Kommunikációs rendszerek | DCN-SWIND egyéni csatornák

DCN-SWIND egyéni csatornák
www.boschsecurity.hu

1

2

3

u

Egyszerűen irányítható egyéni hangcsatornák
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Max. 26 egyénileg meghatározható csatorna
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Az Egyéni csatornák szoftver az egyéni résztvevő
mikrofonok hangjeleit irányítja a DCN-rendszer
hangcsatornáira. Az egyéni hangcsatornák csak
audiobővítőkhöz vagy Cobranet-illesztőkhöz
csatlakoztathatók.
Főbb funkciók
Individual Channels (egyéni csatornák)
Az Individual Channels (egyéni csatornák) szoftver
többek között kiválóan alkalmazható bírósági
tárgyalótermekben, megadott számú hozzászólások
külön-külön történő rögzítésére (a tanúk védelme
érdekében gyakran van szükség hangjuk
felismerhetetlenné tételére).
Az egyéni csatornák a DCN-hangcsatornákon a
szinkrontolmács-csatornákkal osztoznak. Legfeljebb 26
egyéni csatorna használható.
Egyéni csatornák irányítása
Az egyéni csatornaként hozzárendelt résztvevői
hangjelet a rendszer speciális DCN hangcsatornához
irányítja, és az audiobővítő vagy a Cobranet-illesztő
kimenetén válik elérhetővé. Opcionális lehetőségként a
hangjel továbbítható külső hangfeldolgozó készülékre
(pl. torzításcsökkentő eszközre/vokóderre), majd
visszairányítható a központi vezérlőegység, az

audiobővítő vagy a Cobranet-illesztő audiobemenetére.
A hangvezérlés és kétrésztvevős módban használt
résztvevői egységek és a vezeték nélküli egységek nem
rendelhetők hozzá egyetlen csatornához.
Rögzítésindítás
Amint a rendszer felismeri az egyéni csatorna jelét, a
csatlakoztatott audiobővítő vagy Cobranet-illesztő
digitális kimeneti csatlakozója automatikusan
aktiválódik. A kimeneti csatlakozó az audiobővítő és a
Cobranet-illesztő konfigurálható küszöbe.
Rendelési információ
DCN-SWIND egyéni csatornák

DCN Next Generation egyéni csatornák. Egyéni
résztvevős mikrofonok audiojelének átirányítása a
DCN-rendszer egy-egy hangcsatornájára. Nem
használható a DCN vezeték nélküli hozzászólói
egységekkel és a DCN‑DDI/DCN‑DIS rendszerrel két
résztvevős módban.
Rendelésszám DCN-SWIND
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DCN-SWIND-E egyéni csatornák E-kód

DCN Next Generation egyéni csatornák. Egyéni
résztvevős mikrofonok audiojelének átirányítása a
DCN-rendszer egy-egy hangcsatornájára. Nem
használható a DCN vezeték nélküli hozzászólói
egységekkel és a DCN‑DDI/DCN‑DIS rendszerrel két
résztvevős módban. E‑kód.
Rendelésszám DCN‑SWIND-E
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