Sárga (be) VIP mód

Táblázat 8.21: Állapot

Figyelem!

A Concentus résztvevői egység csak a Microphone Management (Mikrofonkezelő)

szoftvermodullal állítható VIP módba. A VIP mód beállításával kapcsolatos információkért

tekintse meg a vonatkozó szoftver kézikönyvét.

Figyelem!

A Concentus résztvevői egység üzemeltetésével kapcsolatos információkért tekintse meg a

Concentus egység gyorsútmutatóját.

 

DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek
Mikrofon
A mikrofongombokon lévő LED-ek színe jelzi a hozzászólói egységhez csatlakoztatott mikrofon
állapotát.

Szín Állapot

Piros (be) A mikrofon be van kapcsolva

Piros (villogás) A felszólalási idő utolsó perce

Zöld (be) Szókérés

Zöld (villogás) Első hely a szókérési listán

Sárga (be) VIP mód

Táblázat 8.22: Állapot

Figyelem!

A hozzászólói egység csak a Microphone Management (Mikrofonkezelő) szoftvermodullal

állítható VIP módba. A VIP mód beállításával kapcsolatos információkért tekintse meg a

vonatkozó szoftver kézikönyvét.
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Figyelem!

A hozzászólói egység üzemeltetésével kapcsolatos információkért tekintse meg a hozzászólói

egység gyorsútmutatóját. Ezt a DVD-n találja.

!
Figyelmeztetés!

Kerülni kell a mikrofonok hattyúnyakának 90 fokosnál nagyobb mértékű meghajlítását, illetve a

(hajlított) hattyúnyak csavarását. Ellenkező esetben károsodhat a hattyúnyak kábelezése.

Részvételi LED

Részvételi LED Állapot

Sárga (villogás) A rendszer a jelenlét regisztrációját igényli.

Sárga (be) A jelenlét regisztrációja visszaigazolva.

Táblázat 8.23: Részvételi LED

DCN-WD hozzászólói egységek (vezeték nélküli)

Aktiválás
A vezeték nélküli hozzászólói egységek aktiválása előtt győződjön meg a következőkről:
– A vezeték nélküli hozzászólói egységek már regisztrálva vannak-e a rendszerben. A

rendszer be van-e kapcsolva. A vezeték nélküli hozzászólói egységek a rendszer hatókörén
belül vannak-e.

A vezeték nélküli hozzászólói egység aktiválásához nyomja meg a mikrofongombot. A
mikrofongomb körüli LED 250 ezredmásodpercre sárgán felvillan. Az egység ekkor
csatlakoztatva van és használatba vehető.
Ha a vezeték nélküli hozzászólói egység nem a fentiek szerint viselkedik, lásd: DCN-DIS és DCN-
WD hozzászólói egységek, Oldal 214.

Deaktiválás
Tartsa nyomva a hangerőcsökkentő és a hangerőnövelő gombot egyszerre 2 másodpercig.

Gyorsútmutató
A vezeték nélküli hozzászólói egység üzemeltetésével kapcsolatos információkért tekintse meg
a vezeték nélküli hozzászólói egység gyorsútmutatóját. Ezt a DVD-n találja.

Állapotjelző LED-ek
Az állapotjelző LED-ek jelzik a vezeték nélküli hozzászólói egység állapotát.
– Ha a sárga LED világít, a vezeték nélküli hozzászólói egység hatókörön kívül van. Ha a

piros LED villog, a vezeték nélküli hozzászólói egység akkumulátorkészlete 1 órán belül le
fog merülni.

Ha a vezeték nélküli hozzászólói egység 15 percnél tovább van hatókörön kívül, automatikusan
kikapcsol.

Az állapot megjelenítése a csatornaválasztó kijelzőn
Ha a vezeték nélküli hozzászólói egység rendelkezik csatornaválasztó kijelzővel, ikonok is jelzik
az egység állapotát:
– Ha a kijelzőn az antenna ikon látható, a vezeték nélküli hozzászólói egység hatókörön kívül

van. Ha az akkumulátor ikon látható, a vezeték nélküli hozzászólói egység
akkumulátorkészlete 1 órán belül le fog merülni.

Ábra 8.2: Antenna és akkumulátor ikon
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Ha a vezeték nélküli hozzászólói egység 15 percnél tovább van hatókörön kívül, automatikusan
kikapcsol.

DCN-WLIION akkumulátorkészlet
A kapacitásjelző LED-ek engedélyezéséhez nyomja meg a LED-ek mellett gombot. Minél
nagyobb a kapacitás, annál több LED kapcsol be a gomb megnyomásakor.

Figyelem!

A táblázatban jelzett akkumulátorkapacitás 20%-os pontosságú.

Bekapcsolt LED-ek száma Akkumulátorkapacitás (óra)

5 18 - 20

4 13 - 18

3 8 - 13

2 3 - 8

1 < 3

Táblázat 8.24: Kapacitásjelző LED-ek

DCN-WCH05 akkumulátortöltő
Minél nagyobb a kapacitás, annál több, a töltési szintet jelző LED kapcsol be.
Lásd: DCN-WLIION akkumulátorkészlet, Oldal 257.

DCN-MICL, DCN-MICS csatlakoztatható mikrofonok
A jelzőgyűrű színe jelzi a mikrofon állapotát.

Szín Állapot

Piros (be) A mikrofon be van kapcsolva

Piros (villogás) A felszólalási idő utolsó perce

Zöld (be) Szókérés

Zöld (villogás) Első hely a szókérési listán

Táblázat 8.25: Állapot

Figyelem!

Ha a mikrofon DCN-IDESK tolmácsmunkahelyhez csatlakozik, csak a bekapcsolt állapotot

tudja jelezni.

!
Figyelmeztetés!

Kerülni kell a mikrofonok hattyúnyakának 90 fokosnál nagyobb mértékű meghajlítását, illetve a

(hajlított) hattyúnyak csavarását. Ellenkező esetben károsodhat a hattyúnyak kábelezése.
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DCN-FMICB mikrofonvezérlő panel
A mikrofongombon lévő LED-gyűrű színe jelzi a mikrofonvezérlő panelhez csatlakoztatott
mikrofon állapotát.

Szín Állapot

Piros (be) A mikrofon be van kapcsolva

Piros (villogás) A felszólalási idő utolsó perce

Zöld (be) Szókérés

Zöld (villogás) Első hely a szókérési listán

Sárga (be) VIP mód

Táblázat 8.26: Állapot

Figyelem!

A mikrofonvezérlő panel csak a Microphone Management (Mikrofonkezelő) szoftvermodullal

állítható VIP módba. A VIP mód beállításával kapcsolatos információkért tekintse meg a

vonatkozó szoftver kézikönyvét.

 

DCN-FPRIOB elsőbbségi panel
A piros LED-gyűrű az elsőbbség gomb megnyomásakor kapcsol be.

Figyelem!

A rendszerrel a következő feladatok végezhetők el:

Figyelemfelkeltő hang játszható le, amikor az elnök megnyomja az elsőbbség gombot.

Az elsőbbség gomb megnyomásával törölhető a szókérési lista, valamint a felszólalók listája.

A 8As Mic. Priority Settings (Mikrofonprioritási beállítások) leírásáért lásd: DCN-CCU2 és DCN-

CCUB2 központi vezérlőegységek, Oldal 188.

 
 

8.12

 

8.13
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DCN-FV(CRD) szavazópanel
A szavazógombokon lévő jelek jelzik a parlamentáris szavazatokat. A szavazógombok LED-jei
melletti jelek jelzik a többválasztásos szavazatokat és a hallgatói reakciók mérése során
leadott szavazatokat.

Figyelem!

A vezérlő-számítógép nélküli rendszereken csak parlamentáris szavazatok adhatók le.

A használható szavazógombok LED-jei a szavazás során villognak. Miután a résztvevő leadta
szavazatát: a megnyomott gomb LED-je világít. A többi szavazógomb LED-je kialszik. A
számítógéppel és szavazószoftverrel felszerelt rendszereken titkos szavazás is választható. A
titkos szavazás esetén a megnyomott gomb LED-je nem világít.
 
Az állapotjelző LED jelzi a szavazópanel állapotát.

LED Állapot

Ki Eszköz vagy rendszer
kikapcsolva

Kék (be) Rendszer bekapcsolva

Kék, 5 Hz-es
frekvenciával villogva

Nincs kommunikáció

Sárga, 2 Hz-es
frekvenciával villogva

Kártyakérés

Sárga, 5 Hz-es
frekvenciával villogva

Kártya elutasítva

Sárga (be) Résztvevő jelen

Táblázat 8.27: Állapotok

Figyelem!

Ha a rendszer azonosítókártyát kér (az azonban nem használható, mert az egység nem

rendelkezik kártyaolvasóval), a DCN-FV LE D-je folyamatosan sárgán villog.

 
 

8.14
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DCN-FVU szavazóegység
A szavazópanel működésével kapcsolatos információkért lásd: DCN-FV(CRD) szavazópanel,
Oldal 259 . A szavazóegység és a szavazópanel működése egyezik, azonban a szavazópanel
LED-je kevesebb állapot kijelzésére képes.

LED Állapot

Ki Eszköz vagy rendszer
kikapcsolva

Kék (be) Eszköz bekapcsolva

Kék, 5 Hz-es
frekvenciával villogva

Nincs kommunikáció

Sárga (be) Résztvevő jelen

Táblázat 8.28: Állapotok

Figyelem!

A szavazópanel kínai verziója csak parlamentáris, illetve „mellette-ellene” típusú szavazáshoz

használható, mivel a kínai változaton 4 szavazógomb található. A többi szavazástípus legalább

5 szavazógombot használ.

 
 

8.15
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DCN-IDESK tolmácsmunkahely
A központi vezérlőegység indításakor elindul a tolmácsmunkahely. A tolmácsmunkahely
kijelzőjén megjelenik a hardver és a szoftver verziója. Példa:

 
Ha a tolmácsmunkahely konfigurációja helyes, a működési mód automatikusan elindul. A
működési mód a tolmácsmunkahely alapértelmezett üzemmódja. Ha a tolmácsmunkahely nincs
konfigurálva, a kijelzőn a következő látható:

 

Figyelem!

A nem konfigurált tolmácsmunkahelyek nem állíthatók működési módba.

Normál tolmácsolás
A szokásos tolmácsolási eljárás során a tolmács ismeri a forrásterem nyelvét. A tolmács
lefordítja a forrásnyelvet a célnyelvre. A nyelvi elosztócsatornákon keresztül kerül a célnyelvű
hang a résztvevői egységekre.

