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Ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση ή τη θέση των προϊόντων σε λειτουργία, διαβάζετε πάντα τις οδηγίες
εγκατάστασης στην ενότητα Εγκατάσταση, Σελίδα 35 και τις οδηγίες ασφαλείας, οι οποίες
παρέχονται με τα προϊόντα που τροφοδοτούνται από το δίκτυο τροφοδοσίας.

!
Προειδοποίηση!

Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στην ακοή, μην χρησιμοποιείτε πολύ υψηλά επίπεδα έντασης

ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

1
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Πληροφορίες για το εγχειρίδιο

Σκοπός
Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι η παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εγκατάσταση, τη ρύθμιση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων ενός
συστήματος διανομής γλωσσών Integrus.

Κοινό
Το παρόν έγγραφο απευθύνεται στο προσωπικό εγκατάστασης και στους χρήστες ενός
συστήματος διανομής γλωσσών Integrus.

Σχετική τεκμηρίωση
– Εγχειρίδιο λειτουργίας DCN επόμενης γενιάς. Ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν το

προϊόν στη διεύθυνση www.boschsecurity.com

Προειδοποιήσεις και σύμβολα ειδοποίησης
Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τέσσερις τύποι συμβόλων προειδοποίησης. Ο τύπος
σχετίζεται άμεσα με την επίπτωση που μπορεί να προκύψει εάν η προειδοποίηση δεν τηρηθεί.
Αυτά τα σύμβολα προειδοποίησης, από τη λιγότερο σοβαρή έως την πιο σοβαρή επίπτωση, είναι
τα εξής:

Σημείωση!

Περιέχει επιπλέον πληροφορίες. Συνήθως, η μη τήρηση μιας "ειδοποίησης" δεν καταλήγει σε

βλάβη εξοπλισμού ή τραυματισμό.

!

Προσοχή!

Εάν η προειδοποίηση δεν τηρηθεί, ενδέχεται να προκύψει φθορά του εξοπλισμού ή της

περιουσίας ή ελαφρύς τραυματισμός.

!
Προειδοποίηση!

Εάν η προειδοποίηση δεν τηρηθεί, ενδέχεται να προκύψει σοβαρή βλάβη του εξοπλισμού ή της

περιουσίας ή σοβαρός τραυματισμός.

Κίνδυνος!

Εάν η προειδοποίηση δεν τηρηθεί, μπορεί να προκύψει σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

Πνευματικά δικαιώματα και δήλωση αποποίησης ευθύνης
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή μεταβίβαση
οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγγράφου, σε οποιαδήποτε μορφή, με οποιοδήποτε μέσο,
ηλεκτρονικά, μηχανικά, με φωτοαντιγραφή, με ηχογράφηση ή με διαφορετικό μέσο, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκδότη. Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη άδειας
επανεκτύπωσης και χρήσης αποσπασμάτων, επικοινωνήστε με την Bosch Security Systems B.V..
Το περιεχόμενο και οι εικόνες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2
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Ιστορικό εγγράφου

Ημερομηνία κυκλοφορίας Έκδοση τεκμηρίωσης Αιτία

24.10.2013 Έκδοση 1.3 Νέα διάταξη εγγράφου.

29.11.2013 Έκδοση 1.4 Αφαιρέθηκαν οι πληροφορίες
τέλους γραμμής (EOL) του
προϊόντος.

2.6
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Γενική επισκόπηση συστήματος

Γενική επισκόπηση συστήματος
Το Integrus είναι ένα σύστημα για την ασύρματη διανομή ηχητικών σημάτων μέσω υπέρυθρης
ακτινοβολίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα σύστημα ταυτόχρονης διερμηνείας για διεθνή
συνέδρια όπου χρησιμοποιούνται πολλές γλώσσες. Για να μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να
κατανοήσουν τη συζήτηση, οι διερμηνείς μεταφράζουν ταυτόχρονα τη γλώσσα του ομιλητή όπως
απαιτείται. Αυτές οι διερμηνείες διανέμονται στο συνεδριακό χώρο και οι σύνεδροι επιλέγουν τη
γλώσσα που θέλουν και την ακούν μέσω ακουστικών. Το σύστημα Integrus μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για τη διανομή μουσικής (μονοφωνικής και στερεοφωνικής).

Σχήμα 3.1: Επισκόπηση συστήματος Integrus (με σύστημα DCN ως είσοδο)

 
Το σύστημα διανομής γλωσσών Integrus αποτελείται από ένα ή περισσότερα από τα εξής:
 

Πομπός υπερύθρων
Ο πομπός αποτελεί τον πυρήνα του συστήματος Integrus. Διατίθενται τέσσερις τύποι:
– INT‑TX04 με εισόδους για 4 κανάλια ήχου
– INT‑TX08 με εισόδους για 8 κανάλια ήχου
– INT‑TX16 με εισόδους για 16 κανάλια ήχου
– INT‑TX32 με εισόδους για 32 κανάλια ήχου
Ο πομπός μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο συνεδριακό σύστημα DCN επόμενης γενιάς
(ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση, Σελίδα 45).

 

3
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Μονάδα εισόδου ήχου και διερμηνέων
Η μονάδα εισόδου ήχου και διερμηνέων μπορεί να τοποθετηθεί στο περίβλημα του πομπού, για
σύνδεση του πομπού με μια μεγάλη ποικιλία συνεδριακών συστημάτων:
– Μονάδα εισόδου ήχου και διερμηνέων Integrus LBB 3422/20 για σύνδεση σε αναλογικά

συνεδριακά συστήματα (όπως το CCS 900) ή σε θέσεις διερμηνέων LBB 3222/04 6
καναλιών.

 

Ακτινοβολητές υπερύθρων
Διατίθενται δύο ακτινοβολητές:
– Ακτινοβολητής μεσαίας ισχύος LBB 4511/00 για μικρούς/μεσαίους συνεδριακούς χώρους
– Ακτινοβολητής υψηλής ισχύος LBB 4512/00 για μεσαίους/μεγάλους συνεδριακούς χώρους
Οι ακτινοβολητές μπορούν να τοποθετηθούν σε τοίχους, οροφές ή βάσεις δαπέδου.
 

Δέκτες υπερύθρων
Διατίθενται τρεις πολυκάναλοι δέκτες υπερύθρων:
– LBB 4540/04 για 4 κανάλια ήχου
– LBB 4540/08 για 8 κανάλια ήχου
– LBB 4540/32 για 32 κανάλια ήχου
Οι δέκτες μπορούν να λειτουργήσουν με ένα επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταριών NiMH ή με
μπαταρίες μίας χρήσης.
Τα κυκλώματα φόρτισης είναι ενσωματωμένα στο δέκτη.
 

Εξοπλισμός φόρτισης
Διατίθεται εξοπλισμός για τη φόρτιση και την αποθήκευση 56 δεκτών υπερύθρων. Διατίθενται
δύο εκδόσεις:
– Βαλίτσα φόρτισης LBB 4560/00 για φορητά συστήματα
– Ερμάριο φόρτισης LBB 4560/50 για σταθερά συστήματα
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Πομποί Integrus
Ο πομπός είναι το κεντρικό στοιχείο του συστήματος Integrus. Δέχεται ασύμμετρες πηγές ήχου
από έως και 32 εξωτερικά κανάλια (ανάλογα με τον τύπο του πομπού) και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με το συνεδριακό σύστημα DCN επόμενης γενιάς. Μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί με αναλογικά συνεδριακά συστήματα και συστήματα διερμηνείας (π.χ. CCS 900
με έως και 12 θέσεις διερμηνέων) ή ως αυτόνομο σύστημα διανομής εξωτερικών πηγών ήχου.

Πρόσοψη πομπού

32 4 51

Σχήμα 3.2: Πομπός,πρόσοψη

1 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δικτύου τροφοδοσίας - Μετά την
ενεργοποίηση του δικτύου τροφοδοσίας, ο πομπός εκκινείται και η οθόνη (3) ανάβει.

2 Μίνι ακτινοβολητής υπερύθρων - Τέσσερις μονάδες IRED, οι οποίες εκπέμπουν το ίδιο
σήμα υπερύθρων με την έξοδο του ακτινοβολητή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς
παρακολούθησης. Μπορούν να απενεργοποιηθούν μέσω του μενού διαμόρφωσης.

3 Οθόνη μενού - Μια οθόνη LCD 2 x 16 χαρακτήρων παρέχει πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση του πομπού. Χρησιμοποιείται επίσης ως αλληλεπιδραστική οθόνη για τη
διαμόρφωση του συστήματος.

4 Κουμπί μενού - Ένα κουμπί που λειτουργεί και ως περιστροφικός διακόπτης, για το
χειρισμό του λογισμικού διαμόρφωσης, σε συνδυασμό με την οθόνη (3)

5 Έξοδος ακουστικών παρακολούθησης - Μια υποδοχή βύσματος 3,5 mm (0,14 ίντσες) για
τη σύνδεση ακουστικών για σκοπούς παρακολούθησης. Μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω
του μενού διαμόρφωσης

 

3.2
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Πίσω όψη πομπού
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Σχήμα 3.3: Πομπός, πίσω όψη

1 Υποδοχή λειτουργικής μονάδας - Επιτρέπει την τοποθέτηση μιας προαιρετικής
λειτουργικής μονάδας διασύνδεσης ήχου στο περίβλημα του πομπού. Οι σύνδεσμοί της
είναι προσβάσιμοι μέσω ενός ανοίγματος στο πίσω μέρος του πομπού.

2 Σύνδεσμος διακόπτη έκτακτης ανάγκης - Μια υποδοχή κλεμοσειράς ακροδεκτών για
μονό, "συνήθως ανοικτό" διακόπτη. Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, το σήμα ήχου στη
δεξιά είσοδο Aux διανέμεται σε όλα τα κανάλια εξόδου, παρακάμπτοντας όλες τις
υπόλοιπες εισόδους ήχου. Παρέχεται κατάλληλος σύνδεσμος καλωδίων.

3 Βοηθητικές είσοδοι ήχου - Δύο θηλυκοί σύνδεσμοι XLR για πρόσθετες εισόδους ήχου.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση βοηθητικών συμμετρικών σημάτων ήχου,
όπως μια εγκατάσταση μουσικής, η αρχική γλώσσα του ομιλητή ή μηνύματα έκτακτης
ανάγκης.

4 Είσοδοι σημάτων ήχου - 4, 8, 16 ή 32 βύσματα cinch για τη σύνδεση εξωτερικών
ασύμμετρων σημάτων εισόδων ήχου. Ο αριθμός των συνδέσμων εξαρτάται από τον τύπο
του πομπού.

5 Σημείο σύνδεσης γείωσης - Χρησιμοποιείται μόνο για εργοστασιακές δοκιμές.

6 Είσοδος βρόχου διέλευσης σήματος ακτινοβολητή - Ένας σύνδεσμος HF BNC για
σύνδεση βρόχου διέλευσης στην έξοδο ακτινοβολητή άλλου πομπού.

7 Έξοδοι σήματος ακτινοβολητή - Έξι σύνδεσμοι HF BNC που χρησιμοποιούνται για τη
σύνδεση των ακτινοβολητών. Σε κάθε έξοδο μπορούν να συνδεθούν με βρόχο διέλευσης
έως και 30 ακτινοβολητές.

8 Σύνδεσμοι οπτικού δικτύου - Δύο σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται για απευθείας
σύνδεση στο συνεδριακό σύστημα DCN επόμενης γενιάς με ένα καλώδιο οπτικού δικτύου.

