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u Snadné směrování individuálních audiokanálů

u Možnost definovat až 26 individuálních kanálů

Software Individuální kanály se používá ke směrování
zvukových signálů z jednotlivých mikrofonů delegátů
do audiokanálů systému DCN. Tyto individuální
audiokanály lze přijímat pouze pomocí audioexpandérů
nebo rozhraní CobraNet.

Funkce

Individuální kanály
Typickou aplikací pro software Individuální kanály je
individuální záznam vybraného počtu mikrofonů
v prostředí soudní síně (k zajištění ochrany svědků je
často potřebný zvuk, který neumožní rozpoznat
totožnost hovořící osoby).
Individuální kanály sdílejí audiokanály DCN
s tlumočnickými kanály. Maximálně lze použít
26 individuálních kanálů.

Směrování individuálních kanálů
Pokud je zvukový signál delegáta přiřazen jako
individuální kanál, je směrován do konkrétního
audiokanálu DCN a je dostupný na výstupu
audioexpandéru nebo rozhraní CobraNet. Volitelně je
poté odesílán do externího zařízení pro zpracování
zvuku (např. do zařízení pro zkreslení zvuku nebo
digitalizátoru zvuku) a vrácen zpět na audiovstup
centrální řídicí jednotky, audioexpandéru nebo

rozhraní CobraNet. Individuálnímu kanálu nelze
přiřadit jednotky delegátů používané v režimu aktivace
hlasem či duálním režimu a veškeré bezdrátové
jednotky.

Spuštění rekordéru
Po zjištění přítomnosti signálu individuálního kanálu se
automaticky aktivuje kontakt digitálního výstupu
připojeného audioexpandéru nebo rozhraní CobraNet.
Pro výstupní kontakt lze v audioexpandéru nebo
rozhraní CobraNet nakonfigurovat prahovou hodnotu.

Informace o objednání

DCN‑SWIND Individuální kanály
Individuální kanály systému DCN Next Generation.
Směruje zvukové signály z jednotlivých mikrofonů
delegátů do audiokanálů systému DCN. Nelze použít
s bezdrátovými konferenčními jednotkami DCN
ani s jednotkami DCN‑DDI/DCN‑DIS v duálním režimu.
Číslo objednávky DCN-SWIND



DCN‑SWIND‑E Elektronický kód pro modul individuál-
ních kanálů
Individuální kanály systému DCN Next Generation.
Směruje zvukové signály z jednotlivých mikrofonů
delegátů do audiokanálů systému DCN. Nelze použít
s bezdrátovými konferenčními jednotkami DCN
ani s jednotkami DCN‑DDI/DCN‑DIS v duálním režimu.
Elektronický kód.
Číslo objednávky DCN‑SWIND-E
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