A

1 2 3 4

A A A

CHI FRE GER ENG

ENG
Floor

Ábra 8.3: Normál tolmácsolás a teremből

Automatikus átjátszású tolmácsolás
A rendszer automatikus átjátszási funkcióval rendelkezik arra az esetre, amikor a tolmács nem
ismeri a forrásterem nyelvét.
Egy tolmács lefordítja a forrásnyelvet (a teremből érkező hangot) a többi tolmács által ismert
nyelvre. Ez a nyel az automatikusan átjátszott tolmácsolás. Az automatikusan átjátszott
tolmácsolás automatikusan átveszi a terem hangjának helyét az összes tolmácsmunkahelyen.
Az összes tolmács az automatikusan átjátszott tolmácsolás alapján tolmácsol.
Az ábrán látható példában a terem hangja kínai. Az automatikusan átjátszás engedélyezett a
kínai tolmácsmunkahelyen. A kínai-angol tolmács a B kimenetet választja és angol nyelvű
automatikusan átjátszott hangot küld az összes többi tolmácsmunkahelyre. A Teremhang/
automatikus átjátszás gomb melletti LED az összes többi tolmácsmunkahelyen azt jelzi, hogy a
munkahely automatikusan átjátszott tolmácsolást kap.

8.16
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B

4 2 3 4

A A A

FRE GER ENG

ENG

ENG

Floor

CHI

CHI

Ábra 8.4: Automatikus átjátszású tolmácsolás

Figyelem!

A tolmácsmunkahely telepítési módjában a B kimenethez hozzárendelhető az automatikus

átjátszási funkció.

Mikrofongomb LED-je
A mikrofongombok körüli LED-ek színe jelzi a tolmácsmunkahelyhez csatlakoztatott mikrofon
állapotát.

Szín Állapot

Piros (be) A mikrofon be van kapcsolva

Piros (villogás) Figyelmeztetés foglaltságra

Zöld (be) Tolmácsfülke kikapcsolva

Táblázat 8.29: Állapot

Figyelem!

A tolmácsmunkahely üzemeltetésével kapcsolatos információkért tekintse meg a

tolmácsmunkahely gyorsútmutatóját.

Hangjelzések
A tolmácsmunkahely képes hangjelzésekkel figyelmeztetni a különleges eseményekre, segítve
így a látássérült tolmácsokat a fejhallgatón keresztül.

Figyelem!

A hangjelzések erőssége a fejhallgató hangerő-szabályozójával állítható be.

A hangjelzéseket a hangjelzések gombjával lehet ki- és bekapcsolni (lásd: DCN-IDESK
tolmácsmunkahely, Oldal 52). Ha a hangjelzések be vannak kapcsolva, a kijelzőn hangjegy ikon
látható.

Hang Esemény

Hangjelzés be A hangjelzések be vannak kapcsolva.

Hangjelzés ki A hangjelzések ki vannak kapcsolva.

Mikrofon be A mikrofon be van kapcsolva.
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Hang Esemény

Mikrofon ki A mikrofon ki van kapcsolva.

Minőség jelzése A saját csatorna van kiválasztva, miközben a mikrofon be
van kapcsolva VAGY a kiválasztott csatorna minősége „-”.

Külső telefonhívás Bejövő telefonhívás (csak akkor, ha a hangjelzések
engedélyezettek, a mikrofon pedig ki van kapcsolva).

Intercom Intercom hívás (csak akkor, ha a hangjelzések
engedélyezettek, a mikrofon pedig ki van kapcsolva).

Táblázat 8.30: Hangjelzések
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Ábra 8.5: Hangjelzések
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Figyelem!

A Hangjelzés be és a Hangjelzés ki jelen kívül minden hangjelzés csak akkor hallható, ha a

hangjelzések be vannak kapcsolva.

PRS-NSP hálózati elosztó
A hálózati elosztó két LED-je a hálózati elosztó állapotáról tájékoztat.

Zöld (tápellátás) Sárga (hiba) Állapot

Ki Ki A hálózati elosztó nem kap tápellátást.

Ki Be Nem érhető el az optikai a hálózat vagy a
hálózat meghibásodott.

Be Ki A hálózati elosztó megfelelően működik.

Táblázat 8.31: Állapotjelző LED-ek

PRS-FINNA optikai illesztő
Az optikai illesztő két LED-je az optikai illesztő állapotáról tájékoztat.

Zöld (tápellátás) Sárga (hiba) Leírás

Ki Ki Ki; nincs elérhető külső tápellátás.

Ki Be Készenléti üzemmód; a műanyag száloptikai
kábel külső tápellátása ki van kapcsolva.

Be Be Üzemben; a műanyag száloptikai kábel külső
tápellátása be van kapcsolva.

Be Ki Működik; nincs külső tápellátás, de az illesztő a
műanyag száloptikai kábelről kap tápellátást.

Villog Ki Hiba; a külső tápellátás nem érhető el, valamint
nem érkezett protokoll.

Villog Be Hiba; a külső tápellátás elérhető, de nem
érkezett protokoll.

Táblázat 8.32: Állapotjelző LED-ek

DCN-DDB adatelosztó kártya
Kommunikáció
Az adatelosztó kártya az RS232 porton keresztül soros adatokat küld a teremkijelzőnek. A
soros adatok ASCII-szövegből, valamint a speciális funkciók ANSI-bővítőkódjaiból állnak. A
<CR> és <LF> vezérlőkarakterek leírása a táblázatban olvasható.

Karakter Leírás

<CR> A kurzort az aktuális szövegsor első karakterhelyére viszi.

<LF> A kurzort az aktuális oszlopban egy sorral lejjebb viszi.

Táblázat 8.33: ASCII-vezérlőkarakterek

8.17

8.18

8.19
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Az adatelosztó kártya az állapotkijelzőknek csak ANSI-kódokat és bináris adatokat küld.

ANSI-támogatás
A csatlakoztatott teremkijelzőnek képesnek kell lennie az alább felsorolt összes ANSI-
bővítőkód feldolgozására.

Figyelem!

Jelenleg nincs minden kód használatban, de a teremkijelzőnek a kompatibilitás jövőbeli

megőrzéséhez mindegyiket támogatnia kell.

 
Kurzor helye

<esc>[<line number>;<column number>H

<esc>[<line number>;<column number>f 

 

Ábra 8.6: Kurzor helye

A kurzort a megadott helyre viszi. Ha nincs megadva sor- és oszlopszám, a kurzor a
teremkijelző bal felső sarkába kerül (1. sor, 1. oszlop).
 
Kurzor fel

<esc>[<numlines>A  

Ábra 8.7: Kurzor fel

 
A kurzort feljebb viszi az oszlopban. A sorok számát a numlines érték adja meg. Ha a kurzor
már az első sorban van, a teremkijelzőnek figyelmen kívül kell hagynia ezt a parancsot. A
numlines érték kihagyása esetén az adatelosztó kártya a kurzort egy sorral viszi feljebb.
 
Kurzor le

<esc>[<numlines>B 

Ábra 8.8: Kurzor le

 
A kurzort lejjebb viszi az oszlopban. A sorok számát a numlines érték adja meg. Ha a kurzor
már az utolsó sorban van, a teremkijelzőnek figyelmen kívül kell hagynia ezt a parancsot. A
numlines érték kihagyása esetén az adatelosztó kártya a kurzort egy sorral viszi lejjebb.
 
Kurzor jobbra

<esc>[<numlines>C 

Ábra 8.9: Kurzor jobbra

 
A kurzort az aktuális szövegsorban jobbra viszi. Az oszlopok számát a numlines érték adja meg.
Ha a kurzor már az utolsó oszlopban van, a teremkijelzőnek figyelmen kívül kell hagynia ezt a
parancsot. A numlines érték kihagyása esetén az adatelosztó kártya a kurzort egy pozícióval
viszi jobbra.
 
Kurzor balra
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<esc>[<numlines>D  

Ábra 8.10: Kurzor balra

 
A kurzort az aktuális szövegsorban balra viszi. Az oszlopok számát a numlines érték adja meg.
Ha a kurzor már az első oszlopban van, a teremkijelzőnek figyelmen kívül kell hagynia ezt a
parancsot. A numlines érték kihagyása esetén az adatelosztó kártya az 1. oszlopot használja
alapértelmezett értékként.
 
Kijelző törlése

<esc>[2J 

Ábra 8.11: Kijelző törlése

Törli a kijelzőt, a kurzort pedig alapértelmezett helyére (az 1. sor 1. oszlopába) viszi.
 
Sor törlése

<esc>[K 

Ábra 8.12: Sor törlése

A kurzorpozíciótól a sor végéig az összes karaktert törli (a kurzorpozíción lévő karaktert is). A
kurzor helye nem változik.

Numerikus kijelző
A numerikus kijelzőkön az adatelosztó kártya a parlamentáris szavazások eredményét és
szavazási időmérőt tud megjeleníteni. A numerikus kijelző vezérléséhez nincs szükség vezérlő-
számítógépre.
Az adatelosztó kártya hat szövegsort küld a teremkijelzőre. Minden sorban hat hely van. Ez
csak a parlamentáris szavazásokhoz (az igen/nem/tartózkodik eredmény) megjelenítéséhez
használható, más szavazástípusok nem támogatottak.

Sor Elem

1 Szavazási időmérő

2 Jelen lévő résztvevők száma

3 Az igennel szavazó résztvevők száma.

4 A nemmel szavazó résztvevők száma.

5 A tartózkodó résztvevők száma.

6 A nem szavazó résztvevők száma.

Táblázat 8.34: Numerikus kijelző

 

Figyelem!

Ha nincs szavazási időmérő, az első sor üresen marad.

A szavazási időmérő négy számjegyből áll (kettő a perceket, kettő pedig a másodperceket
számolja). A percek és másodpercek között nincs elválasztó. Az elválasztónak a teremkijelzőn
rögzítetten kell szerepelnie.
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Példa:
Parlamenti szavazás van folyamatban. 14 perc és 25 másodperc áll még rendelkezésre a
szavazásra. A teremben 1235 résztvevő van jelen: 945 résztvevő igennel szavazott, 30
résztvevő nemmel, 255 résztvevő tartózkodott és 5 résztvevő nem szavazott.
Az adatelosztó kártya által a teremkijelzőnek küldött adatok a táblázatban láthatók.

Figyelem!

Az aláhúzásjel a szóközt jelképezi.

<ESC>[2J1425<CR><LF>

1235<CR><LF>

_945<CR><LF>

__30<CR><LF>

_255<CR><LF>

___5

 

Ábra 8.13: Numerikus kijelző – 1. példa

Az ábrán láthatók a teremben megjelenő adatok.