9 Είσοδος δικτύου τροφοδοσίας - υποδοχή σύνδεσης ευρωπαϊκού τύπου. Ο πομπός
διαθέτει αυτόματη επιλογή τάσης δικτύου τροφοδοσίας. Παρέχεται καλώδιο δικτύου
τροφοδοσίας

 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Πομποί Integrus, Σελίδα 35
– Σύνδεση: Σύνδεση, Σελίδα 45
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– Διαμόρφωση: Πομπός Integrus, Σελίδα 51 και Ρύθμιση του πομπού, Σελίδα 55
– Λειτουργία: Πομπός Integrus, Σελίδα 75
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Μονάδα εισόδου ήχου και διερμηνέων
Η μονάδα εισόδου ήχου και διερμηνέων μπορεί να τοποθετηθεί στο περίβλημα του πομπού, για
σύνδεση του πομπού με μια μεγάλη ποικιλία συνεδριακών συστημάτων:
– Μονάδα εισόδου ήχου και διερμηνέων Integrus LBB 3422/20 για σύνδεση σε αναλογικά

συνεδριακά συστήματα (όπως το CCS 900) ή σε θέσεις διερμηνέων LBB 3222/04 6
καναλιών. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας DCN NG για πληροφορίες σχετικά με αυτό
το προϊόν (στο DVD του DCN NG ή στην ενότητα πληροφοριών που σχετίζονται με το
προϊόν/το σύστημα DCN, στη διεύθυνση: www.boschsecurity.com.
– Αυτή η λειτουργική μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του περιβλήματος

του πομπού (ανατρέξτε στην ενότητα Μονάδα εισόδου ήχου και διερμηνέων, Σελίδα
35).
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Ακτινοβολητές Integrus
Οι ακτινοβολητές αποδέχονται τα φέροντα σήματα που παράγονται από τον πομπό και
εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία μεταφέροντας έως και 32 κανάλια διανομής ήχου. Συνδέονται
σε μία ή περισσότερες από τις έξι εξόδους HF BNC του πομπού υπερύθρων. Σε κάθε μία από
αυτές τις εξόδους μπορούν να συνδεθούν έως και 30 ακτινοβολητές μέσω συνδέσεων βρόχων
διέλευσης.
Η LBB 4511/00 διαθέτει μια έξοδο υπερύθρων 21 Wpp, ενώ η LBB 4512/00 διαθέτει μια έξοδο
υπερύθρων 42 Wpp. Και οι δύο διαθέτουν αυτόματη επιλογή τάσης δικτύου τροφοδοσίας και
ενεργοποιούνται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένος ο πομπός.
Η εξασθένιση του σήματος που προκαλείται από το καλώδιο εξισορροπείται αυτόματα από τον
ακτινοβολητή. Όταν ο ακτινοβολητής τροφοδοτείται με ρεύμα και ο πομπός είναι
ενεργοποιημένος, ο ακτινοβολητής προετοιμάζει την ισοστάθμιση. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία
LED αναβοσβήνει για σύντομο χρονικό διάστημα, υποδεικνύοντας ότι η προετοιμασία βρίσκεται
σε εξέλιξη.
Όταν δεν λαμβάνουν φέροντα κύματα, οι ακτινοβολητές τίθενται σε λειτουργία αναμονής.
Υπάρχει επίσης μια λειτουργία προστασίας θερμοκρασίας, η οποία εναλλάσσει αυτόματα τους
ακτινοβολητές από πλήρη σε μισή ισχύ ή από μισή ισχύ σε λειτουργία αναμονής, σε περίπτωση
που αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία των IRED.

1 21 2

Σχήμα 3.4: Ακτινοβολητής υψηλής ισχύος LBB 4512/00 (Πρόσοψη)

1 Κόκκινες ενδεικτικές λυχνίες LED - Παρέχουν μια ένδειξη της κατάστασης του
ακτινοβολητή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ακτινοβολητές Integrus, Σελίδα 76.

2 Πορτοκαλί ενδεικτικές λυχνίες LED - Παρέχουν μια ένδειξη της κατάστασης του
ακτινοβολητή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ακτινοβολητές Integrus, Σελίδα 76.

3.4
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Σχήμα 3.5: Ακτινοβολητής LBB 4512/00 (Πλάγια και πίσω όψη)

1 Θηλιά ασφαλείας - Για την τοποθέτηση καλωδίου ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια.

2 Οπή θηλιάς ασφαλείας - Σπειροτομημένη οπή για την τοποθέτηση της θηλιάς ασφαλείας.

3 Οπή βραχίονα - Σπειροτομημένη οπή για την τοποθέτηση του βραχίονα ανάρτησης.

4 Είσοδος δικτύου τροφοδοσίας - Αρσενικός σύνδεσμος τροφοδοσίας δικτύου ευρωπαϊκού
τύπου. Οι ακτινοβολητές διαθέτουν αυτόματη επιλογή τάσης δικτύου τροφοδοσίας.

5 Είσοδος σήματος υπερύθρων/βρόχος διέλευσης - Δύο σύνδεσμοι HF BNC για τη
σύνδεση του ακτινοβολητή στον πομπό και για σύνδεση βρόχου διέλευσης σε άλλους
ακτινοβολητές. Ο αυτόματος τερματισμός καλωδίων επιτυγχάνεται μέσω ενός
ενσωματωμένου διακόπτη στους συνδέσμους BNC.

6 Διακόπτης επιλογής ισχύος εξόδου - Επιτρέπει την εναλλαγή των ακτινοβολητών μεταξύ
λειτουργίας πλήρους και μισής ισχύος.

7 Διακόπτες αντιστάθμισης καθυστέρησης - Δύο διακόπτες 10 θέσεων για την
αντιστάθμιση διαφορών στα μήκη καλωδίων προς τους ακτινοβολητές.
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Σχήμα 3.6: Βραχίονας ανάρτησης και πλάκα τοποθέτησης ακτινοβολητών LBB 4511/00 και LBB 4512/00

1 Πλάκα τοποθέτησης - Πλάκα παρελκομένου για χρήση σε περίπτωση τοποθέτησης σε
βάση δαπέδου ή σε τοίχο.
Ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης, η πλάκα τοποθέτησης μπορεί να τοποθετηθεί στη μία
ή στην άλλη πλευρά του βραχίονα (ανατρέξτε στην ενότητα Προσάρτηση της πλάκας
τοποθέτησης στο βραχίονα ανάρτησης, Σελίδα 38).

2 Οπή πλάκας τοποθέτησης - Σπειροτομημένες οπές για τοποθέτηση της πλάκας
τοποθέτησης.

3 Οπή ακτινοβολητή - Οπές για μπουλόνια.

4 Οπή τοποθέτησης - Οπές για βίδες, για την τοποθέτηση του βραχίονα στην οροφή ή σε
οριζόντιες επιφάνειες.

5 Μπουλόνι - Μπουλόνι για την τοποθέτηση του βραχίονα ανάρτησης στον ακτινοβολητή.

6 Βίδα - Βίδα για τοποθέτηση της πλάκας τοποθέτησης στον βραχίονα ανάρτησης.

7 Ροδέλα

 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Ακτινοβολητές μέσης και υψηλής ισχύος, Σελίδα 37
– Διαμόρφωση: Ακτινοβολητές Integrus, Σελίδα 63
– Λειτουργία: Ακτινοβολητές Integrus, Σελίδα 76
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Δέκτες Integrus
Οι δέκτες LBB 4540 διατίθενται για 4, 8 ή 32 κανάλια. Μπορούν να λειτουργήσουν με ένα
επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταριών NiMH ή με μπαταρίες μίας χρήσης και διαθέτουν στοιχεία
ελέγχου για επιλογή καναλιού, ρύθμιση έντασης ήχου και κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης. Όλοι οι δέκτες διαθέτουν υποδοχή εξόδου στερεοφωνικού βύσματος 3,5 mm
(0,14 ίντσες) για μονοφωνικά ή στερεοφωνικά ακουστικά.
Μια οθόνη LCD προβάλλει τον αριθμό του καναλιού και ενδείξεις για τη λήψη σήματος και τη
χαμηλή ισχύ μπαταριών.
Τα κυκλώματα φόρτισης περιλαμβάνονται στο δέκτη.
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Σχήμα 3.7: Δέκτης, πρόσοψη και πίσω όψη με ανοικτή τη θήκη μπαταριών

1 Ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης - Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό
φόρτισης.

2 Σύνδεσμος ακουστικών - Υποδοχή εξόδου στερεοφωνικού βύσματος 3,5 mm (0,14
ίντσες) για τα ακουστικά, με ενσωματωμένο διακόπτη λειτουργίας αναμονής/
απενεργοποίησης.

3 Οθόνη LCD - Μια οθόνη δύο ψηφίων που προβάλλει το επιλεγμένο κανάλι. Εμφανίζει ένα
σύμβολο κεραίας όταν ο δέκτης λαμβάνει σήμα υπερύθρων επαρκούς ποιότητας.
Εμφανίζει ένα σύμβολο μπαταρίας όταν το πακέτο μπαταριών ή οι μπαταρίες έχουν
σχεδόν αδειάσει.

4 Έλεγχος έντασης ήχου - Ρυθμιστικό για την προσαρμογή της έντασης του ήχου.

5 Επιλογέας καναλιών - Διακόπτης επάνω/κάτω για την επιλογή καναλιού ήχου. Ο αριθμός
του καναλιού προβάλλεται στην οθόνη LCD.

6 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης - Όταν είναι συνδεδεμένα ακουστικά, ο δέκτης
τίθεται σε λειτουργία αναμονής. Με το πάτημα του κουμπιού ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης γίνεται εναλλαγή της λειτουργίας του δέκτη από αναμονή σε
ενεργοποίηση. Για επιστροφή σε λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Όταν αφαιρεθούν τα ακουστικά, ο δέκτης απενεργοποιείται
αυτόματα.

3.5
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7 Σύνδεσμος πακέτου μπαταριών - Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του πακέτου μπαταριών
στο δέκτη. Η φόρτιση απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται αυτός ο
σύνδεσμος.

8 Επαφές φόρτισης - Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό φόρτισης για την
επαναφόρτιση του πακέτου μπαταριών (εάν χρησιμοποιείται)

9 Πακέτο μπαταριών ή μπαταρίες μίας χρήσης - Ένα επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταριών
NiMH (LBB 4550/10) ή δύο μπαταρίες μίας χρήσης μεγέθους A 1,5 V.

 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Δέκτες Integrus, Σελίδα 43
– Λειτουργία: Δέκτες Integrus, Σελίδα 76

Ακουστικά δέκτη
Τα ακουστικά συνδέονται με τους δέκτες μέσω συνδέσμου στερεοφωνικού βύσματος 3,5 mm
(0,14 ίντσες). Οι κατάλληλοι τύποι ακουστικών είναι:
– Στερεοφωνικά ακουστικά κάτω από το πηγούνι LBB 3441/10
– Μονό ακουστικό (μονοφωνικό) LBB 3442/00
– Στερεοφωνικά ακουστικά LBB 3443/00
– Περιλαίμιο επαγωγικού βρόχου HDP‑ILN
– Ελαφρύ ακουστικό με περιλαίμιο HDP‑LWN
– ή οποιουδήποτε άλλου συμβατού τύπου (ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα, Σελίδα

85)
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Μονάδες φόρτισης Integrus
Οι μονάδες φόρτισης μπορούν να επαναφορτίσουν έως και 56 δέκτες ταυτόχρονα. Η μονάδα
φόρτισης περιέχει το τροφοδοτικό με αυτόματη επιλογή τάσης δικτύου τροφοδοσίας. Σε κάθε
δέκτη έχουν ενσωματωθεί τα ηλεκτρονικά συστήματα φόρτισης και μια ενδεικτική λυχνία LED
φόρτισης. Το κύκλωμα φόρτισης ανιχνεύει εάν υπάρχει συνδεδεμένο πακέτο μπαταριών και
ελέγχει τη διαδικασία φόρτισης.
Διατίθενται δύο εκδόσεις, ο οποίες λειτουργούν με πανομοιότυπο τρόπο:
– Βαλίτσα φόρτισης για φορητά συστήματα LBB 4560/00.
– Ερμάριο φόρτισης για σταθερά συστήματα LBB 4560/50. Κατάλληλο για επιτραπέζια ή για

επιτοίχια χρήση.

1
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3

Σχήμα 3.8: Μονάδα φόρτισης LBB 4560

1 Είσοδος δικτύου τροφοδοσίας - Αρσενική υποδοχή σύνδεσης τροφοδοσίας ευρωπαϊκού
τύπου. Η μονάδα φόρτισης διαθέτει αυτόματη επιλογή τάσης δικτύου τροφοδοσίας.
Παρέχεται καλώδιο δικτύου τροφοδοσίας.

