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u Εύκολη δρομολόγηση μεμονωμένων καναλιών ήχου

u Μπορούν να οριστούν έως 26 μεμονωμένα κανάλια

Το λογισμικό μεμονωμένων καναλιών χρησιμοποιείται
για τη δρομολόγηση των ηχητικών σημάτων από το
μικρόφωνο μεμονωμένων συνέδρων στα κανάλια ήχου
του συστήματος DCN. Η λήψη αυτών των μεμονωμένων
καναλιών ήχου μπορεί να γίνει μόνο από μονάδες
επέκτασης ήχου ή διασυνδέσεις Cobranet.

Περιγραφή λειτουργ.

Μεμονωμένα κανάλια
Μια τυπική εφαρμογή για το λογισμικό μεμονωμένων
καναλιών είναι η ξεχωριστή εγγραφή ενός επιλεγμένου
αριθμού μικροφώνων στο περιβάλλον μιας αίθουσας
δικαστηρίου (η προστασία των μαρτύρων απαιτεί συχνά
μη αναγνωρίσιμο ήχο).
Τα μεμονωμένα κανάλια χρησιμοποιούν από κοινού τα
κανάλια ήχου του DCN μαζί με τα κανάλια διερμηνείας.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και 26 μεμονωμένα
κανάλια.

Δρομολόγηση μεμονωμένων καναλιών
Όταν το ηχητικό σήμα από ένα σύνεδρο οριστεί ως
μεμονωμένο κανάλι, δρομολογείται σε ένα
συγκεκριμένο κανάλι ήχου του DCN και είναι διαθέσιμο
στην έξοδο μιας μονάδας επέκτασης ήχου ή μιας
διασύνδεσης Cobranet. Προαιρετικά, αποστέλλεται στη
συνέχεια σε μια εξωτερική συσκευή επεξεργασίας ήχου

(π.χ. μονάδα παραμόρφωσης/vocoder) και επιστρέφει
στην είσοδο ήχου της CCU, της μονάδας επέκτασης
ήχου ή της διασύνδεσης Cobranet. Οι μονάδες
συνέδρων που χρησιμοποιούνται σε λειτουργία
ενεργοποίησης φωνής ή σε λειτουργία δύο συνέδρων
καθώς και όλες οι ασύρματες μονάδες δεν μπορούν να
αντιστοιχιστούν σε κάποιο μεμονωμένο κανάλι.

Ενεργοποίηση μονάδας εγγραφής
Η επαφή εξόδου ψηφιακού σήματος της συνδεδεμένης
μονάδας επέκτασης ήχου ή της διασύνδεσης Cobranet
ενεργοποιείται αυτόματα μόλις αναγνωριστεί η
παρουσία σήματος μεμονωμένου καναλιού. Η οριακή
τιμή για την επαφή εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί από τη
μονάδα επέκτασης ήχου ή τη διασύνδεση Cobranet.

Πληροφορίες παραγγελίας

DCN‑SWIND Μεμονωμένα κανάλια
Ξεχωριστά κανάλια DCN Επόμενης γενιάς. Δρομολογεί
το ηχητικό σήμα από το μικρόφωνο ενός μεμονωμένου
συνέδρου σε ένα κανάλι ήχου του συστήματος DCN. Δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις ασύρματες
συνεδριακές μονάδες DCN και τις μονάδες DCN‑DDI/
DCN‑DIS σε λειτουργία δύο συνέδρων.
Αρ. παραγγελίας DCN-SWIND



DCN‑SWIND‑E Ηλεκτρονικός κωδικός για τα μεμονωμένα
κανάλια
Ξεχωριστά κανάλια DCN Επόμενης γενιάς. Δρομολογεί
το ηχητικό σήμα από το μικρόφωνο ενός μεμονωμένου
συνέδρου σε ένα κανάλι ήχου του συστήματος DCN. Δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις ασύρματες
συνεδριακές μονάδες DCN και τις μονάδες DCN‑DDI/
DCN‑DIS σε λειτουργία δύο συνέδρων. Ηλεκτρονικός
κωδικός.
Αρ. παραγγελίας DCN‑SWIND-E
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