Time:
Present:
Yes:
No:
Abstain:
Not Voted:

Ábra 8.14: Numerikus kijelző – 2. példa
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Hibaelhárítás

Rendszer
Ha problémát észlel, tegye a következőket:
4 Vizsgálja meg a rendszert. Tekintse át például:

– az eszközökön található LED-eket és
– az eszközök állapotüzeneteit.
4 Az eredményeket jegyezze fel. Ha lejegyzi megfigyeléseit, azokat könnyebben

magyarázhatja el másoknak (például a szervizmérnököknek).
 
Tapasztalataink és javítóközpontjaink adatai alapján a legtöbbször nem az egységek egyéni
teljesítménye okozza hibákat, hanem az egység nem megfelelő alkalmazása. Ezért nagyon
fontos elolvasni a Telepítési és üzemeltetési kézikönyvet, valamint a kiadási megjegyzéseket.
Ezzel Ön időt takaríthat meg, nekünk pedig segít a Bosch termékek minőségének
megőrzésében.
Tipp: Győződjön meg róla, hogy minden telepítéshez az elérhető legújabb szoftververziót
használja.
 
Nagyobb rendszerek esetén könnyű csak az egységek és a lehetőséget nagy számába
belezavarodni. Ezért aztán érdemes lépésről lépésre haladni a problémát okozó egységet
tartalmazó legkisebb lehetséges működő rendszer meghatározásával. A kábelezéshez és a
csatlakozások kialakításához ne az épület beépített kábeleit használja, hanem kipróbáltan
működő, rövid kábeleket.

Az optikai hálózatok problémái
Győződjön meg róla, hogy nem lépte-e túl a csomópontok maximális számára vonatkozó
korlátot (a kábelhosszt is beleszámítva), illetve azt, hogy az optikai kábelek hajlítási sugara
nem túl kicsi-e. Lásd: Az optikai hálózat kialakítása, Oldal 81.
A hálózat állapota a központi vezérlőegység kijelzőjéről olvasható le:
– A forgókapcsolóval navigáljon a hibákra (1 az AEX esetén, illetve 4 a központi

vezérlőegység esetén), majd nyomja 5 másodpercig a forgógombot, és navigáljon a
hálózati hibákhoz.
Az A almenü nyújt információkat az optikai kapcsolatról: Redundáns (gyűrű), nem
redundáns („branch”) (ág), az utolsó csatlakoztatott eszköz esetén az „end of Branch”
(ág vége) felirat látható) – itt ellenőrizheti az optikai kábel állapotát.

Példa: ha a rendszer redundáns felépítésű, a menüben pedig a „branch” (ág) felirat látható,
ellenőrizze az optikai kábeleket.
A menüben megjelenik a hálózattal kapcsolatos hibák naplója is (ebben a menüben a hibaszám
0-ra állítható):
– A kábel leválasztása, majd újbóli csatlakoztatása esetén hálózati hiba kerül a naplóba. Ha

a hibaszámláló értéke rendszertelen időközönként nő, akkor a hiba az optikai kábelekkel
lehet kapcsolatos:
LE: (zárolási hiba) a hálózat módosításának vagy felépítésének regisztrálása. A számláló
értéke növekszik, ha további egységeket csatlakoztat az optikai lánchoz vagy ha
alaphelyzetbe állít, illetve bekapcsol egy egységet.
RE: (regenerációs hiba) a CRC (adatellenőrző kód) segítségéve javított hibás adat
regisztrálása. A számláló értéke rossz vagy túl hosszú kábelek (és túl sok csomópont),
illetve rosszul működő egység esetén nőhet.
BE: (bithiba) a CRC segítségével nem javítható hibás adatok regisztrálása.

9
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Tipp: ne használjon kábelkötegelőket.

Probléma Lehetséges ok

– Egy optikai hálózati eszköz kijelzőjén a No
Network (Nincs hálózat) üzenet jelenik
meg.

– Az optikai hálózati eszközhöz
csatlakozó optikai kábel túl hosszú
(lásd: Kábelezés, Oldal 84).

– A maximálisan megengedettnél több
csomópont van csatlakoztatva.

– Egy optikai hálózati eszköz hangbemenetei
nem biztosítanak hangjelet.

– Győződjön meg róla, hogy a
vezérlőbemenetekkel engedélyezve
vannak-e a hangbemenetek (lásd
például: LBB4402/00 audiobővítő,
Oldal 121).

– Győződjön meg róla, hogy az optikai
hálózat nem tartalmaz-e 16-nál több
eszközt (lásd: Korlátozások, Oldal
81).

Akusztikus visszacsatolás
Akusztikus visszacsatolás („gerjedés”) akkor lép fel, ha a rendszer által a hangszórókon vagy
fejhallgatókon keresztül sugárzott hangot a bekapcsolt mikrofonok visszajuttatják a
rendszerbe.

Forrás Gyors megoldás  

Az akusztikus
visszacsatolást a
hozzászólói eszközök
hangszórója okozza.

Csökkentse a rendszer
hangerejét. Ehhez például a
központi vezérlőegység elülső
részén található forgógombot
használhatja (lásd: DCN-CCU2
és DCN-CCUB2 központi
vezérlőegységek, Oldal 239).

Tegye a következőket: 1.
Szereljen be visszacsatolás-
csökkentőt a központi
vezérlőegység 2. hangbemenet
és 2. hangkimenete közé. 2.
Állítsa a rendszer hangirányítási
módját illesztésre (lásd: DCN-
CCU2 és DCN-CCUB2 központi
vezérlőegységek, Oldal 188).

Az akusztikus
visszacsatolást a DCN
rendszerhez
csatlakoztatott külső
hangosítórendszer
okozza.

Csökkentse a
hangosítórendszer vagy a DCN
rendszer hangerejét.

Szereljen be visszacsatolás-
csökkentőt az 1. hangkimenet
és a hangosítórendszer
bemenete közé.

Az akusztikus
visszacsatolást a
hozzászólói eszközökhöz
csatlakozó fejhallgatók
okozzák.

Kérje meg az elnököt és a
résztvevőket, hogy hozzászólói
eszközeiken csökkentsék a
fejhallgató hangerejét.

Telepítse és konfigurálja a
fejhallgató szintjének
csökkentését a hozzászólói
eszközökön.
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Rendszerproblémák

Probléma Lehetséges ok

A rendszerben zaj hallható. A rendszert csak egyetlen ponton földelje
(lásd: DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi
vezérlőegységek, Oldal 188).

A rendszer helytelenül működik, de nem tudja,
mi lehet a probléma.

– A problémát okozhatja véglezáró
nélküli, nyitott végű DCN-kábel.
Minden nyitott végű DCN-kábelt
lásson el véglezárókkal.

– Egy bekapcsolás közben
csatlakoztatott adó is okozhatja a
problémát. Kapcsolja ki, majd be az
adót.

DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegység

Probléma Lehetséges ok

– A központi vezérlőegység nem indítható – A központi vezérlőegység nem
csatlakozik az elektromos hálózatra.

– A központi vezérlőegység nem kezeli
helyesen a videokamerákat.

– A központi vezérlőegység RS232
portja nincs megfelelően
konfigurálva. A központi
vezérlőegység RS232 portjának
konfigurációjával kapcsolatos
információkért lásd: DCN-CCU2 és
DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek,
Oldal 188 .

– Egy rendszerkábel nem kap tápellátást a
rendszertől, azonban a központi
vezérlőegység és a kiegészítő tápegység
túlterhelést jelző LED-jei nem világítanak.

– A rendszerkábel nem csatlakozik a
központi vezérlőegység vagy a
kiegészítő tápegységhez.

– A rendszerkábel hibás hosszabbító
kábelt tartalmaz. Keresse meg a
hibás hosszabbító kábelt, és cserélje
ki.

– A központi vezérlőegység
rendszermódját az egység elülső
panelén vagy a
konferenciaszoftverből készenléti
állapotúra vagy kikapcsoltra
állították.

– A rendszerkábel hibás hosszabbító
kábelt tartalmaz. Keresse meg a
hibás hosszabbító kábelt, és cserélje
ki.

9.2
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Probléma Lehetséges ok

– Egy rendszerkábel nem kap tápellátást a
rendszertől, azonban a központi
vezérlőegység és a kiegészítő tápegység
túlterhelést jelző LED-jei világítanak.

– A rendszerkábelre csatlakozó
eszközök túl sok energiát
fogyasztanak. A kalkulátorral
számítsa ki újra a rendszerkábelhez
csatlakozó eszközök és hosszabbító
kábelek energiaigényét.

– A több központi vezérlőegységet tartalmazó
rendszer nem működik megfelelően, de
nem tudja, mi lehet a probléma.

– Ellenőrizze, hogy az egyes
alrendszerek egy központi
vezérlőegységes üzemmódban
megfelelően működnek el (lásd:
DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi
vezérlőegységek, Oldal 188).

– Az optikai hálózatban a működő
rendszerhez csatlakoztatott eszközök
zavart okozhatnak. Ha a probléma
továbbra is fennáll: a központi
vezérlőegységgel kezdve sorban
kapcsolja ki, majd be az optikai
hálózatra csatlakozó összes eszközt
(lásd: Az optikai hálózat kialakítása,
Oldal 81).

– A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:
Download WAP (WAP letöltése)

– A vezeték nélküli hozzáférési pont
(WAP) nem kompatibilis
szoftververziót tartalmaz. A DLT
programmal töltse le a központi
vezérlőegységgel egyező
szoftververziót a vezeték nélküli
hozzáférési pontra.

– A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:
Bad Signal (Rossz jel)

– A rendszer rossz jelet kapott a
vezeték nélküli hozzászólói
egységektől.

– Vigye közelebb az egységet a vezeték
nélküli hozzáférési ponthoz.

– Ellenőrizze más Wi-Fi hálózatok
jelenlétét.
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Probléma Lehetséges ok

– A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:
Low Battery (Alacsony
akkumulátortöltöttség)

– Egy vezeték nélküli hozzászólói
egység alacsony
akkumulátortöltöttséget jelentett.

– Cserélje ki vagy töltse fel az
akkumulátort.

– További helytelen jelek, majd a várt jelek
kijelzése a központi vezérlőegység
kijelzőjén vagy a DCN-SWSMV szoftverben

– Ha a rendszer nagymértékű zavart
észlel a 2,4 GHz-es frekvenciasávban,
rossz jelre figyelmeztető üzenettel
figyelmezteti a kezelőt a központi
vezérlőegység képernyőjén vagy a
DCN-SWSMV szoftverben. Ha további
vizsgálatra van szükség, elemezheti a
DCN-SWSMV szoftver naplófájlját.