2 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δικτύου τροφοδοσίας

3 Θέσεις δέκτη - Μια μονάδα φόρτισης μπορεί να φορτίσει έως και 56 δέκτες ταυτόχρονα.

 
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που
αναφέρεται:
– Εγκατάσταση: Μονάδες φόρτισης Integrus, Σελίδα 43
– Λειτουργία: Μονάδες φόρτισης Integrus, Σελίδα 77
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Σχεδιασμός

Τεχνολογία συστήματος

Υπέρυθρη ακτινοβολία
Το σύστημα Integrus βασίζεται στη μετάδοση μέσω διαμορφωμένης υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η
υπέρυθρη ακτινοβολία αποτελεί μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, που αποτελείται από
ορατό φως, ραδιοκύματα και άλλους τύπους ακτινοβολίας. Έχει μήκος κύματος που μόλις
υπερβαίνει το ορατό φως. Όπως το ορατό φως, ανακλάται από τις σκληρές επιφάνειες, αλλά
περνά από διαφανή υλικά όπως το γυαλί. Στο επόμενο σχήμα απεικονίζεται το φάσμα υπέρυθρης
ακτινοβολίας σε σχέση με άλλα σχετικά φάσματα.

100

75

1

4

2

50

25

0

400 500 600 700 800

5 3

900 1000 nm

%

Σχήμα 4.1: Φάσμα υπέρυθρης ακτινοβολίας σε σχέση με άλλα φάσματα

1 Φάσμα φωτός ημέρας

2 Ευαισθησία του ανθρώπινου ματιού

3 Ακτινοβολητής υπερύθρων

4 Ευαισθησία του αισθητήρα υπερύθρων

5 Ευαισθησία του αισθητήρα υπερύθρων με φίλτρο φωτός ημέρας
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Επεξεργασία σήματος
Το σύστημα Integrus χρησιμοποιεί σήματα φορέα υψηλής συχνότητας (συνήθως 2-8 MHz) για
την αποτροπή προβλημάτων παρεμβολής με σύγχρονες πηγές φωτός (ανατρέξτε στην ενότητα
Αποτύπωμα ακτινοβολητή, Σελίδα 24). Η ψηφιακή επεξεργασία ήχου εγγυάται σταθερά υψηλή
ποιότητα ήχου.
Η επεξεργασία σήματος στον πομπό αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια βήματα (ανατρέξτε στο
επόμενο σχήμα):
1. Μετατροπή A/D - Κάθε αναλογικό κανάλι ήχου μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα.
2. Συμπίεση - Τα ψηφιακά σήματα συμπιέζονται για να αυξήσουν την ποσότητα των

πληροφοριών που μπορούν να διανεμηθούν σε κάθε φορέα. Ο συντελεστής συμπίεσης
σχετίζεται επίσης με την απαιτούμενη ποιότητα ήχου.

3. Δημιουργία πρωτοκόλλου - Ομάδες έως τεσσάρων ψηφιακών σημάτων συνδυάζονται σε
μια ψηφιακή ροή πληροφοριών. Προστίθενται επιπλέον πληροφορίες αλγορίθμου
σφάλματος. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τους δέκτες για τον εντοπισμό και
τη διόρθωση σφαλμάτων.

4. Διαμόρφωση - Ένα σήμα φορέα υψηλής συχνότητας υποβάλλεται σε διαμόρφωση φάσης με
τη ροή ψηφιακών πληροφοριών.

5. Ακτινοβολία - Έως 8 διαμορφωμένα σήματα φορέα συνδυάζονται και αποστέλλονται στους
ακτινοβολητές υπερύθρων, που μετατρέπουν τα σήματα φορέα σε διαμορφωμένο υπέρυθρο
φως.

Στους δέκτες υπερύθρων χρησιμοποιείται μια αντίστροφη επεξεργασία για τη μετατροπή του
διαμορφωμένου υπέρυθρου φωτός σε ξεχωριστά αναλογικά κανάλια ήχου.

A/D Conversion

& Compression

A/D Conversion

& Compression

Audio

Channel

Audio

Channel

Protocol Creation

& Modulation
4x Carrier (to IR Radiators)4x

Σχήμα 4.2: Επισκόπηση της επεξεργασίας σήματος (για ένα φορέα)

Λειτουργίες ποιότητας
Το σύστημα Integrus μπορεί να μεταδώσει ήχο σε τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες ποιότητας:
– Μονοφωνική, τυπική ποιότητα, μέχρι 32 κανάλια
– Μονοφωνική, υψηλή ποιότητα, μέχρι 16 κανάλια
– Στερεοφωνική, τυπική ποιότητα, μέχρι 16 κανάλια
– Στερεοφωνική, υψηλή ποιότητα, μέχρι 8 κανάλια
Η λειτουργία τυπικής ποιότητας χρησιμοποιεί λιγότερο εύρος ζώνης και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση ομιλίας. Για μουσική, η λειτουργία υψηλής ποιότητας αποδίδει
ποιότητα παρόμοια με αυτή του CD.
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Φορείς και κανάλια
Το σύστημα Integrus μπορεί να μεταδώσει έως και 8 διαφορετικά σήματα φορέα (ανάλογα με
τον τύπο πομπού). Κάθε φορέας μπορεί να περιέχει έως και 4 διαφορετικά κανάλια ήχου. Ο
μέγιστος αριθμός καναλιών ανά φορέα εξαρτάται από τις επιλεγμένες λειτουργίες ποιότητας. Τα
στερεοφωνικά σήματα χρησιμοποιούν διπλάσιο εύρος ζώνης από τα μονοφωνικά σήματα, ενώ η
υψηλή ποιότητα χρησιμοποιεί διπλάσιο εύρος ζώνης από την τυπική ποιότητα.
Ανά φορέα, υπάρχει δυνατότητα για ένα συνδυασμό καναλιών με διαφορετικές λειτουργίες
ποιότητας, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του συνολικού διαθέσιμου εύρους ζώνης. Ο παρακάτω
πίνακας αναγράφει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς καναλιών ανά φορέα:

 Ποιότητα καναλιού  

 Μονοφωνι
κή
Τυπική

Μονοφωνι
κή
Υψηλή

Στερεοφω
νική
Τυπική

Στερεοφω
νική
Υψηλή

Εύρος ζώνης

Πιθανός
αριθμός
καναλιών
ανά
φορέα

4    4 x 10 kHz

2 1   2 x 10 kHz και 1 x 20 kHz

2  1  2 x 10 kHz και 1 x 10 kHz
(αριστερά) και
1 x 10 kHz (δεξιά)

 1 1  1 x 20 kHz και 1 x 10 kHz
(αριστερά) και
1 x 10 kHz (δεξιά)

  2  2 x 10 kHz (αριστερά) και 2 x 10
kHz (δεξιά)

 2   2 x 20 kHz

   1 1 x 20 kHz (αριστερά) και 1 x 20
kHz (δεξιά)
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Θέματα σχετικά με τα συστήματα των συστημάτων διανομής με
υπέρυθρες
Ένα καλό σύστημα διανομής με υπέρυθρες εξασφαλίζει ότι όλοι οι σύνεδροι σε ένα συνεδριακό
χώρο λαμβάνουν τα σήματα που διανέμονται χωρίς διαταραχές. Αυτό επιτυγχάνεται
χρησιμοποιώντας αρκετούς ακτινοβολητές, τοποθετημένους σε καλά σχεδιασμένες θέσεις, ώστε
ο συνεδριακός χώρος να καλύπτεται με ομοιόμορφη υπέρυθρη ακτινοβολία επαρκούς ισχύος.
Υπάρχουν διάφοροι τομείς που επηρεάζουν την ομοιομορφία και την ποιότητα του υπέρυθρου
σήματος και οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος διανομής
με υπέρυθρη ακτινοβολία. Αυτοί οι τομείς πτυχές αναφέρονται στις επόμενες ενότητες.

Κατευθυντική ευαισθησία του δέκτη
Η ευαισθησία ενός δέκτη είναι βέλτιστη όταν στρέφεται απευθείας προς έναν ακτινοβολητή. Ο
άξονας μέγιστης ευαισθησίας κλίνει προς τα επάνω σε γωνία 45 μοιρών (ανατρέξτε στο επόμενο
σχήμα). Η περιστροφή του δέκτη θα μειώσει την ευαισθησία. Για περιστροφές μικρότερες των
+/- 45 μοιρών, η επίδραση δεν είναι μεγάλη, αλλά για μεγαλύτερες περιστροφές η ευαισθησία θα
μειωθεί ραγδαία.

45

45

90

Σχήμα 4.3: Κατευθυντικά χαρακτηριστικά των δεκτών

Αποτύπωμα ακτινοβολητή
Η περιοχή κάλυψης του ακτινοβολητή εξαρτάται από τον αριθμό των μεταδιδόμενων φορέων και
την ισχύ εξόδου του ακτινοβολητή. Η περιοχή κάλυψης του ακτινοβολητή LBB 4512/00 είναι
διπλάσια από την περιοχή κάλυψης του LBB 4511/00. Η περιοχή κάλυψης μπορεί επίσης να
διπλασιαστεί τοποθετώντας δύο ακτινοβολητές δίπλα-δίπλα. Η συνολική ενέργεια ακτινοβολίας

4.2
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ενός ακτινοβολητή κατανέμεται στους μεταδιδόμενους φορείς. Όταν χρησιμοποιούνται
περισσότεροι φορείς, η περιοχή κάλυψης γίνεται αναλογικά μικρότερη. Ο δέκτης απαιτεί σήμα
υπερύθρων με ισχύ 4 mW/m2 ανά φορέα για απρόσκοπτη λειτουργία (με λόγο σήματος προς
θόρυβο 80 dB για τα κανάλια ήχου). Η επίδραση του αριθμού των φορέων στην περιοχή
κάλυψης φαίνεται στα επόμενα δύο σχήματα. Το μοτίβο ακτινοβολίας είναι η περιοχή μέσα στην
οποία η ένταση ακτινοβολίας είναι τουλάχιστον η ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς σήματος.
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Σχήμα 4.4: Συνολική περιοχή κάλυψης LBB 4511/00 και LBB 4512/00 για 1 έως 8 φορείς
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Σχήμα 4.5: Πολικό διάγραμμα του μοτίβου ακτινοβολίας για 1, 2, 4 και 8 φορείς

 

Αποτύπωμα
Η διατομή του τρισδιάστατου μοτίβου ακτινοβολίας με το δάπεδο του συνεδριακού χώρου είναι
γνωστή ως αποτύπωμα (η λευκή επιφάνεια στα ακόλουθα τρία σχήματα). Πρόκειται για την
περιοχή δαπέδου στην οποία το άμεσο σήμα είναι αρκετά ισχυρό ώστε να εξασφαλίζει καλή
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λήψη, όταν ο δέκτης είναι στραμμένος προς τον ακτινοβολητή. Όπως απεικονίζεται, το μέγεθος
και η θέση του αποτυπώματος εξαρτάται από το ύψος και τη γωνία τοποθέτησης του
ακτινοβολητή.

