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Định tuyến dễ dàng các kênh âm thanh riêng rẽ
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Có thể định nghĩa tối đa 26 Kênh Riêng rẽ
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Phần mềm Kênh riêng rẽ được sử dụng để định tuyến tín
hiệu âm thanh của một micrô đại biểu cụ thể đến các
kênh âm thanh của hệ thống DCN. Các kênh âm thanh
cụ thể này chỉ có thể được thu bởi Thiết bị mở rộng Âm
thanh hoặc Giao tiếp Cobranet.
Chức năng
Kênh Riêng rẽ
Một ứng dụng điển hình của phần mềm Kênh Riêng rẽ là
ghi âm riêng rẽ một số micrô đã chọn trong môi trường
phòng xử án (việc bảo vệ nhân chứng thường cần âm
thanh không thể nhận dạng).
Các kênh riêng chia sẻ các kênh âm thanh DCN với các
kênh thông dịch. Có thể sử dụng tối đa 26 kênh riêng
rẽ.
Định tuyến Kênh Riêng rẽ
Khi tín hiệu âm thanh của một đại biểu được gán thành
một kênh riêng rẽ, tín hiệu này được định tuyến đến một
kênh âm thanh DCN cụ thể và sẵn có trên đầu ra của
một thiết bị Mở rộng Âm thanh hoặc Giao tiếp Cobranet.
Một cách tùy chọn, tín hiệu sau đó thường được gửi đến
một thiết bị xử lý âm thanh bên ngoài (ví dụ: để làm
méo tiếng/ghi mã tiếng nói) và đưa âm thanh trở lại đầu
vào của CCU, thiết bị Mở rộng Âm thanh hoặc Giao tiếp
Corbanet. Không thể gán các thiết bị dành cho đại biểu

được sử dụng ở chế độ Kích hoạt bằng Giọng nói, chế độ
kép và tất cả các thiết bị không dây cho một kênh riêng
rẽ.
Bộ kích hoạt trình ghi âm
Tiếp điểm đầu ra kỹ thuật số của thiết bị Mở rộng Âm
thanh hoặc Giao tiếp Cobranet đã kết nối sẽ được tự
động kích hoạt ngay sau khi nhận ra sự hiện diện của tín
hiệu kênh riêng rẽ. Có thể đặt cấu hình giá trị ngưỡng
cho tiếp điểm đầu ra trong thiết bị Mở rộng Âm thanh và
Giao tiếp Cobranet.
Bao gồm bộ phận
Số
lượng
1

Thành phần
Email có thông tin kích hoạt giấy phép

Thông số kỹ thuật
DCN NG: DCN-CCU2

Cần thiết bị điều khiển trung tâm
trước khi bạn có thể sử dụng giấy
phép này
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Thông tin đặt hàng
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Kênh riêng lẻ DCN Thế hệ Tiếp theo. Định tuyến tín hiệu
âm thanh của một micrô đại biểu cụ thể đến một kênh
âm thanh của hệ thống DCN. Không thể sử dụng với
Thiết bị Thảo luận Không dây DCN và DCN‑DDI/
DCN‑DIS ở chế độ kép. E‑code.
Mã đơn hàng DCN-SWIND-E
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