DCN-CON Concentus egység

Probléma Lehetséges ok

– A Concentus egység(ek) kijelzője az
indítási szöveget jeleníti meg.

– A DCN-jelet túl sokszor regenerálta a
rendszer (lásd: A DCN tervezése, Oldal
68).

– A rendszerkábel túl hosszú (lásd: A
DCN tervezése, Oldal 68).

– A DCN-jelet a rendszer nem
regenerálja 100 méterenként (lásd: A
DCN tervezése, Oldal 68).

– A 8L menü beállításától függően a
Concentus hozzászólói és elnöki
egységeinek hangszórója felett lévő
mikrofon LED villog vagy pirosan világít.

A résztvevői egységek egyező címmel
rendelkeznek. Győződjön meg róla, hogy a
DCN rendszer összes aktív eszköze egyedi
címmel rendelkezik-e (lásd: Inicializálás,
Oldal 183 , valamint DCN-CCU2 és DCN-
CCUB2 központi vezérlőegységek, Oldal 188
> Többször szereplő egységazonosítók).

– Az egységeken megjelenő nyelvek nem
egyeznek a számítógépen beállított
nyelvvel.

Kövesse az útmutatásokat a letöltéshez
(lásd: Inicializálás, Oldal 183).

9.3
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Probléma Lehetséges ok

– Az egységek működtethetők a
gombjaikkal, azonban fejhallgatóikon és
hangszóróikon nincs hang.

A központi vezérlőegység hangirányítási
módja Illesztés, de a központi
vezérlőegység 2. hangbemenete és 2.
hangkimenete közé nem csatlakoztatott
eszközt (lásd: DCN-CCU2 és DCN-CCUB2
központi vezérlőegységek, Oldal 188).

– Egy vagy több eszköz nem működtethető
gombjaival, valamint a rendszer biztosítja
a rendszerkábelek tápellátását, de az
eszközök fejhallgatóján és hangszóróján
nincs hangjel.

A DCN rendszer hibás hosszabbító kábelt
tartalmaz. Keresse meg a hibás
hosszabbító kábelt, és cserélje ki. A hibás
hosszabbító kábel a DCN rendszeren belül
bárhol lehet.

DCN-DIS hozzászólói egység

Probléma Lehetséges ok

– A DCN hozzászólói egységek nem
inicializálhatók.

– A DCN-jelet túl sokszor regenerálta a
rendszer (lásd: A DCN tervezése, Oldal
68).

– A rendszerkábel túl hosszú (lásd: A
DCN tervezése, Oldal 68).

– A DCN-jelet a rendszer nem
regenerálja 100 méterenként (lásd: A
DCN tervezése, Oldal 68).

– A 8L menü beállításától függően kettő vagy
több egységen villog vagy pirosan világít a
mikrofonjelző gyűrű. A mikrofongombok
LED-jei nem világítanak.

A résztvevői egységek egyező címmel
rendelkeznek. Győződjön meg róla, hogy a
DCN rendszer összes aktív eszköze egyedi
címmel rendelkezik-e (lásd: Inicializálás,
Oldal 183 , valamint DCN-CCU2 és DCN-
CCUB2 központi vezérlőegységek, Oldal 188
> Többször szereplő egységazonosítók).

– Az egység teljes mértékben működőképes,
de a hangszóróján vagy fejhallgatóján nincs
hang.

A központi vezérlőegység hangirányítási
módja Illesztés, de a központi
vezérlőegység 2. hangbemenete és 2.
hangkimenete közé nem csatlakoztatott
eszközt (lásd: DCN-CCU2 és DCN-CCUB2
központi vezérlőegységek, Oldal 188).

– Bár a rendszer biztosítja a rendszerkábelek
tápellátását, az eszközök nem működnek.

A DCN rendszer hibás hosszabbító kábelt
tartalmaz. Keresse meg a hibás
hosszabbító kábelt, és cserélje ki. A hibás
hosszabbító kábel a DCN rendszeren belül
bárhol lehet.

– Egy egység nem az elvárásoknak
megfelelően működik.

A hozzászólói egység nem a megfelelő
módban működik. Lásd: DCN-DIS és DCN-
WD hozzászólói egységek, Oldal 214 > A
hozzászólói egységek üzemmódjai.

9.4
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DCN-WD vezeték nélküli hozzászólói egység

Probléma Lehetséges ok

– A DCN vezeték nélküli hozzászólói egységei
nem regisztrálhatók.

– A rendszer nincs regisztrációs
módban.

– Az egység kívül esik a vezeték nélküli
hozzáférési pont (WAP) hatókörén.

– Elérte a vezeték nélküli egységek
maximálisan csatlakoztatható számát
(245).

– A 8L menü beállításától függően kettő vagy
több egységen villog vagy pirosan világít a
mikrofonjelző gyűrű. A mikrofongombok
LED-jei nem világítanak.

A résztvevői egységek egyező címmel
rendelkeznek. Győződjön meg róla, hogy a
DCN rendszer összes aktív eszköze egyedi
címmel rendelkezik-e (lásd: Inicializálás,
Oldal 183 , valamint DCN-CCU2 és DCN-
CCUB2 központi vezérlőegységek, Oldal 188
> Többször szereplő egységazonosítók
táblázata).
Regisztrálja újra az egységeket.

– Az egység teljes mértékben működőképes,
de a hangszóróján vagy fejhallgatóján nincs
hang.

A központi vezérlőegység hangirányítási
módja Illesztés, de a központi
vezérlőegység 2. hangbemenete és 2.
hangkimenete közé nem csatlakoztatott
eszközt (lásd: DCN-CCU2 és DCN-CCUB2
központi vezérlőegységek, Oldal 188).

– Egy egység nem az elvárásoknak
megfelelően működik.

A hozzászólói egység nem a megfelelő
módban működik. Lásd: DCN-DIS és DCN-
WD hozzászólói egységek, Oldal 214 > A
hozzászólói egységek üzemmódjai.
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Probléma Lehetséges ok

– A vezeték nélküli egység akkumulátora nem
töltődik.

– A tárolt akkumulátorokat
rendszeresen tölteni kell. (Kb. 6
havonta.)

– A teljesen lemerült akkumulátorok
esetén előfordulhat, hogy azokat már
nem lehet feltölteni.

– Az akkumulátorok jellemző
élettartama 5 év vagy 500 töltési
ciklus.

– A vezeték nélküli hozzászólói egység nem
regisztrálható titkosítást használó
hálózatban. Az egység visszatér a nem
inicializált állapotba.

– A vezeték nélküli rendszer titkosítása
engedélyezve van, az adott vezeték
nélküli hozzászólói egység pedig
helytelen titkosítási kulccsal
rendelkezik.

– Megoldás: tiltsa le a titkosítást a
központi vezérlőegységen, és
regisztrálja újra az egységet.
Alternatív megoldásként megadhatja
a helyes titkosítási kulcsot az
egységen, majd újra megpróbálkozhat
a regisztrációjával.

LBB4114/00 vagy LBB4115/00 rendszerkábel-elosztó

Probléma Lehetséges ok

A rendszerkábel-elosztó kivezetőaljzatára
csatlakozó eszközök nem működnek.

A problémát egy LBB4115/00 védett
rendszerkábel-elosztó okozhatja. A védett
rendszerkábel-elosztó minden kivezetés
számára legfeljebb 4,5 W-os teljesítmény
biztosít (lásd: LBB4115/00 kivezetőegység,
Oldal 58). Ha szükséges, cserélje az
LBB4115/00 védett rendszerkábel-elosztót
LBB4114/00 rendszerkábel-elosztóra.

Számítógépes vezérlőszoftver

Probléma Lehetséges ok

– A számítógépes vezérlőszoftverben szürke
ikonok láthatók.

– A szoftver licenckódja helytelen.
Győződjön meg róla, hogy a helyes
licenckódot használja. Ha nem
rendelkezik licenckóddal, lépjen
kapcsolatba a forgalmazóval.

9.6
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LBB 4402/00 audiobővítő

Probléma Lehetséges ok

A (digitális) audiobővítő hangkimenetein
megjelenő hangjelek zajosak.

A (digitális) audiobővítőhöz csatlakozó
optikai kábel túl hosszú (lásd: Kábelezés,
Oldal 84).

Az optikai eszközök letöltése után nem működik
a bemenet irányítása

Állítson minden bemenetet a CH00
csatornára, majd kívánt csatornára.

A (digitális) audiobővítő hangkimenetein
megjelenő hangjelek zajosak.

A (digitális) audiobővítőhöz csatlakozó
optikai kábel túl hosszú (lásd: Kábelezés,
Oldal 84).

DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont

Probléma Lehetséges ok

A vezeték nélküli hozzáférési pont frissítése
hosszú időt vesz igénybe.

– A Download and License Tool
használatával végezhető el a frissítés.
A „Down Load Optical” (Optikai
eszközök letöltése) lehetőség
választásakor a központi
vezérlőegységhez csatlakoztatott
összes megfelelő egység frissül. Ha a
DCN-WAP csatlakoztatva van, a DCN-
WAP frissítése több mint 30 percet
vesz igénybe

– Kiiktatás: Ha a DCN-WAP frissítésére
nincs szükség, ne csatlakoztassa a
DCN-WAP egységet a „Download
Optical” (Optikai eszközök letöltése)
lehetőség választásakor.

Ez a rendszer normál viselkedése, amelyre
itt figyelmeztetjük a felhasználókat.

– A vezeték nélküli hozzáférési pont LED-jei:
Ki / Lassú villogás / Ki.

– A központi vezérlőegység az „incompatible
SW” (Nem kompatibilis szoftver) üzenetet
jeleníti meg.

– A DCN-WAP vagy a központi
vezérlőegység szoftvere elavult.

– A probléma megoldásához a
Download & License Tool
segítségével frissítse a központi
vezérlőegységet és a DCN-WAP
egységet egyező szoftververzióra.

DCN-MIC mikrofonok

Probléma Lehetséges ok

Egy csatlakoztatható mikrofon nem az
elvárásoknak megfelelően működik.

A csatlakoztatható mikrofon hibás.
Cserélje ki a mikrofont.
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DCN-F süllyesztett szerelésű egységek

Probléma Lehetséges ok

– A süllyesztett szerelésű eszköz nem az
elvárásoknak megfelelően működik.

– A süllyesztett szerelésű eszköz két
résztvevős illesztője nem a megfelelő
módban működik. A kétrésztvevős
illesztő működési módjának
módosításával kapcsolatos
információkért lásd: DCN-DDI két
résztvevős illesztő, Oldal 220.