Σχήμα 4.6: Ο ακτινοβολητής τοποθετημένος σε γωνία 15° ως προς την οροφή

Σχήμα 4.7: Ο ακτινοβολητής τοποθετημένος σε γωνία 45° ως προς την οροφή

Σχήμα 4.8: Ο ακτινοβολητής τοποθετημένος κάθετα (σε γωνία 90°) ως προς την οροφή
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Φωτισμός περιβάλλοντος
Το σύστημα Integrus είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην επίδραση του φωτισμού περιβάλλοντος. Οι
λαμπτήρες φθορισμού (με ή χωρίς ηλεκτρονικό μετασχηματιστή ή δυνατότητα ρύθμισης
φωτεινότητας), όπως οι λαμπτήρες TL ή οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, δεν προκαλούν
προβλήματα στο σύστημα Integrus. Επίσης, το ηλιακό φως και ο τεχνητός φωτισμός με
λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου έως 1000 lux δεν προκαλούν προβλήματα στο σύστημα
Integrus. Σε περιπτώσεις υψηλών επίπεδων τεχνητού φωτισμού με λαμπτήρες πυρακτώσεως ή
αλογόνου, όπως οι προβολείς ή ο φωτισμός σκηνής, πρέπει να στρέψετε έναν ακτινοβολητή
απευθείας προς τους δέκτες προκειμένου να εξασφαλίσετε αξιόπιστη μετάδοση. Για χώρους με
μεγάλα παράθυρα χωρίς πλέγμα, πρέπει να προβλέψετε για τη χρήση πρόσθετων ακτινοβολητών.
Για εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους, θα χρειαστεί δοκιμή στην τοποθεσία, προκειμένου να
προσδιοριστεί ο απαιτούμενος αριθμός ακτινοβολητών. Με εγκατεστημένο επαρκή αριθμό
ακτινοβολητών, οι δέκτες θα λειτουργούν απρόσκοπτα, ακόμα και σε έντονο ηλιακό φως.

Αντικείμενα, επιφάνειες και ανακλάσεις
Η παρουσία αντικειμένων σε ένα συνεδριακό χώρο μπορεί να επηρεάσει την κατανομή
υπέρυθρου φωτός. Η υφή και το χρώμα των αντικειμένων, των τοίχων και των οροφών παίζει
επίσης σημαντικό ρόλο. Η υπέρυθρη ακτινοβολία ανακλάται σχεδόν από όλες τις επιφάνειες.
Όπως συμβαίνει και με το ορατό φως, οι λείες, φωτεινές ή γυαλιστερές επιφάνειες προσφέρουν
καλή ανάκλαση. Οι σκούρες ή τραχιές επιφάνειες απορροφούν μεγάλες ποσότητες του
υπέρυθρου σήματος (ανατρέξτε στο επόμενο σχήμα). Με λίγες εξαιρέσεις, δεν μπορεί να
περάσει από υλικά που είναι αδιαφανή στο ορατό φως.

100% 40% 100% 80%

Σχήμα 4.9: Η υφή του υλικού καθορίζει πόσο φως ανακλάται και πόσο απορροφάται

Τα προβλήματα που προκαλούνται λόγω σκιών από τοίχους ή έπιπλα μπορούν να επιλυθούν
εξασφαλίζοντας ότι υπάρχουν επαρκείς ακτινοβολητές και ότι είναι καλά τοποθετημένοι, ώστε να
παράγεται ένα αρκετά ισχυρό υπέρυθρο πεδίο σε ολόκληρη την περιοχή του συνεδρίου. Πρέπει
να λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι ακτινοβολητές να μην στρέφονται σε ακάλυπτα παράθυρα, καθώς
το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ακτινοβολίας χάνεται στη συνέχεια.

Τοποθέτηση των ακτινοβολητών
Δεδομένου ότι η υπέρυθρη ακτινοβολία μπορεί να φτάσει σε ένα δέκτη απευθείας ή/και μέσω
διαχεόμενων ανακλάσεων, είναι σημαντικό να λαμβάνετε αυτή την παράμετρο υπόψη όταν
εξετάζετε την τοποθέτηση των ακτινοβολητών. Μολονότι είναι προτιμότερο οι δέκτες να
λαμβάνουν υπέρυθρη ακτινοβολία άμεσης διαδρομής, οι ανακλάσεις βελτιώνουν τη λήψη του
σήματος και επομένως δεν πρέπει να ελαχιστοποιούνται. Οι ακτινοβολητές πρέπει να
τοποθετούνται αρκετά ψηλά, ώστε να μην εμποδίζονται από άτομα που βρίσκονται στην αίθουσα
(ανατρέξτε στα επόμενα δύο σχήματα).

4.2.3

4.2.4

4.2.5
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Σχήμα 4.10: Υπέρυθρο σήμα που εμποδίζεται από άτομο που βρίσκεται μπροστά από το συμμετέχοντα

Σχήμα 4.11: Υπέρυθρο σήμα που δεν εμποδίζεται από άτομο που βρίσκεται μπροστά από το συμμετέχοντα

Τα παρακάτω σχήματα δείχνουν πώς η υπέρυθρη ακτινοβολία μπορεί να στραφεί προς τους
συμμετέχοντες στο συνέδριο. Στο σχήμα 4.12, ο συμμετέχων βρίσκεται σε θέση χωρίς εμπόδια
και τοίχους, επομένως είναι δυνατή η λήψη ενός συνδυασμού άμεσης και διαχεόμενης
ακτινοβολίας. Το σχήμα 4.13 δείχνει το σήμα που ανακλάται από κάποιες επιφάνειες προς το
συμμετέχοντα.

Σχήμα 4.12: Συνδυασμός άμεσης και ανακλώμενης ακτινοβολίας
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Σχήμα 4.13: Συνδυασμός διάφορων ανακλώμενων σημάτων

Για συνεδριακές αίθουσες με ομόκεντρη διάταξη, οι κεντρικά τοποθετημένοι ακτινοβολητές υπό
γωνία που βρίσκονται ψηλά μπορούν να καλύψουν την περιοχή πολύ αποτελεσματικά. Σε
αίθουσες με λίγες ή καθόλου ανακλαστικές επιφάνειες, όπως μια σκοτεινή αίθουσα προβολής
φιλμ, το ακροατήριο πρέπει να καλυφθεί με υπέρυθρη ακτινοβολία άμεσης διαδρομής από
ακτινοβολητές τοποθετημένους μπροστά. Όταν αλλάξει η κατεύθυνση του δέκτη, π.χ. με
διαφορετικές διατάξεις καθισμάτων, τοποθετήστε τους ακτινοβολητές στις γωνίες της αίθουσας
(ανατρέξτε στο επόμενο σχήμα).

Σχήμα 4.14: Τοποθέτηση ακτινοβολητών για την κάλυψη καθισμάτων σε διάταξη τετραγώνου

Εάν το ακροατήριο είναι στραμμένο πάντα προς τους ακτινοβολητές, δεν χρειάζονται
ακτινοβολητές στο πίσω μέρος (ανατρέξτε στο επόμενο σχήμα).
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Σχήμα 4.15: Τοποθέτηση ακτινοβολητή σε αίθουσα συνεδρίασης με καθίσματα αμφιθεάτρου και βήμα

ομιλητή

Αν η διαδρομή των υπέρυθρων σημάτων εμποδίζεται μερικώς, π.χ. κάτω από μπαλκόνια, πρέπει
να καλύψετε τη "σκιασμένη" περιοχή με έναν πρόσθετο ακτινοβολητή (ανατρέξτε στο επόμενο
σχήμα).

Σχήμα 4.16: Ακτινοβολητής για την κάλυψη καθισμάτων κάτω από μπαλκόνι

Επικαλυπτόμενα αποτυπώματα και μαύρα σημεία
Όταν τα αποτυπώματα δύο ακτινοβολητών επικαλύπτονται μερικώς, η συνολική περιοχή κάλυψης
μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των δύο ξεχωριστών αποτυπωμάτων. Στην περιοχή
επικάλυψης, προστίθεται η ισχύς ακτινοβολίας σήματος των δύο ακτινοβολητών, γεγονός που
αυξάνει την περιοχή όπου η ένταση της ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη
ένταση. Ωστόσο, οι διαφορές στις καθυστερήσεις των σημάτων που λαμβάνει ο δέκτης από δύο
ή περισσότερους ακτινοβολητές μπορούν να προκαλέσουν την αλληλοακύρωση των σημάτων
(εφέ πολλαπλών διαδρομών). Στις χειρότερες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια
λήψης σε τέτοιες θέσεις (μαύρα σημεία).
Τα επόμενα δύο σχήματα δείχνουν την επίδραση των επικαλυπτόμενων αποτυπωμάτων και τις
διαφορές στις καθυστερήσεις σημάτων.

4.2.6
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Σχήμα 4.17: Αυξημένη περιοχή κάλυψης που προκαλείται από την πρόσθετη ισχύ ακτινοβολίας

Σχήμα 4.18: Μειωμένη περιοχή κάλυψης που προκαλείται από τις διαφορές στην καθυστέρηση σήματος

καλωδίου

Όσο χαμηλότερη είναι η συχνότητα του φορέα, τόσο λιγότερο ευάλωτος είναι ο δέκτης σε
διαφορές στις καθυστερήσεις σήματος. Οι καθυστερήσεις σήματος αντισταθμίζονται
χρησιμοποιώντας τους διακόπτες αντιστάθμισης καθυστέρησης στους ακτινοβολητές (ανατρέξτε
στην ενότητα Προσδιορισμός των θέσεων διακόπτη καθυστέρησης ακτινοβολητή, Σελίδα 64).
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Σχεδιασμός ενός συστήματος ακτινοβολίας με υπέρυθρες
Integrus

Ορθογώνια αποτυπώματα
Ο προσδιορισμός του βέλτιστου αριθμού ακτινοβολητών υπερύθρων που απαιτούνται για την
παροχή πλήρους (100%) κάλυψης σε μια αίθουσα μπορεί κανονικά να γίνει μόνο με τη
διεξαγωγή μιας δοκιμής τοποθεσίας. Ωστόσο, ένας εύστοχος υπολογισμός μπορεί να επιτευχθεί
χρησιμοποιώντας τα "εγγυημένα ορθογώνια αποτυπώματα". Τα σχήματα 4.19 και 4.20 δείχνουν τι
σημαίνει το ορθογώνιο αποτύπωμα. Όπως φαίνεται, το ορθογώνιο αποτύπωμα είναι μικρότερο
από το συνολικό αποτύπωμα. Σημειώστε ότι στο σχήμα 4.20 η "αντιστάθμιση" X είναι αρνητική,
επειδή ο ακτινοβολητής στην πραγματικότητα τοποθετείται πέρα από το οριζόντιο σημείο στο
οποίο ξεκινά το ορθογώνιο αποτύπωμα.
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Σχήμα 4.19: Τυπικό ορθογώνιο αποτύπωμα για γωνία τοποθέτησης 15°

X
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Σχήμα 4.20: Τυπικό ορθογώνιο αποτύπωμα για γωνία τοποθέτησης 90°

4.3
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Τα εγγυημένα ορθογώνια αποτυπώματα για διάφορους αριθμούς φορέων, ύψη και γωνίες
τοποθέτησης περιλαμβάνονται στην ενότητα Εγγυημένα ορθογώνια αποτυπώματα, Σελίδα 93. Το
ύψος είναι η απόσταση από το επίπεδο λήψης και όχι από το δάπεδο.
Τα εγγυημένα ορθογώνια αποτυπώματα μπορούν επίσης να υπολογιστούν με το εργαλείο
υπολογισμού αποτυπώματος (διαθέσιμο στο DVD τεκμηρίωσης). Οι τιμές που δίνονται αφορούν
μόνο έναν ακτινοβολητή και, επομένως, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ωφέλιμες επιδράσεις των
επικαλυπτόμενων αποτυπωμάτων. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται οι ωφέλιμες επιδράσεις των
ανακλάσεων. Ένας εμπειρικός κανόνας που μπορεί να δοθεί για συστήματα με έως και 4 φορείς
είναι ότι, εάν ο δέκτης μπορεί να λάβει το σήμα δύο παρακείμενων ακτινοβολητών, η απόσταση
μεταξύ αυτών των ακτινοβολητών μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 1,4 φορές (ανατρέξτε στο
επόμενο σχήμα).
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Σχήμα 4.21: Επίδραση επικαλυπτόμενων αποτυπωμάτων

Σχεδιασμός τοποθέτησης ακτινοβολητών
Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για το σχεδιασμό τοποθέτησης των ακτινοβολητών:
1. Ακολουθήστε τις συστάσεις στην ενότητα Θέματα σχετικά με τα συστήματα των συστημάτων

διανομής με υπέρυθρες, Σελίδα 24 για να προσδιορίσετε τις θέσεις των ακτινοβολητών.
2. Αναζητήστε (στον πίνακα) ή υπολογίστε (με το εργαλείο υπολογισμού αποτυπώματος) τα

ορθογώνια αποτυπώματα που θα προκύψουν.
3. Σχεδιάστε τα ορθογώνια αποτυπώματα στη διάταξη της αίθουσας.
4. Εάν ο δέκτης μπορεί να λάβει το σήμα δύο παρακείμενων ακτινοβολητών σε ορισμένες

περιοχές, προσδιορίστε την επίδραση της επικάλυψης και σχεδιάστε τις μεγεθύνσεις
αποτυπώματος στη διάταξη της αίθουσας.

