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Eenvoudige routering van afzonderlijke audiokanalen
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Er kunnen tot 26 afzonderlijke kanalen worden
gedefinieerd
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Met de software Afzonderlijke Kanalen worden
audiosignalen van afzonderlijke deelnemersmicrofoons
naar de audiokanalen van het DCN-systeem geleid.
Deze afzonderlijke audiokanalen kunnen uitsluitend
worden ontvangen door audio-expanders of Cobranet
interfaces.
Basisfuncties
Afzonderlijke Kanalen
De software Afzonderlijke Kanalen kan bijvoorbeeld
worden gebruikt om het audiosignaal van bepaalde
microfoons op te nemen (om getuigen te beschermen,
moet het geluid vaak onherkenbaar worden gemaakt).
De afzonderlijke kanalen delen de DCN audiokanalen
met de vertaalkanalen. Er kunnen tot 26 afzonderlijke
kanalen worden gebruikt.
Routering van afzonderlijke kanalen
Als het audiosignaal van een deelnemer wordt
toegewezen als een afzonderlijk kanaal, wordt het naar
een specifiek DCN audiokanaal gerouteerd en is het
beschikbaar op de uitgang van een audio-expander of
Cobranet interface. Naar keuze wordt het vervolgens
naar een extern apparaat voor audiobewerking (bijv.
een vervormer/vocoder) gestuurd en teruggestuurd
naar de audio-ingang van de CCU, audio-expander of

Cobranet interface. Deelnemersposten die worden
gebruikt in de spraakactiveringsmodus of in dubbele
modus en draadloze posten kunnen niet worden
toegewezen aan een apart kanaal.
Activering van recorder
Het digitale uitgangscontact van de aangesloten audioexpander of Cobranet interface wordt automatisch
actief zodra de aanwezigheid van het signaal van het
afzonderlijke kanaal wordt gedetecteerd. Het
uitgangscontact kan met een drempelwaarde worden
geconfigureerd in de audio-expander en de Cobranet
interface.
Bestelinformatie
DCN‑SWIND Afzonderlijke Kanalen

DCN Next Generation afzonderlijke kanalen. Routeert
het audiosignaal van een deelnemersmicrofoon naar
een audiokanaal van het DCN systeem. Kan niet
gebruikt worden met de draadloze DCN
vergaderposten en DCN‑DDI/DCN‑DIS in dubbele
modus.
Opdrachtnummer DCN-SWIND
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DCN-SWIND-E Afzonderlijke kanalen E-code

DCN Next Generation afzonderlijke kanalen. Routeert
het audiosignaal van een deelnemersmicrofoon naar
een audiokanaal van het DCN systeem. Kan niet
gebruikt worden met de draadloze DCN
vergaderposten en DCN‑DDI/DCN‑DIS in dubbele
modus. E-code.
Opdrachtnummer DCN‑SWIND-E
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