DCN-DDB adatelosztó kártya

Probléma Lehetséges ok

– Az adatelosztó kártya nem az elvárásoknak
megfelelően működik.

– Az adatelosztó kártya nem a
megfelelő módban működik. Az
adatelosztó kártya működési
módjának módosításával kapcsolatos
információkért lásd: DCN-DDB
adatelosztó kártya, Oldal 236 .
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Karbantartás

Tisztítás

!

Vigyázat!

Ne használjon alkoholt, ammóniát vagy petróleumot tartalmazó tisztítószereket, illetve

súrolószert az eszközök tisztításához.

1. Az eszközök tisztítása előtt válassza le a hálózati tápegységet az eszközökről.
2. A tisztításhoz használjon szappanos vízzel enyhén megnedvesített puha kendőt.
3. A eszközök használatba vétele előtt várja meg, amíg teljesen meg nem száradnak.

Tárolás
1. Válassza le a hálózati tápegységet az eszközökről, ha azokat hosszabb ideig nem

használja.
2. Az eszközöket tárolja száraz, hűvös és megfelelően szellőző helyen.

DCN-WLIION akkumulátorkészlet
Az akkumulátorok károsodásának elkerülése, illetve az akkumulátorkészlet élettartamának
növelése érdekében ne tárolja az akkumulátorokat lemerült (vagy ahhoz közeli) állapotban. Az
akkumulátorkészleteket erősen ajánlott 6 havonta cserélni.

10
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Műszaki adatok

A rendszer műszaki adatai
Megfelel a konferenciarendszerekre vonatkozó IEC 60914 nemzetközi szabványnak.

Átviteli kapcsolatok
A következő átviteli kapcsolatok használhatók:
– A résztvevői mikrofonokról a tolmácsok fejhallgatójára
– A résztvevői mikrofonokról másik résztvevői mikrofonokra
– A tolmácsok mikrofonjáról a résztvevői fejhallgatókra
– A tolmácsok mikrofonjáról más tolmácsok fejhallgatójára
– A bővítő bemenetekről a résztvevői fejhallgatókra
– A bővítő bemenetekről a tolmácsok fejhallgatóira
– A résztvevői mikrofonról a bővítő kimenetre
– A tolmácsok mikrofonjáról a bővítő kimenetre

Frekvenciaátvitel: – 125 Hz és 20 kHz között (általános)
– 125 Hz és 3,5 kHz között (intercom
kapcsolatok)

Harmonikus torzítás: < 0,5%

Harmonikus torzítás túlterhelésnél: < 1%

Áthallási csillapítás 4 kHz-en: > 80 dB

Dinamikatartomány: > 90 dB

Kombinált eszközök esetén a bemenetről a kimenetre
A következő átviteli kapcsolatok használhatók:
– Résztvevői mikrofon átviteli kapcsolattal a tolmács fejhallgatójára
– Résztvevői mikrofon átviteli kapcsolattal másik résztvevői fejhallgatóra
– Résztvevői mikrofon átviteli kapcsolattal bővítő kimenetre
– Tolmácsmikrofon átviteli kapcsolattal másik tolmács fejhallgatójára
– Tolmácsmikrofon átviteli kapcsolattal résztvevői fejhallgatóra
– Tolmácsmikrofon átviteli kapcsolattal bővítő kimenetre

Jellemző frekvenciatartomány: 125 Hz és 20 kHz
között

„Front-to-random” érzékenységi mutató: > 4,6 dB

Névleges ekvivalens hangnyomásszint háttérzaj következtében: < 25 dB(A)

Teljes harmonikus torzítás túlterhelésnél: < 1%

Áthallási csillapítás: > 80 dB
 

11
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Biztonság
A rendszer megfelel a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó, 93/68 EGK irányelvvel
kiegészített 73/23/EGK irányelv előírásainak.
– Európában: megfelel az EN60065 szabványnak. Jelzés: CE
– Más országokban: megfelel az IEC 60065 B osztályú besorolásának.
– Észak-Amerikában:

USA: ANSI/UL 60065
Kanada: CAN/CSA 60065
Jelzés: c-CSA-us.

Elektromágneses összeférhetőség

EMC-besorolás: A rendszer megfelel az elektromágneses összeférhetőségre
vonatkozó, a 93/68/EGK irányelvvel kiegészített 89/336/EGK
irányelv előírásainak. Tanúsítványok: CE-jelölés EMC-környezet:
kereskedelmi és professzionális használatra alkalmas

EMC-kibocsátás: Az összehangolt EN 55103-1 (E3) (professzionális hang- és
videoberendezések) szabvány előírásai szerint. Az FCC szabályai
(FCC-szabályok 15. része) szerint megfelel az A osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeknek

EMC-zavartűrés: Az összehangolt EN 55103-2 (E3) (professzionális hang- és
videoberendezések) szabvány előírásai szerint. Mobiltelefonokkal
szembeni zavarvédettség

Vezeték nélkül eszközök

Frekvencia

2400–2483,5 MHz

Maximális adóteljesítmény:

100 mW e.i.r.p.

Sávszélesség:

22 MHz

Fontosabb nyilvántartásba vett és tanúsított országos tanúsítványok:

Európa CE
szabvány

 
Telekommunikáció,
EMC,
 
Biztonság

 
EN 300 328EN 301 489-1EN 301
489-17EN 60950-1

USA Szabvány Telekommunikáció,
EMC, Biztonság

FCC, 15.247. rész
ANSI / UL 60950-1

11.1.3
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Frekvencia

Kanada Szabvány Telekommunikáció,
EMC, Biztonság

RSS 210CSA 22.2 – 60950-1. sz.

Japán Szabvány Telekommunikáció,
EMC

A rádiós berendezésekre
vonatkozó szabályozás: 19. tétel,
2. cikk
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Egyéb

ESD-re vonatkozó alapszabvány: EN 61000-4-2. Érintkezési kisülés: 4 kV; átütési
kisülés: 8 kV

Az elektromos hálózat harmonikusaira
és feszültségingadozására vonatkozó
alapszabvány:

EN 61000-3-2 és EN 61000-3-3

Rádiófrekvenciás elektromágneses
mezőkre vonatkozó alapszabvány:

EN 61000-4-3RF – vezetett: 150 kHz – 80 MHz: 3
Vrms RF-sugárzás: 80 – 1000 MHz: 3 V/m
Rádiótelefonos (GSM) műteszt: 20 cm-es
beszédtávolság. Feltétel: a normál működés
megőrzése.

Mágneses védettség: Rackbe építés esetén: 50 Hz – 10 kHz: 4 – 0,4 A/m
Rackbe építés nélkül: 50 Hz – 10 kHz: 3 – 0,03 A/m

Gyors és alacsony energiájú villamos
tranziens/burst jelenséggel szembeni
zavartűrés alapszabványa:

EN 61000-4-4 Hálózati tápellátás: gyors tranziensek:
1 kV; jel- és vezérlőadatok vonalai: 0,5 kV

Nagy energiájú feszültséglökésekkel
szembeni zavartűrés alapszabványa:

EN 61000-4-5 Elektromos hálózatról:
lökőfeszültség: 1 kV közös módusú és 0,5 kV
differenciál módusú.

Feszültségletörésekkel, rövid idejű
feszültségkimaradásokkal és
feszültségváltozásokkal szembeni
zavartűrés alapszabványa:

EN 61000-4-11 Elektromos hálózaton:
feszültségletörés 100% 1 periódusig, 60% 5
periódusig, > 95% 5 másodpercig.

Rázkódásvédelem: IEC 68.2.29 Eb szerint

Rezgésekkel szembeni ellenállás: IEC 68.2.6 Fc, A eljárás szerint

Üzemi feltételek: Rögzített, állandó helyű, hordozható

Hőmérséklet-tartomány: – –20 és +70 °C között (szállítás)
– +5 és +45 °C között (üzemeltetés)
– Az EPS és az LCD kijelzővel ellátott résztvevői

egységek esetén a maximális hőmérséklet +40
°C.

Relatív páratartalom: < 95%

Nyelvlista

Angol Eredeti

Abház ABK  

Afrikaans AFR Afrikansz

Albán SQI shqipe

Arab ARA arabiy

Örmény HYE hayeren

11.1.6
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Angol Eredeti

Asszámi ASM  

Ajmara AYM aymar

Azerbajdzsáni AZE  

Balinéz BAL  

Baszk EUS euskara

Belorusz BEL belaruskaâ

Bengáli BEN  

Bosnyák BOS bosanski

Bolgár BUL български

Burmai MYA myanmasa

Kantoni YUE  

Katalán CAT català

Cebuano CEB S(in)ugboanon

Csecsen CHE noxçiyn mott

Kínai ZHO zhongwen

Horvát HRV hrvatski

Cseh CES cesky

Dán DAN dansk

Dari PRS  

Holland NLD Nederlands

Dzongkha DZO  

Angol ENG English

Észt EST eesti keel

Filippínó FIL Filipino

Finn FIN suomi

Francia FRA français

Galíciai GLG galego

Grúz KAT k’art’uli

Német DEU Deutsch

Gudzsaráti GUJ  

Görög GRE elliniká

Haiti kreol HAT kreyòl ayisyen

Héber HEB ivrit
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Angol Eredeti

Hindi HIN  

Magyar HUN magyar nyelv

Izlandi ISL íslenska

Indonéz IND Bahasa Indonesia

Ír GLE Gaeilge

Olasz ITA italiano

Japán JPN nihongo

Kannada KAN  

Kasmíri KAS  

Kazah KAZ  

Khmer KHM khmêr

Kirgiz KIR Кыргыз

Koreai KOR choson-o

Kurd KUR Kurdî

Lao LAO  

Lett LAV latviešu

Litván LIT lietuviu

Luxemburg LTZ Lëtzebuergesch

Macedón MKD makedonski

Maláj MSA bh Malaysia

Malajálam MAL  

Máltai MLT il-Malti

Maráthi MAR  

Modern görög ELL Ελληνικά

Moldvai MOL moldoveana

Mongol MON  

Nepáli NEP  

Norvég NOR norsk

Orija ORI  

Pandzsábi PAN  

Perzsa FAS fârsky

Lengyel POL polski

Portugál POR português
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Angol Eredeti

Pasto PUS  

Kecsua QUE Quechua

Román RON română

Orosz RUS русский

Szanszkrit SAN  

Sepedi NSO Sesotho sa Leboa

Szerb SRP srpski

Szerb-horvát HBS српскохрватски

Szicíliai SCN sicilianu

Szindhi SND  

Szinhala SIN  

Szlovák SLK slovenčina

Szlovén SLV slovenski

S. Ndebele NBL Ndébélé

dél- sothoi SOT Sesotho

Spanyol SPA español

Szuahéli SAW Sawi

Swati SSW siSwati

Svéd SWE svenska

Tádzsik TGK  

Tamil TAM  

Telugu TEL  

Thai THA thai

Tibeti BOD  

Tshivenda VEN  

Tsonga TSO Xitsonga

Csvana TSN Setswana

Török TUR Türkçe

Türkmén TUK türkmençe

Ukrán UKR українська

Urdu URD  

Vietnámi VIE Tiêng Viêt

Walesi CYM Cymraeg
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Angol Eredeti

Xhosza XHO isiXhosa

Zulu ZUL isiZulu

......... ... .........