5. Ελέγξτε εάν έχετε επαρκή κάλυψη με τους ακτινοβολητές στις προβλεπόμενες θέσεις.
6. Διαφορετικά, προσθέστε επιπλέον ακτινοβολητές στην αίθουσα.
Δείτε τα σχήματα 4.14, 4.15 και 4.16 για παραδείγματα διάταξης των ακτινοβολητών.

 

4.3.2
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Καλωδίωση
Οι διαφορές των στο μήκος καλωδίου από τον πομπό σε κάθε ακτινοβολητή μπορεί να
προκαλέσουν διαφορές καθυστέρησης σήματος. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ύπαρξης
μαύρων σημείων, χρησιμοποιήστε ίσο μήκος καλωδίου από τον πομπό στον ακτινοβολητή, αν
είναι εφικτό (ανατρέξτε στο επόμενο σχήμα).

50m

50m

50m

50m

Σχήμα 4.22: Ακτινοβολητές με ίσο μήκος καλωδίου

Όταν οι ακτινοβολητές συνδέονται με βρόχο διέλευσης, η καλωδίωση μεταξύ κάθε ακτινοβολητή
και του πομπού πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συμμετρική (ανατρέξτε στα επόμενα δύο
σχήματα). Οι διαφορές στις καθυστερήσεις σήματος καλωδίου μπορούν να αντισταθμιστούν με
τους διακόπτες αντιστάθμισης καθυστέρησης σήματος στους ακτινοβολητές.

Σχήμα 4.23: Ασύμμετρη διάταξη καλωδίωσης ακτινοβολητών (να αποφεύγεται)

Σχήμα 4.24: Συμμετρική διάταξη καλωδίωσης ακτινοβολητών (συνιστάται)

4.3.3
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Εγκατάσταση

Πομποί Integrus
Ο πομπός είναι κατάλληλος είτε για επιτραπέζια χρήση είτε για χρήση σε ικρίωμα 19 ιντσών.
Παρέχονται τέσσερα πέλματα (για επιτραπέζια χρήση) και δύο βραχίονες τοποθέτησης (για
τοποθέτηση σε ικρίωμα). Οι βραχίονες τοποθέτησης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για
την τοποθέτηση του πομπού σε επίπεδη επιφάνεια.

Σχήμα 5.1: Πομπός με προαιρετικούς βραχίονες τοποθέτησης και πέλματα για επιτραπέζια τοποθέτηση

Μονάδα εισόδου ήχου και διερμηνέων

1

2

Σχήμα 5.2: Κάλυμμα υποδοχής λειτουργικής μονάδας

5

5.1

5.2
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Σχήμα 5.3: Τοποθέτηση της λειτουργικής μονάδας στο περίβλημα του πομπού

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την τοποθέτηση της λειτουργικής μονάδας στο
περίβλημα του πομπού. Οι αριθμοί αναφέρονται στα δύο παραπάνω σχήματα.

Κίνδυνος!

Πριν ανοίξετε το περίβλημα του πομπού, βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο τροφοδοσίας και όλες οι

άλλες συνδέσεις έχουν αποσυνδεθεί!

!

Προειδοποίηση!

Τα IC και πολλά άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα είναι ευάλωτα σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση

(ESD). Να λαμβάνετε προληπτικά μέτρα κατά το χειρισμό λειτουργικών μονάδων διασύνδεσης.

Να διατηρείτε τις πλακέτες (PCB) στην προστατευτική τους συσκευασία όσο περισσότερο

μπορείτε. Να φοράτε βραχιόλι προστασίας από ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις.

1. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα από το περίβλημα του πομπού.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα υποδοχής της λειτουργικής μονάδας (1) στο πίσω μέρος του πομπού.

Φυλάξτε τις βίδες (2).
3. Τοποθετήστε τη λειτουργική μονάδα (3) (με τα εξαρτήματα προς τα κάτω) μέσα στο

περίβλημα του πομπού και πιέστε την σταθερά μέσα στον σύνδεσμο της πλακέτας (PCB)
(4).

4. Στερεώστε το κάλυμμα της υποδοχής (5) στο πίσω μέρος του περιβλήματος πομπού.
Χρησιμοποιήστε τις βίδες (2) από το βήμα 2.

5. Στερεώστε την πλακέτα (PCB) της λειτουργικής μονάδας στους αποστάτες (6).
Χρησιμοποιήστε τις βίδες (7) που παρέχονται με τη λειτουργική μονάδα.

6. Κλείστε το περίβλημα του πομπού.

!
Προειδοποίηση!

Για την αποτροπή ζημιάς στους συνδέσμους της πλακέτας (PCB) (4), βεβαιωθείτε ότι οι

σύνδεσμοι είναι ευθυγραμμισμένοι σωστά πριν τοποθετήσετε τη λειτουργική μονάδα.
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Ακτινοβολητές μέσης και υψηλής ισχύος
Οι ακτινοβολητές σε μόνιμες εγκαταστάσεις μπορούν να τοποθετηθούν σε τοίχο, να αναρτηθούν
κάτω από οροφή ή μπαλκόνι ή να προσαρτηθούν σε οποιοδήποτε ανθεκτικό υλικό με ασφάλεια,
χρησιμοποιώντας το βραχίονα ανάρτησης που παρέχεται με τον ακτινοβολητή. Η γωνία
τοποθέτησης μπορεί να ρυθμιστεί για βέλτιστη κάλυψη. Για επιτοίχια τοποθέτηση, απαιτείται
ένας ξεχωριστός βραχίονας (LBB 3414/00). Σε μη μόνιμες εγκαταστάσεις, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί βάση δαπέδου.

!

Προειδοποίηση!

Κατά την εγκατάσταση του ακτινοβολητή σε οροφή, πρέπει να αφήσετε ελεύθερο χώρο

τουλάχιστον 1 m3 στο πίσω μέρος του ακτινοβολητή. Για την αποτροπή υπερθέρμανσης του

ακτινοβολητή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή ροή αέρα στον ελεύθερο χώρο.

Κατά την επιλογή της θέσης του ακτινοβολητή, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η φυσική ροή αέρα

δεν παρεμποδίζεται από οροφές, τοίχους κ.λπ. Να αφήνετε επαρκή χώρο γύρω από τον

ακτινοβολητή για να αποτρέψετε την υπερθέρμανσή του.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες τοποθέτησης του ακτινοβολητή:
1. Προσαρτήστε την πλάκα τοποθέτησης στο βραχίονα ανάρτησης, ανατρέξτε στην ενότητα

Προσάρτηση της πλάκας τοποθέτησης στο βραχίονα ανάρτησης, Σελίδα 38
2. Προσαρτήστε το βραχίονα ανάρτησης στον ακτινοβολητή, ανατρέξτε στην ενότητα

Προσάρτηση του βραχίονα ανάρτησης, Σελίδα 39
3. Κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

Τοποθετήστε τον ακτινοβολητή σε βάση δαπέδου, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση του
ακτινοβολητή σε βάση δαπέδου, Σελίδα 40
Τοποθετήστε τον ακτινοβολητή σε τοίχο, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση του
ακτινοβολητή σε οροφή, Σελίδα 42
Τοποθετήστε τον ακτινοβολητή στην οροφή, ανατρέξτε στην ενότητα Προσάρτηση της πλάκας
τοποθέτησης στο βραχίονα ανάρτησης, Σελίδα 38
Τοποθετήστε τον ακτινοβολητή σε οριζόντια επιφάνεια, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση
του ακτινοβολητή σε οριζόντιες επιφάνειες, Σελίδα 42

4. Ασφαλίστε τον ακτινοβολητή με καλώδιο ασφαλείας, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφαλίστε τον
ακτινοβολητή με καλώδιο ασφαλείας., Σελίδα 42

 

5.3
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Προσάρτηση της πλάκας τοποθέτησης στο βραχίονα ανάρτησης
Σε περίπτωση τοποθέτησης σε βάση δαπέδου και σε τοίχο, είναι απαραίτητο να προσαρτήσετε
μια πλάκα τοποθέτησης στο βραχίονα ανάρτησης.
Η θέση της πλάκας τοποθέτησης εξαρτάται από τον επιθυμητό τύπο τοποθέτησης.
– Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση του ακτινοβολητή σε βάση δαπέδου, Σελίδα 40 σε

περίπτωση τοποθέτησης σε βάση στήριξης.
– Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση του ακτινοβολητή σε τοίχο, Σελίδα 40 σε περίπτωση

επιτοίχιας τοποθέτησης.

Σχήμα 5.4: Προσάρτηση της πλάκας στο βραχίονα ανάρτησης σε περίπτωση τοποθέτησης σε βάση δαπέδου

5.3.1
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Σχήμα 5.5: Προσάρτηση της πλάκας στο βραχίονα ανάρτησης σε περίπτωση επιτοίχιας τοποθέτησης

Προσάρτηση του βραχίονα ανάρτησης

Σχήμα 5.6: Προσάρτηση του βραχίονα ανάρτησης στον ακτινοβολητή

Αρχικά συναρμολογήστε τον παρεχόμενο βραχίονα ανάρτησης και συνδέστε τον στον
ακτινοβολητή (ανατρέξτε στην ενότητα Προσάρτηση της πλάκας τοποθέτησης στο βραχίονα
ανάρτησης, Σελίδα 38 και το παραπάνω σχήμα. Αυτός ο βραχίονας προσαρτάται στον
ακτινοβολητή χρησιμοποιώντας δύο μπουλόνια με ροδέλες. Στο πίσω μέρος των ακτινοβολητών
υπάρχουν αντίστοιχες οπές. Επίσης, υπάρχει ένας ελατηριωτός πείρος (υποδεικνύεται με ένα
μαύρο βέλος στο παραπάνω σχήμα), που βρίσκεται πάνω από την οπή του μπουλονιού στο δεξί
άκρο του βραχίονα, ο οποίος χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της γωνίας του ακτινοβολητή

5.3.2
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(εικονίζεται στο ένθετο του παραπάνω σχήματος). Στο πίσω μέρος του ακτινοβολητή υπάρχουν
αντίστοιχες οπές για την αποδοχή του πείρου. Η γωνία τοποθέτησης μπορεί να προσαρμοστεί σε
βήματα των 15°.

Τοποθέτηση του ακτινοβολητή σε βάση δαπέδου

Σχήμα 5.7: Προσάρτηση του κοχλία της βάσης δαπέδου στο βραχίονα ανάρτησης του ακτινοβολητή

Σχήμα 5.8: Προσάρτηση του ακτινοβολητή μαζί με το βραχίονα ανάρτησης και τον κοχλία στη βάση δαπέδου

Το επάνω μέρος της βάσης δαπέδου βιδώνεται στο βραχίονα ανάρτησης (ανατρέξτε στο
προηγούμενο σχήμα). Ο βραχίονας παρέχεται με πλάκες μετρικού σπειρώματος και σπειρώματος
Whitworth και, συνεπώς, είναι συμβατός με τις περισσότερες τυπικές βάσεις δαπέδου. Για τις
βάσεις δαπέδου, η γωνία τοποθέτησης μπορεί να ρυθμιστεί σε 0°, 15° ή 30°.

Τοποθέτηση του ακτινοβολητή σε τοίχο
Για επιτοίχια τοποθέτηση, απαιτείται επιπλέον βραχίονας στήριξης τοίχου (LBB 3414/00) (πρέπει
να παραγγελθεί ξεχωριστά). Αυτός ο βραχίονας προσαρτάται στον τοίχο με τέσσερα μπουλόνια
(ανατρέξτε στο επόμενο σχήμα).

5.3.3
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Σχήμα 5.9: Προσάρτηση του βραχίονα επιτοίχιας τοποθέτησης πάνω σε τοίχο

Σημείωση!

