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Encaminhamento fácil de canais de áudio individuais
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Podem ser definidos até 26 canais individuais
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O software de canais individuais é utilizado para
encaminhar sinais de áudio individuais do microfone
de delegado para os canais de áudio do sistema DCN.
Estes canais de áudio individuais só podem ser
recebidos por expansores de áudio ou interfaces
Cobranet.
Funções
Canais individuais
Uma aplicação comum do software de canais
individuais é gravar individualmente um número de
microfones seleccionado num ambiente de sala de
audiências (a protecção de testemunhas necessita
frequentemente de áudio irreconhecível).
Os canais individuais partilham os canais de áudio
DCN com canais de interpretação. Podem ser
utilizados, no máximo, 26 canais individuais.
Encaminhar canais individuais
Quando um sinal de áudio de delegado é atribuído
como canal individual, este é encaminhado para um
canal de áudio DCN específico e está disponível na
saída de um amplificador de áudio ou de um interface
CobraNet. Opcionalmente, pode ser enviado para um
dispositivo de processamento de áudio externo (por
ex., distorção/codificador de voz) e reenviado para a

entrada de áudio da CCU, amplificador de áudio ou
interface CobraNet. Unidades de delegado que são
utilizadas em modo de activação de voz, modo duplo e
todas as unidades sem fios não podem ser atribuídas a
um canal individual.
Activação do gravador
O contacto de saída digital do amplificador de áudio
ou do interface CobraNet ligados activam-se
automaticamente logo que seja reconhecida a
presença do sinal do canal individual. O limiar do
contacto de saída é configurável no expansor de áudio
ou interface Cobranet.
Como encomendar
DCN‑SWIND Canais individuais

Canais individuais DCN Next Generation. Encaminha
um sinal de áudio individual do microfone de delegado
para um canal de áudio do sistema DCN. Não podem
ser utilizados com as unidades de debate sem fios
DCN e a DCN‑DDI/DCN‑DIS em modo duplo.
N.º de encomenda DCN-SWIND
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DCN‑SWIND‑E Código electrónico para canais individuais

Canais individuais DCN Next Generation. Encaminha
um sinal de áudio individual do microfone de delegado
para um canal de áudio do sistema DCN. Não podem
ser utilizados com as unidades de debate sem fios
DCN e a DCN‑DDI/DCN‑DIS em modo duplo. Código
electrónico.
N.º de encomenda DCN‑SWIND-E
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