Táblázat 11.1: Nyelvlista

Figyelem!

A pontok (a táblázat utolsó sorában) azt jelzik, hogy a tolmácsmunkahelyet a listán nem

szereplő nyelvhez konfigurálták.
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A termékek műszaki adatai

DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek

Tápfeszültség 115/230 V +/- 10 %

Teljesítményfelvétel 360 W

DCN rendszer tápellátása 40 V DC, DCN-aljzatonként max. 85 W

Optikai hálózat tápellátása 40 V DC, max. 65 W

Teljes felvett teljesítmény 320 W

RS-232 csatlakozó 1 db 9 tűs Sub-D csatlakozóaljzat

Frekvenciaátvitel 30 Hz és 20 kHz között (–3 dB névleges szinten)

Teljes harmonikus torzítás névleges
szinten

< 0,5 %

Áthallási csillapítás > 85 dB 1 kHz-en

Dinamikatartomány > 90 dB

Jel-zaj arány > 87 dBA

Hangbemenet Funkció Névleges Maximális

XLR Ülésterem -12 dBV (- 6, + 6 dB) 12 dBV (- 6, + 6 dB)

RCA Ülésterem -24 dBV (- 6, + 6 dB) 0 dBV (- 6, + 6 dB)

Hangkimenet Funkció Névleges Maximális

XLR 1 PA
(hangosítórendszer)

-12 dBV (- 24, + 6 dB) 12 dBV (- 24, + 6 dB)

XLR 2 Felvevő 9 dBV (- 24, + 6 dB) 12 dBV (–24, +6 dB)

XLR 2 Résztvevő hangszórója 0 dBV (- 24, + 6 dB) 12 dBV (- 24, + 6 dB)

XLR 2 Illesztés / saját hang
törlése

-12 dBV (- 24, + 6 dB) 12 dBV (- 24, + 6 dB)

1. RCA PA
(hangosítórendszer)

-24 dBV (- 24, + 6 dB) 0 dBV (- 24, + 6 dB)

2. RCA Felvevő –3dBV (–24, + 6 dB) 0 dBV (- 24, + 6 dB)

2. RCA Résztvevő hangszórója –12 dBV (–24, +6 dB) 0 dBV (- 24, + 6 dB)

2. RCA Illesztés / saját hang
törlése

–24 dBV (–24, +6 dB) 0 dBV (- 24, + 6 dB)

Monitor Funkció Névleges Maximális

3,5 mm Fejhallgató –1 dBV (némítás, –24 dB,
0 dB)

2 dBV (némítás, –24
dB, 0 dB)

11.2
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Hibaérintkező
(csak CCU2
esetén)

Funkció Jel Feszültség és
áramerősség

4 pólusú dugó Hibarelé Potenciálmentes
átkapcsolórelé

Max. 30 Vdc / 1 A. Max.
125 Vac / 0,3 A.

 

Szerelés Asztalra vagy 19"-os rackszekrénybe építve

Méretek (ma x szé x mé)  

asztali használatra, lábakkal 92 x 440 x 400 mm
 

19"-os rackszekrényhez,
szerelőkeretekkel

88 x 483 x 400 mm
 

a szerelőkeretek előtt 40 mm

a szerelőkeretek mögött 360 mm

Tömeg 7 kg

Szín Szénfekete (PH 10736) és ezüst

LBB4402/00 audiobővítő

Tápfeszültség 24–48 V DC

Teljesítményfelvétel 7,6 W (DC)

Frekvenciaátvitel 30 Hz – 20 kHz (–3 dB névleges szinten)

Teljes harmonikus torzítás névleges
szinten

< 0,5 %

Áthallási csillapítás > 85 dB 1 kHz-en

Dinamikatartomány > 90 dB

Jel-zaj arány > 87 dBA

Hangbemenet Funkció Névleges Maximális

XLR Tolmácsolás az
ülésteremben

0 dBV (- 6, + 6 dB)
0 dBV (- 6, + 6 dB)

12 dBV (- 6, + 6 dB)
12 dBV (- 6, + 6 dB)

RCA Tolmácsolás az
ülésteremben

-12 dBV (- 6, + 6 dB)
-12 dBV (- 6, + 6 dB)

0 dBV (- 6, + 6 dB)
0 dBV (- 6, + 6 dB)

Mikrofonbemen
et

Funkció Névleges Maximális

XLR Mikrofon -57 dBV (- 6, + 6 dB) -26 dBV (- 6, + 6 dB)

RCA Mikrofon --- ---

11.2.2
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Dugó vagy aljzat Funkció Névleges Maximális

XLR Tolmácsolás
hangosítórendszerre

–12 dBV (–24, +6 dB) 9
dBV (–24, + 6dB)

12 dBV (–24, +6 dB) 12
dBV (–24, + 6dB)

RCA Tolmácsolás
hangosítórendszerre

–24 dBV (–24, +6 dB) –3
dBV (–24, + 6dB)

0 dBV (–24, +6 dB) 0
dBV (–24, + 6dB)

Monitor Funkció Névleges Maximális

3,5 mm Fejhallgató –1 dBV (némítás, –24 dB,
0 dB)

2 dBV (némítás, –24
dB, 0 dB)

 

Méretek (ma x szé x mé)  

asztali használatra, lábakkal 92 x 440 x 400 mm
 

19"-os rackszekrényhez,
szerelőkeretekkel

88 x 483 x 400 mm
 

a szerelőkeretek előtt 40 mm

a szerelőkeretek mögött 360 mm

Tömeg 7 kg

Szerelés Asztali, 19"-os rack

Szín Szénfekete (PH 10736) és ezüst

PRS-4DEX4 digitális audiobővítő

Tápfeszültség 24–48 V DC

Teljesítményfelvétel 6 W (DC)

Frekvenciaátvitel 30 Hz–20 kHz

Teljes harmonikus torzítás névleges
szinten

< 0,5 %

Monitor Funkció Névleges Maximális

3,5 mm Fejhallgató –1 dBV (némítás, –24 dB, 0
dB)

2 dBV (némítás, –24 dB, 0
dB)

 

Szerelés Asztalra vagy 19"-os rackszekrénybe építve

Méretek (ma x szé x mé)  

asztali használatra, lábakkal 92 x 440 x 400 mm
 

19"-os rackszekrényhez,
szerelőkeretekkel

88 x 483 x 400 mm
 

a szerelőkeretek előtt 40 mm

a szerelőkeretek mögött 360 mm

Tömeg 6 kg

11.2.3
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Szerelés Asztali, 19"-os rack

Szín Szénfekete (PH 10736) és ezüst

LBB4404/00 CobraNet interfész

Tápfeszültség 24–48 V DC

Teljesítményfelvétel 10,5 W (DC)

Frekvenciaátvitel 30 Hz–20 kHz

Teljes harmonikus torzítás névleges
szinten

< 0,5 %

Monitor Funkció Névleges Maximális

3,5 mm Fejhallgató –1 dBV (némítás, –24 dB, 0
dB)

2 dBV (némítás, –24 dB, 0
dB)

 

Méretek (ma x szé x mé)  

asztali használatra, lábakkal 92 x 440 x 400 mm
 

19"-os rackszekrényhez,
szerelőkeretekkel

88 x 483 x 400 mm
 

a szerelőkeretek előtt 40 mm

a szerelőkeretek mögött 360 mm

Tömeg 7 kg

Szerelés Asztali, 19"-os rack

Szín Szénfekete (PH 10736) és ezüst

DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont

Teljesítményfelvétel 4 W

 

Szerelés Mennyezeti, fali vagy padlóállvány (a mellékelt
szerelőkeret használatával)

Méretek (ma x szé x mé)  

szerelőkerettel 59 x 284,5 x 201 mm

Tömeg
szerelőkerettel
szerelőkeret nélkül

 
907 g
643 g

Szín: világosszürke (RAL 000 7500)

DCN-CON Concentus egységek

Frekvenciaátvitel 30 Hz és 20 kHz között

Fejhallgató-impedancia > 32 ohm

Kimenő teljesítmény 2 x 15 mW / 32 ohm

11.2.4
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Fejhallgató Funkció Névleges Maximális

3,5 mm Fejhallgató 3 dBV 6 dBV (némítás, 0 dB)

Headset Funkció Névleges Maximális

3,5 mm Mikrofon –34 dBV –10 dBV

 

Szerelés Asztali (hordozható vagy rögzített kivitel) és
süllyesztett szerelés

Méretek (ma x szé x mé)  

Asztali (mikrofon nélkül) 50 x 275 x 155 mm

Süllyesztett szerelésű (mikrofon nélkül) 30 x 275 x 155 mm

Tömeg 1,4 kg

Felső rész színe Szénfekete (PH 10736) és ezüst
(RAL 9022) panel

Talapzat színe Szénfekete (PH 10736)

DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek

Frekvenciaátvitel 30 Hz–20 kHz

Fejhallgató-impedancia > 32 ohm < 1k ohm

Kimenő teljesítmény 2 x 15 mW / 32 ohm

Fejhallgató Funkció Névleges Maximális

3,5 mm Fejhallgató 3 dBV 6 dBV (némítás, 0 dB)

 

Dugó vagy aljzat Funkció Névleges Maximális

3,5 mm Fejhallgató 3 dBV 6 dBV (némítás, 0 dB)

 

Szerelés Asztali

Méretek (ma x szé x mé)
(mikrofon nélkül)

 
61 x 190 x 160 mm

Tömeg
szerelőkerettel
szerelőkeret nélkül

 
485 g
700 g

Felső rész színe Ezüst (RAL 9022)

Talapzat színe Szénfekete (PH 10736)

DCN-WLIION akkumulátorkészlet

Kimeneti feszültség 7,2 V DC

Kapacitás 4800 mAh

Kimenő teljesítmény 2 x 15 mW / 32 ohm
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Élettartam: 500 töltési-lemerítési ciklus

Töltési idő: 3 óra

 

Méretek (ma x szé x mé) 61,5 x 136 x 22 mm

Tömeg 215 g

Szín Szénfekete (PH 10736)