Καθένα από τα τέσσερα μπουλόνια που χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση του βραχίονα

πρέπει να έχει αντοχή σε δύναμη εξόλκευσης 200 kg (440 lb). Τα μπουλόνια και τα ούπα που

παρέχονται με το βραχίονα στήριξης τοίχου LBB 3414/00 προορίζονται αποκλειστικά για

τοποθέτηση της μονάδας σε συμπαγή τοίχο από τούβλα ή σκυρόδεμα.

Πρέπει να ανοίξετε με τρυπάνι τέσσερις οπές διαμέτρου 10 mm και βάθους 60 mm
χρησιμοποιώντας το μοτίβο διάτρησης (ανατρέξτε στο επόμενο σχήμα).

Σχήμα 5.10: Βραχίονας επιτοίχιας τοποθέτησης LBB 3414/00 με διαστάσεις και μοτίβο διάτρησης
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Για να προσαρτήσετε τον ακτινοβολητή (μαζί με τον βραχίονα ανάρτησης) στο βραχίονα στήριξης
τοίχου, σύρετε το μπουλόνι τοποθέτησης επάνω από την υποδοχή στο βραχίονα στήριξης τοίχου
και σφίξτε το (ανατρέξτε στο επόμενο σχήμα). Στη συνέχεια, τοποθετείτε την περόνη ασφαλείας
μέσα σε μια μικρή οπή στο μπουλόνι ώστε να μην χαλαρώσει (ανατρέξτε στο ένθετο στο επόμενο
σχήμα).

Σχήμα 5.11: Προσάρτηση του ακτινοβολητή στον βραχίονα επιτοίχιας τοποθέτησης

Η κατακόρυφη γωνία του ακτινοβολητή μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 0° και 90° σε βήματα των
15°. Ο οριζόντιος προσανατολισμός του ακτινοβολητή μπορεί να ρυθμιστεί εάν χαλαρώσετε το
μπουλόνι και περιστρέψετε τον ακτινοβολητή στην απαιτούμενη θέση.

Τοποθέτηση του ακτινοβολητή σε οροφή
Οι ακτινοβολητές μπορούν να προσαρτηθούν στην οροφή χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο
βραχίονα ανάρτησης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται επαρκής χώρος για τη σωστή ροή αέρα
γύρω από τον ακτινοβολητή. Η τοποθέτηση ενός ακτινοβολητή στην οροφή απαιτεί, στις
περισσότερες περιπτώσεις, εξαναγκασμένη ροή αέρα μέσω συστήματος εξαερισμού για την
αποφυγή υπερθέρμανσης. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ρυθμίστε τον ακτινοβολητή στη μισή ισχύ.

Τοποθέτηση του ακτινοβολητή σε οριζόντιες επιφάνειες
Όταν πρέπει να τοποθετήσετε τον ακτινοβολητή σε οριζόντια επιφάνεια (π.χ. στην κορυφή μιας
καμπίνας διερμηνείας), η απόσταση μεταξύ του ακτινοβολητή και της επιφάνειας πρέπει να είναι
τουλάχιστον 4 cm (1,5 ίντσα), ώστε να παρέχεται επαρκής ροή αέρα γύρω από τον ακτινοβολητή.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας το βραχίονα ανάρτησης ως στήριγμα. Εάν αυτό δεν
είναι δυνατό, ρυθμίστε τον ακτινοβολητή στη μισή ισχύ. Εάν χρησιμοποιείτε τον ακτινοβολητή σε
πλήρη ισχύ στην κορυφή μιας καμπίνας διερμηνείας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τους 35° C.

Ασφαλίστε τον ακτινοβολητή με καλώδιο ασφαλείας.
Ο ακτινοβολητής διαθέτει θηλιά ασφαλείας για την ασφάλιση του ακτινοβολητή με καλώδιο
ασφαλείας (δεν παρέχεται).
1. Τοποθετήστε κατάλληλα τη θηλιά ασφαλείας στην οπή του ακτινοβολητή.

5.3.5

5.3.6

5.3.7
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2. Βεβαιωθείτε ότι: η ελάχιστη δύναμη του καλωδίου ασφαλείας, το υλικό τοποθέτησης, το
αγκύλιο και η υποστηρικτική δομή του κτιρίου έχουν αντοχή 1.500 N. Το μήκος του
καλωδίου ασφαλείας δεν υπερβαίνει το απαιτούμενο κατά περισσότερα από 20 cm.

3. Τοποθετήστε το καλώδιο ασφαλείας στη θηλιά ασφαλείας.
4. Τοποθετήστε το καλώδιο ασφαλείας στην υποστηρικτική δομή του κτιρίου.

!

Προειδοποίηση!

Η ανάρτηση οποιουδήποτε αντικειμένου είναι δυνητικά επικίνδυνη και θα πρέπει να επιχειρείται

μόνο από άτομα με καλή γνώση των τεχνικών και των κανονισμών ανάρτησης αντικειμένων σε

οροφή. Η Bosch συνιστά την ανάρτηση των ακτινοβολητών λαμβάνοντας υπόψη όλους τους

ισχύοντες εθνικούς, ομοσπονδιακούς, περιφερειακούς και τοπικούς κανονισμούς.

Η διασφάλιση της ασφαλούς εγκατάστασης των ακτινοβολητών, σύμφωνα με αυτούς τους

κανονισμούς, αποτελεί ευθύνη του τεχνικού εγκατάστασης. Σε περίπτωση ανάρτησης των

ακτινοβολητών, η Bosch συνιστά την επιθεώρηση της εγκατάστασης τουλάχιστον μία φορά το

χρόνο. Εάν παρατηρηθούν σημάδια ελαττωμάτων ή ζημιάς, πρέπει να εκτελέσετε αμέσως

διορθωτικές ενέργειες.

Δέκτες Integrus
Οι δέκτες υπερύθρων μπορούν να λειτουργήσουν με μπαταρίες μίας χρήσης (2 αλκαλικές
μπαταρίες μεγέθους AA) ή με επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταριών (LBB 4550/10).
Τοποθετήστε τις μπαταρίες ή το πακέτο μπαταριών στο δέκτη με τη σωστή πολικότητα, όπως
υποδεικνύεται στη θήκη μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών διαθέτει ξεχωριστό καλώδιο
σύνδεσης, το οποίο πρέπει να συνδεθεί στο δέκτη. Εάν δεν έχει γίνει αυτή η σύνδεση, το
κύκλωμα φόρτισης στο δέκτη δεν θα λειτουργεί. Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται και η ακούσια
φόρτιση των μπαταριών μίας χρήσης. Το πακέτο μπαταριών διαθέτει έναν αισθητήρα
θερμοκρασίας, ο οποίος αποτρέπει την υπερθέρμανση στη διάρκεια της φόρτισης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φόρτιση του πακέτου μπαταριών, ανατρέξτε στην
ενότητα Μονάδες φόρτισης Integrus, Σελίδα 77.

Σημείωση!

Οι μπαταρίες μίας χρήσης και τα πακέτα μπαταριών θα πρέπει να απορρίπτονται με σεβασμό

προς το περιβάλλον στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Όταν είναι δυνατόν, μεταφέρετε τις

μπαταρίες σε τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Μονάδες φόρτισης Integrus
Επιτοίχια τοποθέτηση ερμαρίου φόρτισης
Το LBB 4560/50 είναι κατάλληλο για επιτραπέζια ή επιτοίχια χρήση.
Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο με βίδες 5 mm (0,19 ίντσες), με διάμετρο κεφαλής 9 mm
(0,35 ίντσες). Οι βίδες και τα ούπα που παρέχονται με το LBB 4560/50 έχουν σχεδιαστεί για την
τοποθέτηση της μονάδας σε συμπαγή τοίχο από τούβλα ή σκυρόδεμα. Πρέπει να ανοίξετε με
τρυπάνι δύο οπές διαμέτρου 8 mm και βάθους 55 σε απόσταση 500 mm μεταξύ τους (ανατρέξτε
στο επόμενο σχήμα).

!

Προειδοποίηση!

Η τοποθέτηση των ερμαρίων φόρτισης πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι δυνατή

η εύκολη αφαίρεσή τους με το χέρι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για συμμόρφωση με τους

κανονισμούς UL και CSA.

5.4

5.5
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Σχήμα 5.12: Διαστάσεις τοποθέτησης ερμαρίου φόρτισης
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Σύνδεση

Πομποί Integrus
Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των τυπικών συνδέσεων του συστήματος,
χρησιμοποιώντας τον πομπό της σειράς INT‑TX:
– Το σύστημα DCN επόμενης γενιάς
– Άλλες εξωτερικές πηγές ήχου
– Διακόπτης σήματος έκτακτης ανάγκης
– Άλλος πομπός
– Ακτινοβολητές

Σύνδεση του συστήματος DCN επόμενης γενιάς
Ο πομπός μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο οπτικό δίκτυο του συνεδριακού συστήματος DCN
επόμενης γενιάς. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο οπτικού δικτύου για να συνδέσετε μία από τις
υποδοχές οπτικού δικτύου του πομπού στο οπτικό δίκτυο (ανατρέξτε στο επόμενο σχήμα). Η
λειτουργία δικτύου πρέπει να ενεργοποιηθεί με το μενού διαμόρφωσης (ανατρέξτε στην ενότητα
Ρύθμιση λειτουργίας δικτύου (4B), Σελίδα 56).
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Σχήμα 6.1: Σύνδεση του οπτικού δικτύου στον αρθρωτό πομπό υπερύθρων

Σημείωση!

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας του DCN επόμενης γενιάς για περισσότερες πληροφορίες

σχετικά με τη σύνδεση του πομπού στο οπτικό δίκτυο.

Στον πομπό πρέπει να γίνει λήψη της ίδιας έκδοσης υλικολογισμικού μέσω της Μονάδας

κεντρικού ελέγχου.

 

6

6.1

6.2
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Σύνδεση άλλων εξωτερικών πηγών ήχου
Ο πομπός διαθέτει έως και 32 εισόδους ήχου (ανάλογα με τον τύπο του πομπού) για διασύνδεση
με εξωτερικές ασύμμετρες πηγές ήχου, όπως είναι τα συνεδριακά συστήματα από άλλους
κατασκευαστές ή για τη διανομή μουσικής. Τα σήματα ήχου (στερεοφωνικά ή μονοφωνικά)
συνδέονται στις υποδοχές σύνδεσης cinch των εισόδων ήχου.
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Σχήμα 6.2: Σύνδεση εξωτερικών πηγών ήχου στον αρθρωτό πομπό υπερύθρων

Σημείωση!

Όταν οι είσοδοι ήχου cinch χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με εισόδους μέσω της

λειτουργικής μονάδας διασύνδεσης ήχου, τα σήματα στα αντίστοιχα κανάλια μιξάρονται. Σε

κανονικές συνθήκες, αυτή η κατάσταση θα πρέπει να αποφεύγεται χρησιμοποιώντας εισόδους

ήχου cinch με μεγαλύτερη αρίθμηση.

 

6.3
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Σύνδεση σήματος έκτακτης ανάγκης
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σήματος έκτακτης ανάγκης, στο σύνδεσμο διακόπτη
έκτακτης ανάγκης πρέπει να συνδεθεί ένας διακόπτης (συνήθως ανοικτός). Η αντίδραση του
πομπού σε έναν κλειστό διακόπτη εξαρτάται από τη διαμόρφωση των βοηθητικών εισόδων
(ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Διαμόρφωση βοηθητικών εισόδων (4I), Σελίδα 61):
– Εάν η βοηθητική είσοδος είναι "Μονοφωνική + Έκτακτης ανάγκης", το σήμα ήχου στην

είσοδο Aux‑Right διανέμεται σε όλα τα κανάλια εξόδου, παρακάμπτοντας όλες τις άλλες
εισόδου ήχου.

– Εάν η βοηθητική είσοδος είναι "Στερεοφωνική" ή "Στερεοφωνική σε μονοφωνική", τα
σήματα ήχου στις εισόδους Aux‑Left και Aux‑Right διανέμονται σε όλα τα κανάλια εξόδου,
παρακάμπτοντας όλες τις άλλες εισόδου ήχου.
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Σχήμα 6.3: Σύνδεση σήματος έκτακτης ανάγκης

Σημείωση!