DCN-WCH05 akkumulátortöltő

Tápfeszültség 100–240 V AC +/- 10%
50–60 Hz

Maximális teljesítményfelvétel 190 W

 

Méretek (ma x szé x mé) 340 x195 x 82 mm

Tömeg (akkumulátorok nélkül) 1,4 kg

Szín Szénfekete (PH 10736)

DCN-WPS tápegységadapter

Névleges bemeneti feszültség 100-240 V AC (50–60 Hz), 150 mA

Névleges kimeneti feszültség 9 V DC (500 mA)

 

Méretek (ma x szé x mé) 340 x195 x 82 mm

Tömeg (akkumulátorok nélkül) 1,4 kg

Szín Szénfekete (PH 10736)

 

Bemenet 100–240 V AC, 50/60 Hz

Kimenet 9 V (DC), 550 mA

DCN-MICL, DCN-MICS csatlakoztatható mikrofonok

Ábra 11.1: Mikrofon frekvenciaátvitele

Frekvenciaátvitel 100 Hz és 16 kHz között

Jelátalakító típusa Kondenzátor

Iránykarakterisztika Kardioid

Érzékenység 9,3 mV 85 dB SPL mellett (Rl=3k3, U=5V)

Max. hangnyomásszint teljes harmonikus
torzítás esetén

< 3% esetén 110 dB

Ekvivalens bemeneti zajszint 24 dB vonali, 21 dBA
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Ábra 11.2: LBB 4149 mikrofon polaritásjelző ábrája, szakadozó hanggal oktávokban mérve

Névleges bemeneti feszültség 100–240 V AC (50–60 Hz), 150 mA

Névleges kimeneti feszültség 9 V DC (500 mA)

 

Névleges szint: 85 dB SPL

Maximális szint: 110 dB SPL < 3% teljes harmonikus torzítás
esetén

Jelátalakító típusa: Elektret

Iránykarakterisztika: Kardioid

Ekvivalens bemeneti zajszint: 24 dB (A)

Szerelés Hozzászólói egységekhez, Concentus egységhez,
süllyesztett mikrofoncsatlakoztatási táblákhoz
és tolmácsmunkahelyekhez csatlakoztatható és
rögzíthető

Hossz  

DCN-MICS 310 mm

DCN-MICS 480 mm

Tömeg  

DCN-MICS 100 g

DCN-MICS 115 g

Felső rész színe Ezüst (RAL 9022)

DCN-ICHS intercom kézibeszélő

Szerelés Asztalra vagy falra szerelhető a tartón lévő két
csavarfurat segítségével

Méretek (ma x szé) 53 x 212 mm

Tömeg 295 g

Szín Szénfekete (PH 10736)
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DCN-FPT süllyesztési pozicionáló eszköz

Tömeg 31 g

Szín Szénfekete (PH 10736)

DCN-DDI két résztvevős illesztő

Dugó vagy aljzat Funkció Névleges Maximális

8 pólusú DIN Vonalbemenet: 0 dB
Vonalbemenet: 6 dB
Vonalbemenet: 12
dB
Vonalbemenet: 18
dB
Mikrofon: 0 dB
Mikrofon: 6 dB
Mikrofon: 12 dB
Mikrofon: 18 dB

-18 dBV (- 3, + 3 dB)
-12 dBV (- 3, + 3 dB)
-6 dBV (- 3, + 3 dB)
0 dBV (- 3, + 3 dB)
-46 dBV (- 3, + 3 dB)
-40 dBV (- 3, + 3 dB)
-34 dBV (- 3, + 3 dB)
-28 dBV (- 3, + 3 dB)

12 dBV (- 3, + 3 dB)
12 dBV (- 3, + 3 dB)
12 dBV (- 3, + 3 dB)
12 dBV (- 3, + 3 dB)
-16 dBV (- 3, + 3 dB)
-16 dBV (- 3, + 3 dB)
-16 dBV (- 3, + 3 dB)
-16 dBV (- 3, + 3 dB)

3,5 mm --- –5 dBV 7,5 dBV

Szerelés Falra, asztal vagy ülés alá, karfába, kábelcsatornába

Méretek (ma x szé x mé) (kábelek
nélkül)

35 x 100 x 200 mm

Tömeg 500 g

Szín Szénfekete (PH 10736)

DCN-FMIC mikrofoncsatlakozó panel

Szerelés 2 mm-es fémlemezbe pattintható, illetve DCN-
FCOUP csatlakozóelemekkel és DCN-FEC
záródugókkal bármilyen felületre rögzíthető.

Méretek (ma x szé x mé) 40 x 50 x 50 mm

Tömeg 10 g

Szín Ezüst (RAL 9022)

DCN-FMICB mikrofonvezérlő panel

Szerelés 2 mm-es fémlemezbe pattintható, illetve DCN-
FCOUP csatlakozóelemekkel és DCN-FEC
záródugókkal bármilyen felületre rögzíthető.

Méretek (ma x szé x mé) 40 x 50 x 50 mm

Tömeg 200 g

Szín Ezüst (RAL 9022)
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DCN-FPRIOB elsőbbségi panel

Szerelés 2 mm-es fémlemezbe pattintható, illetve DCN-
FCOUP csatlakozóelemekkel és DCN-FEC
záródugókkal bármilyen felületre rögzíthető.

Méretek (ma x szé x mé) 40 x 50 x 50 mm

Tömeg 200 g

Szín Ezüst (RAL 9022)

DCN-FLSP hangszórópanel

Szerelés 2 mm-es fémlemezbe pattintható, illetve DCN-
FCOUP csatlakozóelemekkel és DCN-FEC
záródugókkal bármilyen felületre rögzíthető.

Méretek (ma x szé x mé) 40 x 100 x 100 mm

Tömeg 203 g

Szín Ezüst (RAL 9022)

DCN-FV(CRD) szavazópanel

Szerelés 2 mm-es fémlemezbe pattintható, illetve DCN-
FCOUP csatlakozóelemekkel és DCN-FEC
záródugókkal bármilyen felületre rögzíthető.

Méretek (ma x szé x mé) 40 x 100 x 82 mm

Tömeg 104 g

Szín Ezüst (RAL 9022)

DCN-FCS csatornaválasztó

Frekvenciaátvitel 30 Hz–20 kHz

Fejhallgató-impedancia > 32 ohm < 1 kOhm

Kimenő teljesítmény 2 x 15 mW / 32 ohm

Fejhallgató Funkció Névleges Maximális

3,5 mm Fejhallgató –1,5 dBV 1,5 dBV (némítás,
0 dB)

 

Szerelés Süllyesztett

Méretek (ma x szé x mé) 40 x 100 x 100 mm

Tömeg 0,3 kg

Szín Ezüst (RAL 9022)
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DCN-FVU szavazóegység

Szerelés 2 mm-es fémlemezbe pattintható, illetve DCN-
FCOUP csatlakozóelemekkel és DCN-FEC
záródugókkal bármilyen felületre rögzíthető.

Méretek (ma x szé x mé) 40 x 100 x 82 mm

Tömeg 250 g

Szín Ezüst (RAL 9022)

DCN-FCOUP illesztő

Szerelés Csavarral az asztallap kivágásába erősíthető

Tömeg 12 g

Szín Fekete

DCN-FEC záródugó

Szerelés DCN-FCOUP csatlakozókba pattintható

Méretek (ma x szé) 40 x 20 mm

Tömeg 2 g

Szín Ezüst (RAL 9022)

DCN-TTH asztali készülékház

Szerelés Szabadon álló vagy asztalra rögzített

Méretek (ma x szé x mé) 80 x 120 x 105 mm

Tömeg 243 g

Szín Szénfekete (PH 10736)

DCN-FBP panelek

Szerelés 2 mm-es fémlemezbe pattintható, illetve DCN-
FCOUP csatlakozóelemekkel és DCN-FEC
záródugókkal bármilyen felületre rögzíthető.

Méretek (ma x szé) 40 x 100 mm

Tömeg 17 g

Szín Ezüst (RAL 9022)

DCN-IDESK tolmácsmunkahely

Fejhallgató-csatlakozás  

Frekvenciaátvitel 30 Hz–20 kHz

Terhelő impedancia > 32 ohm

Kimenő teljesítmény 2 x 30 mW / 32 ohm

Mikrofon-fejhallgató csatlakozás  

Frekvenciaátvitel 30 Hz–20 kHz

Terhelő impedancia > 32 ohm

Kimenő teljesítmény 60 mW / 32 ohm
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Névleges mikrofonbemeneti jelszint 7 mVrms

Túlterhelt mikrofonbemeneti jelszint > 124 mVrms

Fejhallgató Funkció Névleges Maximális

3,5 mm Fejhallgató 6,5 dBV 9,5 dBV

6,3 mm Fejhallgató 6,5 dBV 9,5 dBV

Headset Funkció Névleges Maximális

5 pólusú DIN Mikrofon-fejhallgató –24 és 6,5 dBV között –10 és 9,5 dBV között

 

Szerelés Asztalon szabadon álló vagy rögzített

Méretek (ma x szé x mé) (mikrofonnal) 82 x 330 x 170 mm

Lejtésszög 25 fok

Tömeg 1,3 kg

Felső rész színe Ezüst (RAL 9022)

Talapzat színe  

DCN-IDESK-L Világosszürke (RAL 000 7500)

DCN-IDESK-D Szénfekete (PH 10736)

DCN-EPS kiegészítő tápegység

Tápfeszültség 105, 115, 125, 220, 230, 240 V AC

Teljesítményfelvétel 350 W

DCN rendszer tápellátása 40 V DC, DCN-aljzatonként max. 85 W

 

Szerelés Asztali szabadon álló elhelyezés vagy beépítés
19"-os rackszekrénybe (2 egység magasságú,
19" széles)

Méretek (ma x szé x mé) 100 x 220 x 308 mm

Tömeg 8,3 kg

Burkolat színe Szénfekete (PH 10736)

Fogantyúk színe Szénfekete (PH 10736)

LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó

Szerelés Padló, kábelalagút vagy fali

Méretek (ma x szé x mé) 35 x 49 x 140 mm

Tömeg 0,3 kg

Szín Szénfekete (PH 10736)

LBB4115/00 kivezetőegység

Szerelés Padló, kábelalagút vagy fali

Méretek (ma x szé x mé) 35 x 49 x 140 mm
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Tömeg 0,3 kg

Szín Szénfekete (PH 10736)

LBB4116 hosszabbító kábelek

Méret (átm.) 6 mm

Anyag PVC

Szín Szürke
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LBB4416 optikai hálózati kábelek

Szigetelés: LSZH (füstmentes/halogénmentes), fekete

Külső átmérő: 7 mm

Tápvezetékek (2): Fonott réz, 1 mm2, piros és barna szigeteléssel,
ellenállás: < 0,018 Ω/m

Optikai szálak: – PMMA, 1 mm-es átmérő a bevonattal együtt, 2
mm-es átmérő a szigeteléssel (fekete)

– Numerikus apertúra: 0,5
– Optikai csillapítás: < 0,17 dB/m 650 nm-es

hullámhossz mellett
– Hajlítási veszteség: < 0,5 dB (r = 20 mm, 90°),

JIS C6861 szerint

Hőmérséklet-tartomány: –40 és 65 °C között

Húzóerő: max. 150 N

Lánggátló: IEC 60332-1 szerint 60 másodperc alatt

Halogénszint: IEC 60754-2 szerint, pH > 4,3 a vezetőképesség
pedig < 10 uS/mm

Füstszint: IEC 61034-2 szerint, fényáteresztő képesség > 60%

DCN-DDB adatelosztó kártya

Külső tápellátás 7,5–35 V DC.