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία δικτύου (ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση λειτουργίας

δικτύου (4B), Σελίδα 56), η λειτουργία σήματος έκτακτης ανάγκης δεν είναι διαθέσιμη όταν η

μονάδα ελέγχου του συνεδριακού συστήματος DCN επόμενης γενιάς είναι απενεργοποιημένη ή

ελαττωματική.

 

6.4
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Σύνδεση σε άλλο πομπό
Ο πομπός μπορεί να λειτουργήσει σε κατάσταση εξαρτημένης λειτουργίας για διέλευση βρόχου
των σημάτων του ακτινοβολητή υπερύθρων από έναν κύριο πομπό. Μία από τις τέσσερις εξόδους
του ακτινοβολητή του κύριου πομπού είναι συνδεδεμένη με καλώδιο RG59 στην είσοδο βρόχου
διέλευσης σήματος ακτινοβολητή του εξαρτημένου πομπού.
Η λειτουργία μετάδοσης του εξαρτημένου πομπού πρέπει να ρυθμιστεί σε "Εξαρτημένη"
(ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση μετάδοσης (4A), Σελίδα 55).
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Σχήμα 6.4: Σύνδεση σε άλλο πομπό
 

6.5
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Σύνδεση ακτινοβολητών
Ο πομπός διαθέτει έξι υποδοχές σύνδεσης εξόδου BNC HF με σήμανση 1, 2, 3, 4, 5 και 6 στην
πίσω πλευρά. Και οι έξι έξοδοι λειτουργούν με πανομοιότυπο τρόπο. Καθεμία μπορεί να
οδηγήσει έως και 30 ακτινοβολητές (LBB 4511/00 ή/και LBB 4512/00) σε διαμόρφωση βρόχου
διέλευσης. Οι ακτινοβολητές συνδέονται με καλώδια RG59. Το μέγιστο μήκος καλωδίου ανά
έξοδο είναι 900 m (2.970 ft) έως τον τελευταίο ακτινοβολητή. Ο αυτόματος τερματισμός
καλωδίων επιτυγχάνεται μέσω ενός ενσωματωμένου διακόπτη στους συνδέσμους BNC του
ακτινοβολητή.

Σχήμα 6.5: Σύνδεση διέλευσης βρόχου των ακτινοβολητών

Σημείωση!

Προκειμένου να λειτουργήσει ο αυτόματος τερματισμός καλωδίων, μην αφήνετε ποτέ ένα

καλώδιο χωρίς τερματισμό στα άκρα συνδεδεμένο στον τελευταίο ακτινοβολητή σε μια αλυσίδα

διέλευσης βρόχου.

Κατά τη σύνδεση ακτινοβολητών υπερύθρων, μην διαχωρίζετε το καλώδιο, διαφορετικά το

σύστημα δεν θα λειτουργεί σωστά.

Οι αναλογικοί ακτινοβολητές υπερύθρων LBB 3510/05, LBB 3511/00 και LBB 3512/00 μπορούν
να χρησιμοποιηθούν με το Integrus, με τους ακόλουθους περιορισμούς:
– Δεν είναι δυνατή η μετάδοση περισσότερων φορέων από τους 4 πρώτους.
– Μήκος καλωδίου που δεν υπερβαίνει τα 100 m από τον πομπό έως τον τελευταίο

ακτινοβολητή.

6.6
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– Απευθείας σύνδεση των ακτινοβολητών στον πομπό με ίσο μήκος καλωδίου. Σε σύνδεση
διέλευσης βρόχου, το συνολικό μήκος καλωδίου από τον πρώτο έως τον τελευταίο
ακτινοβολητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 μέτρα. Αιτία: αυτός ο ακτινοβολητής δεν
διαθέτει λειτουργία αντιστάθμισης της καθυστέρησης του σήματος καλωδίου.

– Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ακτινοβολητή σε συνδυασμό με τους ακτινοβολητές
LBB 4511/00 και LBB 4512/00 σε ένα σύστημα, καθώς η εσωτερική καθυστέρηση σήματος
αυτών των ακτινοβολητών διαφέρει.

– Χωρίς αυτόματο τερματισμό καλωδίου: το βύσμα τερματισμού πρέπει να συνδεθεί στον
τελευταίο ακτινοβολητή ενός ζευκτικού κυκλώματος.

– Χωρίς κοινοποίηση της κατάστασης του ακτινοβολητή στον πομπό.
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Διαμόρφωση

Πομπός Integrus

Επισκόπηση
Όλες οι επιλογές διαμόρφωσης και λειτουργίας του πομπού γίνονται μέσω ενός διαδραστικού
μενού, χρησιμοποιώντας μια οθόνη LCD 2 x 16 χαρακτήρων κι ένα κουμπί μενού που λειτουργεί
και ως περιστροφικός διακόπτης. Το επόμενο σχήμα παρέχει μια επισκόπηση της δομής μενού.
Μια γενική περιγραφή σχετικά με τη χρήση του μενού παρέχεται στην ενότητα Περιήγηση στο
μενού, Σελίδα 52. Ορισμένα παραδείγματα παρέχονται στην ενότητα Παράδειγμα, Σελίδα 53.
Οι λεπτομερείς περιγραφές όλων των στοιχείων μενού παρέχονται στην ενότητα Ρύθμιση του
πομπού, Σελίδα 55.
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Σχήμα 7.1: Επισκόπηση μενού
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Περιήγηση στο μενού

4D Ch. Quality
Per Channel  ...

main menu
item number

sub-menu
item character

three dots indicate
that the item has a
sub-menu

menu item title
4D Channel 12
Stereo PQ  In 03

option values

Σχήμα 7.2: Στοιχεία οθόνης των επιλογών μενού

 
Η λειτουργία του μενού είναι πάντα μια αλληλουχία από περιστροφές και πατήματα που
εναλλάσσονται:
Περιστρέψτε το κουμπί για:
– Κυκλική μετάβαση στα στοιχεία μενού μέσα σε ένα μενού (ο αριθμός και ο τίτλος του

στοιχείου μενού στην πρώτη γραμμή αναβοσβήνουν).
– Μετάβαση σε μια ρυθμιζόμενη επιλογή μέσα σε ένα στοιχείο μενού (ένας δρομέας που

αναβοσβήνει κινείται μέσα στην οθόνη του μενού).
– Κυκλική μετάβαση στις διαθέσιμες τιμές μιας ρυθμιζόμενης επιλογής (η τιμή αναβοσβήνει).
Πατήστε το κουμπί για:
– Επιβεβαίωση του στοιχείου μενού που έχετε επιλέξει (ο αριθμός και ο τίτλος του στοιχείου

μενού σταματούν να αναβοσβήνουν κι εμφανίζεται ένας δρομέας που αναβοσβήνει).
– Μετάβαση σε υπομενού (ο χαρακτήρας του στοιχείου υπομενού αρχίζει να αναβοσβήνει).
– Επιβεβαίωση της ρυθμιζόμενης επιλογής (ο δρομέας εξαφανίζεται και αρχίζει να

αναβοσβήνει η τιμή της επιλογής).
– Επιβεβαίωση μιας επιλεγμένης τιμής για μια ρυθμιζόμενη επιλογή (η τιμή σταματά να

αναβοσβήνει κι εμφανίζεται πάλι ο δρομέας).
Μετά από 3 λεπτά αδράνειας, η οθόνη επιστρέφει αυτόματα στο πρώτο στοιχείο του κύριου
μενού (Κατάσταση πομπού).
Κάθε στοιχείο του μενού προσδιορίζεται από έναν αριθμό (για το κύριο μενού) ή από έναν
αριθμό και έναν χαρακτήρα (για τα υπομενού). Η αναγνώριση του στοιχείου βρίσκεται στην αρχή
της πρώτης γραμμής και χρησιμοποιείται για περιήγηση από και προς τα υπομενού.
Τα περισσότερα στοιχεία μενού διαθέτουν μία ή περισσότερες επιλογές διαμόρφωσης. Μπορείτε
να αλλάξετε την τιμή μιας επιλογής εάν επιλέξετε μια τιμή από μια λίστα διαθέσιμων τιμών.
 

Για περιήγηση στο κύριο μενού:
1. Περιστρέψτε το κουμπί για περιήγηση στα στοιχεία του κύριου μενού. Ο αριθμός και ο

τίτλος του στοιχείου μενού αρχίζουν να αναβοσβήνουν. (Το πρώτο στοιχείο, η κατάσταση
πομπού, δεν αναβοσβήνει.)

 

Για μετάβαση σε ένα υπομενού:
1. Περιηγηθείτε στο κύριο μενού σε ένα στοιχείο με τρεις τελείες (π.χ. "Ρύθμιση...").
2. Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στο υπομενού. Ο χαρακτήρας και ο τίτλος του στοιχείου

υπομενού αρχίζουν να αναβοσβήνουν

Σημείωση!

Για είσοδο στο υπομενού ρύθμισης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για τουλάχιστον 3

δευτερόλεπτα.

7.1.2
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Για περιήγηση σε ένα υπομενού:
1. Περιστρέψτε το κουμπί για μετακίνηση του δρομέα στον χαρακτήρα του στοιχείου

υπομενού.
2. Πατήστε το κουμπί. Ο χαρακτήρας και ο τίτλος του στοιχείου αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
3. Περιστρέψτε για να επιλέξετε χαρακτήρα άλλου στοιχείου υπομενού.
4. Πατήστε για επιβεβαίωση της επιλογής.
 

Για να αλλάξετε τις τιμές επιλογής:
1. Περιηγηθείτε στο στοιχείο μενού που επιθυμείτε.
2. Περιστρέψτε το κουμπί για να μετακινήσετε το δρομέα στην τιμή της επιλογής που θέλετε

να αλλάξετε.
3. Πατήστε το κουμπί για ενεργοποίηση της επιλογής. Η τιμή της επιλογής αρχίζει να

αναβοσβήνει.
4. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε μια νέα τιμή επιλογής.
5. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση της νέας τιμής. Η τιμή της επιλογής σταματά να

αναβοσβήνει.
6. Περιστρέψτε το κουμπί για μετακίνηση του δρομέα σε άλλη ρυθμιζόμενη επιλογή (εφόσον

υπάρχει) και επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5.
 

Για επιστροφή από ένα υπομενού σε ένα στοιχείο του κύριου μενού:
1. Περιστρέψτε το κουμπί για μετακίνηση του δρομέα στον αριθμό του στοιχείου του κύριου

μενού.
2. Πατήστε το κουμπί. Ο αριθμός και ο τίτλος του στοιχείου μενού αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
3. Περιστρέψτε για επιλογή άλλου αριθμού στοιχείου.
4. Πατήστε για επιβεβαίωση της επιλογής.
Όταν περιηγείστε στα στοιχεία του υπομενού περιστρέφοντας το κουμπί προς τα αριστερά, η
οθόνη μεταβαίνει αυτόματα στο κύριο μενού μόλις φτάσετε στο πρώτο στοιχείο (A) του
υπομενού.
Παράδειγμα:

 

Για επιστροφή από ένα στοιχείο του κύριου μενού στην κατάσταση πομπού:
1. Περιστρέψτε το κουμπί στην οθόνη < Επιστροφή.
2. Πατήστε το κουμπί για μετάβαση στην κατάσταση πομπού.

Παράδειγμα
Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τον τρόπο ρύθμισης του καναλιού 11 για μετάδοση
στερεοφωνικού σήματος σε υψηλή ποιότητα, χρησιμοποιώντας τις εισόδους ήχου 14 (L) και 15
(R) ως πηγή.
– Κάθε βήμα δείχνει το κείμενο στην οθόνη και την ενέργεια που απαιτείται για μετάβαση στο

επόμενο βήμα.
– Κείμενο σε έντονη και πλάγια γραφή (κείμενο) υποδηλώνει ότι το κείμενο αναβοσβήνει.
– Ένας χαρακτήρας υπογράμμισης ( _ ) υποδεικνύει τη θέση του δρομέα.
– Το παράδειγμα αρχίζει από την οθόνη κατάστασης πομπού.
– Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ρύθμιση ποιότητας καναλιού και ανάθεση εισόδων σε κανάλια

(4D), Σελίδα 57.
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1. Περιστρέψτε το κουμπί για επιλογή του στοιχείου "Ρύθμιση" (4)
στο κύριο μενού.