 

Méretek (ma x szé) 100 x 200 mm

DCN-IDENC Csipkártyakódoló

Méretek (ma x szé x mé) 90 x 70 x 16,5 mm

Tömeg 145 g

11.2.31

11.2.32

11.2.33

DCN Next Generation Műszaki adatok | hu 299

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2013. november | V2.0 |







 

 Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
The Netherlands
www.boschsecurity.com
© Bosch Security Systems B.V., 2013

 

  

 


	DCN-NG_OM
	Tartalomjegyzék
	Biztonság
	Fontos biztonsági tudnivalók
	DCN-WLIION akkumulátorkészlet
	Felelősséget kizáró nyilatkozatok
	Nyilatkozat az FCC és az Industry Canada szabványainak betartásáról

	A kézikönyvről
	Funkció
	Digitális változat
	Figyelmeztető jelzések és megjegyzések
	Elektrosztatikus kisülések
	Átváltási táblázatok

	A rendszer áttekintése
	DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek
	A be- és kimenő hang irányítása

	LBB4402/00 audiobővítő
	PRS-4DEX4 digitális audiobővítő
	LBB4404/00 CobraNet interfész
	DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont
	DCN-CON Concentus egységek
	DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek
	DCN-WLIION akkumulátorkészlet
	DCN-WCH05 akkumulátortöltő
	DCN-WPS tápegységadapter
	DCN-MICL, DCN-MICS csatlakoztatható mikrofonok
	DCN-ICHS intercom kézibeszélő
	DCN-FPT süllyesztési pozicionáló eszköz
	DCN-DDI két résztvevős illesztő
	DCN-FMIC mikrofoncsatlakozó panel
	DCN-FMICB mikrofonvezérlő panel
	DCN-FPRIOB elsőbbségi panel
	DCN-FLSP hangszórópanel
	DCN-FV(CRD) szavazópanel
	DCN-FCS csatornaválasztó
	DCN-FVU szavazóegység
	DCN-FCOUP illesztő
	DCN-FEC záródugó
	DCN-TTH asztali készülékház
	DCN-FBP panelek
	DCN-IDESK tolmácsmunkahely
	DCN-EPS kiegészítő tápegység
	LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó
	LBB4115/00 kivezetőegység
	LBB4116 hosszabbító kábelek
	LBB4117/00 kábelkapocs
	LBB4118/00 DCN véglezáró dugó
	PRS-NSP hálózati elosztó
	PRS-FINNA optikai illesztő
	LBB4416 optikai hálózati kábelek
	LBB4418/00 kábelcsatlakozó-szerelőkészlet
	LBB4419/00 kábelcsatolók
	DCN-DDB adatelosztó kártya
	DCN-IDENC azonosítókártya-kódoló
	DCN-IDCRD azonosítókártyák

	Tervezés
	A DCN tervezése
	Kalkulátor
	Fogalmak
	Korlátozások
	Vezérlőkapacitás
	Teljesítmény
	Maximális teljesítményfelvétel
	Példák
	Tolmácsegységek

	Az optikai hálózat kialakítása
	Kalkulátor
	Korlátozások
	Vezérlőkapacitás
	Teljesítmény
	Kábelezés
	Az optikai kábelek hossza
	Kábelcsatolók
	A hálózati kábelek hajlítása
	Példaelrendezések

	A vezeték nélküli hálózat kialakítása
	Korlátozások
	Frekvenciasáv

	Vezeték nélküli nyelvi elosztás
	CobraNet
	Felhasználói beállítás
	Nyilvános területek
	A beszélő távolsága a mikrofontól
	Tolmácsfülkék

	Az eszközök beállítása
	Általános információk
	Kábelek
	Hőmérséklet
	Szellőztetés
	Akusztikus visszacsatolás


	Telepítés
	19"-es egységek
	DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont
	DCN-CON Concentus egységek
	DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek
	DCN-WCH05 akkumulátortöltő
	A DCN rendszer süllyesztett szerelésű termékei
	DCN-IDESK tolmácsmunkahely
	DCN-EPS kiegészítő tápegység
	LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó
	LBB4115/00 kivezetőegység
	PRS-NSP hálózati elosztó
	PRS-FINNA optikai illesztő

	Csatlakozás
	19"-os egységek
	DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek
	LBB4402/00 audiobővítő
	PRS-4DEX4 digitális audiobővítő
	LBB4404/00 CobraNet interfész
	DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont
	DCN Concentus egységek
	DCN-DIS hozzászólói egység (vezetékes)
	DCN-WD hozzászólói egységek (vezeték nélküli)
	DCN-WCH05 akkumulátortöltő
	DCN-MICL, DCN-MICS csatlakoztatható mikrofonok
	DCN-DDI két résztvevős illesztő
	DCN-FMIC mikrofoncsatlakozó panel
	DCN-FMICB mikrofonvezérlő panel
	DCN-FPRIOB elsőbbségi panel
	DCN-FLSP hangszórópanel
	DCN-FV(CRD) szavazópanel
	DCN-FCS csatornaválasztó
	DCN-FVU szavazóegység
	DCN-IDESK tolmácsmunkahely
	DCN-EPS kiegészítő tápegység
	LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó
	LBB4115/00 kivezetőegység
	PRS-NSP hálózati elosztó
	PRS-FINNA optikai illesztő
	DCN-DDB adatelosztó kártya
	Egyedi optikai hálózati kábelek
	Egyedileg készített DCN-kábelek

	Konfiguráció
	Rendszerkonfigurálás
	Letöltés
	Inicializálás

	19"-es egységek
	DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek
	LBB4402/00 audiobővítő
	PRS-4DEX4 digitális audiobővítő
	LBB4404/00 CobraNet interfész
	CobraNet Discovery
	A CobraNet beállítása
	DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont
	DCN-CON Concentus egységek
	DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek
	DCN-DDI két résztvevős illesztő
	DCN-FMIC mikrofoncsatlakozó panel
	DCN-FCS csatornaválasztó
	DCN-IDESK tolmácsmunkahely
	DCN-EPS kiegészítő tápegység
	PRS-NSP hálózati elosztó
	DCN-DDB adatelosztó kártya

	Működés
	A DCN-Wireless rendszer működése
	A rendszer indítása
	A rendszer leállítása

	DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek
	LBB4402/00 audiobővítő
	PRS-4DEX4 digitális audiobővítő
	LBB4404/00 CobraNet interfész
	DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont
	DCN-CON Concentus egységek
	DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek
	DCN-WLIION akkumulátorkészlet
	DCN-WCH05 akkumulátortöltő
	DCN-MICL, DCN-MICS csatlakoztatható mikrofonok
	DCN-FMICB mikrofonvezérlő panel
	DCN-FPRIOB elsőbbségi panel
	DCN-FV(CRD) szavazópanel
	DCN-FVU szavazóegység
	DCN-IDESK tolmácsmunkahely
	PRS-NSP hálózati elosztó
	PRS-FINNA optikai illesztő
	DCN-DDB adatelosztó kártya

	Hibaelhárítás
	Rendszer
	DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegység
	DCN-CON Concentus egység
	DCN-DIS hozzászólói egység
	DCN-WD vezeték nélküli hozzászólói egység
	LBB4114/00 vagy LBB4115/00 rendszerkábel-elosztó
	Számítógépes vezérlőszoftver
	LBB 4402/00 audiobővítő
	DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont
	DCN-MIC mikrofonok
	DCN-F süllyesztett szerelésű egységek
	DCN-DDB adatelosztó kártya

	Karbantartás
	Tisztítás
	Tárolás
	DCN-WLIION akkumulátorkészlet

	Műszaki adatok
	A rendszer műszaki adatai
	Átviteli kapcsolatok
	Kombinált eszközök esetén a bemenetről a kimenetre
	Biztonság
	Elektromágneses összeférhetőség
	Vezeték nélkül eszközök
	Egyéb
	Nyelvlista

	A termékek műszaki adatai
	DCN-CCU2 és DCN-CCUB2 központi vezérlőegységek
	LBB4402/00 audiobővítő
	PRS-4DEX4 digitális audiobővítő
	LBB4404/00 CobraNet interfész
	DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont
	DCN-CON Concentus egységek
	DCN-DIS és DCN-WD hozzászólói egységek
	DCN-WLIION akkumulátorkészlet
	DCN-WCH05 akkumulátortöltő
	DCN-WPS tápegységadapter
	DCN-MICL, DCN-MICS csatlakoztatható mikrofonok
	DCN-ICHS intercom kézibeszélő
	DCN-FPT süllyesztési pozicionáló eszköz
	DCN-DDI két résztvevős illesztő
	DCN-FMIC mikrofoncsatlakozó panel
	DCN-FMICB mikrofonvezérlő panel
	DCN-FPRIOB elsőbbségi panel
	DCN-FLSP hangszórópanel
	DCN-FV(CRD) szavazópanel
	DCN-FCS csatornaválasztó
	DCN-FVU szavazóegység
	DCN-FCOUP illesztő
	DCN-FEC záródugó
	DCN-TTH asztali készülékház
	DCN-FBP panelek
	DCN-IDESK tolmácsmunkahely
	DCN-EPS kiegészítő tápegység
	LBB4114/00 rendszerkábel-elosztó
	LBB4115/00 kivezetőegység
	LBB4116 hosszabbító kábelek
	LBB4416 optikai hálózati kábelek
	DCN-DDB adatelosztó kártya
	DCN-IDENC Csipkártyakódoló


	Bosch Security Systems B.V.