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για
μετάβαση στο υπομενού "Ρύθμιση".

3. Περιστρέψτε το για να επιλέξετε το στοιχείο υπομενού "Ποιότητα
καναλιού" (4D).

4. Πατήστε για επιβεβαίωση.

5. Περιστρέψτε για μετακίνηση του δρομέα στην επιλογή της
δεύτερης γραμμής.

6. Πατήστε για επιβεβαίωση.

7. Περιστρέψτε για να επιλέξετε την τιμή επιλογής "Ανά κανάλι ...".

8. Πατήστε για μετάβαση στο υπομενού "Κανάλι" (4C).

9. Περιστρέψτε για επιλογή του απαιτούμενου αριθμού καναλιού
(11).

10. Πατήστε για επιβεβαίωση.

11. Περιστρέψτε για μετακίνηση του δρομέα στην επιλογή
ποιότητας.

12. Πατήστε για επιβεβαίωση.

13. Περιστρέψτε για επιλογή της απαιτούμενης τιμής ποιότητας
(Στερεοφωνική ΥΠ).

14. Πατήστε για επιβεβαίωση. *

15. Περιστρέψτε για μετακίνηση του δρομέα στον αριθμό εισόδου.

16. Πατήστε για επιβεβαίωση.

17. Περιστρέψτε για επιλογή του απαιτούμενου αριθμού εισόδου
(14).

18. Πατήστε για επιβεβαίωση.

19. Περιστρέψτε για μετακίνηση του δρομέα στον αριθμό του
στοιχείου του κύριου μενού (4).

20. Πατήστε για επιβεβαίωση.

21. Περιστρέψτε για επιλογή της οθόνης < Επιστροφή.

22. Πατήστε για επιβεβαίωση.

23. Έτοιμο.
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* Σημειώστε ότι, αφού επιλέξετε "Στερεοφωνική" ως λειτουργία εισόδου (βήμα 14), ο αριθμός
εισόδου αλλάζει αυτόματα στον επόμενο ζυγό αριθμό (12), ο οποίος είναι ο αριθμός εισόδου
του αριστερού σήματος.

Ρύθμιση του πομπού
Οι επόμενες ενότητες παρέχουν περιγραφές των πιθανών επιλογών ρύθμισης. Κάθε περιγραφή
συνοδεύεται από τα σχετικά στοιχεία μενού με λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε επιλογή του
μενού. Οι προεπιλεγμένες τιμές (ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά όλων των επιλογών στις
εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές (4P), Σελίδα 63) υποδηλώνονται από έναν αστερίσκο (*),
όπου ισχύει.

Κύριο μενού
Το κύριο μενού περιλαμβάνει τις οθόνες στα μενού λειτουργίας (ανατρέξτε στην ενότητα
Πομπός Integrus, Σελίδα 75) και στο Υπομενού ρύθμισης (ανατρέξτε στις ενότητες Ρύθμιση
μετάδοσης (4A), Σελίδα 55 και μετά).

Στοιχείο μενού Περιγραφή

Κατάσταση πομπού Εμφανίζει την κατάσταση του πομπού (ανατρέξτε στην ενότητα
Εμφάνιση κατάστασης πομπού, Σελίδα 75)

1 Κατάσταση σφάλματος Εμφανίζει την κατάσταση σφάλματος του ακτινοβολητή (ανατρέξτε
στην ενότητα Μηνύματα σφάλματος, Σελίδα 79)

2 Παρακολούθηση . . . Μεταβείτε στο υπομενού "Παρακολούθηση" (ανατρέξτε στην
ενότητα Πομπός Integrus, Σελίδα 72)

3 Ερώτημα . . . Μεταβείτε στο υπομενού ερωτήματος (ανατρέξτε στην ενότητα
Αιτήματα για σέρβις, Σελίδα 83)

4 Ρύθμιση . . . Μεταβείτε στο υπομενού "Ρύθμιση" (ανατρέξτε στις ενότητες
Ρύθμιση μετάδοσης (4A), Σελίδα 55 και μετά)

Ρύθμιση μετάδοσης (4A)
Το στοιχείο μενού μετάδοσης (4A) χρησιμοποιείται για την επιλογή των σημάτων τα οποία θα
κατανέμονται μέσω των καναλιών. Είναι επίσης δυνατή η απενεργοποίηση όλων των καναλιών
(λειτουργία αναμονής). Όταν χρησιμοποιείται ένα σύστημα Integrus με ένα σύστημα DCN
επόμενης γενιάς (ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση λειτουργίας δικτύου (4B), Σελίδα 56), ο
πομπός τίθεται αυτόματα σε "λειτουργία αναμονής" όταν απενεργοποιείται το συνδεδεμένο
σύστημα DCN επόμενης γενιάς. Όταν ενεργοποιείται το σύστημα DCN επόμενης γενιάς, ο
πομπός τίθεται αυτόματα σε "Ενεργοποίηση".

Στοιχείο μενού Επιλογές Περιγραφή

4A Μετάδοση Λειτουργία:  

 - Λειτουργία αναμονής Όλα τα κανάλια απενεργοποιούνται. Δεν
κατανέμεται κανένα σήμα.

 * - Ενεργοποίηση Τυπική μετάδοση. Τα σήματα εισόδου
κατανέμονται στα κανάλια όπως ορίζεται στο
υπομενού ποιότητας καναλιού (4D).

7.2
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Στοιχείο μενού Επιλογές Περιγραφή

 - Aux σε Όλα Τα σήματα στις βοηθητικές εισόδους
κατανέμονται σε έναν φορέα για όλα τα
κανάλια.

 - Δοκιμή Ένα διαφορετικό ηχητικό σήμα δοκιμής
κατανέμεται σε κάθε κανάλι. Η συχνότητα
αυξάνεται όσο μεγαλώνει ο αριθμός καναλιού.
Για τα στερεοφωνικά κανάλια, το σήμα για το
αριστερό και το δεξί κανάλι θα είναι επίσης
διαφορετικό.

 - Εξαρτημένη
λειτουργία

Το σήμα του ακτινοβολητή στην εξαρτημένη
είσοδο διανέμεται με βρόχο διέλευσης σε
όλους τους ακτινοβολητές.

Ρύθμιση λειτουργίας δικτύου (4B)
Το στοιχείο μενού λειτουργίας δικτύου (4B) χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των
συνδέσεων οπτικού δικτύου. Όταν ο πομπός είναι συνδεδεμένος σε συνεδριακό σύστημα DCN
επόμενης γενιάς, πρέπει να ενεργοποιούνται οι συνδέσεις οπτικού δικτύου.

Στοιχείο μενού Επιλογές Περιγραφή

4B Λειτουργία
δικτύου

Λειτουργία:  

 - Αυτόνομη Απαιτείται όταν ο πομπός χρησιμοποιείται ως
αυτόνομη συσκευή.

 - Ενεργοποιημένη Απαιτείται όταν ο πομπός χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με σύστημα DCN επόμενης γενιάς
ή ασύρματο DCN.

Σημείωση!

Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί "Αυτόνομη" λειτουργία και ο πομπός είναι συνδεδεμένος σε

σύστημα DCN επόμενης γενιάς ή ασύρματο DCN, ενδέχεται να διαταραχθεί ο ήχος στο σύστημα.

Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί "Ενεργοποιημένη" λειτουργία, χωρίς να έχει συνδεθεί σύστημα

DCN επόμενης γενιάς ή ασύρματο DCN, στον πομπό θα εμφανίσει η κατάσταση σφάλματος

"Σφάλμα δικτύου".

Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί "Ενεργοποιημένη" λειτουργία και ο πομπός δεν μπορεί να

συνδεθεί σε οπτικό δίκτυο (π.χ. επειδή η μονάδα ελέγχου του συνεδριακού συστήματος DCN

επόμενης γενιάς είναι απενεργοποιημένη), η επαφή έκτακτης ανάγκης δεν λειτουργεί.

Ρύθμιση αριθμού καναλιών (4C)
Μέσω του στοιχείου υπομενού 4C μπορεί να ρυθμιστεί ο αριθμός των καναλιών που θα
χρησιμοποιηθούν. Σημειώστε ότι ο μέγιστος αριθμός των καναλιών εξαρτάται από τον τύπο του
πομπού (με 4, 8, 16 ή 32 κανάλια) και από τις επιλεγμένες λειτουργίες ποιότητας. Όταν είναι
συνδεδεμένο στον πομπό ένα σύστημα DCN επόμενης γενιάς ή ένα ασύρματο DCN, ο αριθμός
των καναλιών μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα από το συνδεδεμένο σύστημα.

7.2.3

7.2.4
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Στοιχείο μενού Επιλογές Περιγραφή

4C Αρ. καν. Αρ. καναλιών  

 * - Αυτόματα: nn Ο αριθμός των καναλιών που χρησιμοποιούνται
ορίζεται αυτόματα στον μέγιστο δυνατό αριθμό
καναλιών (ανάλογα με τον τύπο του πομπού και
με τις επιλεγμένες λειτουργίες ποιότητας).
Όταν είναι συνδεδεμένο στον πομπό ένα
σύστημα DCN επόμενης γενιάς ή ένα ασύρματο
DCN, ο αριθμός των καναλιών προσδιορίζεται
από τις ρυθμίσεις του συνδεδεμένου
συστήματος.

 - Μη αυτόματα: nn Ρύθμιση του μέγιστου αριθμού καναλιών που
χρησιμοποιούνται (ο μέγιστος αριθμός
εξαρτάται από τον τύπο του πομπού και από τις
επιλεγμένες λειτουργίες ποιότητας).
Εμφανίζεται ένας αστερίσκος (*) όταν δεν είναι
δυνατή η χρήση του επιλεγμένου αριθμού
επειδή είναι μεγαλύτερος από τον μέγιστο
αριθμό καναλιών.

Ρύθμιση ποιότητας καναλιού και ανάθεση εισόδων σε κανάλια (4D)
Η ποιότητα ήχου των καναλιών (μονοφωνική/στερεοφωνική, τυπική/υψηλή) μπορεί να ρυθμιστεί
στο υπομενού 4D. Η ποιότητα μπορεί να ρυθμιστεί στο ίδιο επίπεδο για όλα τα κανάλια ή
ξεχωριστά για κάθε κανάλι. Σημειώστε ότι, εάν επιλέξετε στερεοφωνική ή/και υψηλή ποιότητα,
χρησιμοποιείται μεγαλύτερο εύρος ζώνης και μειώνεται ο αριθμός των διαθέσιμων καναλιών
(ανατρέξτε στην ενότητα Φορείς και κανάλια, Σελίδα 23). Σε στερεοφωνική λειτουργία, το
αριστερό σήμα είναι πάντα μια είσοδος με ζυγό αριθμό. Ο επόμενος μεγαλύτερος αριθμός
εισόδου χρησιμοποιείται για το δεξί σήμα.
Όταν η ποιότητα ρυθμίζεται στο ίδιο επίπεδο για όλα τα κανάλια με τις επιλογές "Όλα
μονοφωνικά" ή "Όλα στερεοφωνικά", οι είσοδοι ανατίθενται αυτόματα στα κανάλια με τον τρόπο
που υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα:

Όλα μονοφωνικά Όλα στερεοφωνικά

Κανάλι Είσοδος Κανάλι Είσοδος L Είσοδος R

00 00 00 00 01

01 01 01 02 03

... ... ... ... ...

31 31 15 30 31

Με την επιλογή μενού 4D (Ρυθμίσεις ανά κανάλι), η ανάθεση μπορεί να γίνει επίσης για κάθε
κανάλι ξεχωριστά.

Στοιχείο μενού Επιλογές Περιγραφή

4D Ποιότ. καναλιού Ποιότητα:  

 * Όλα μονοφωνικά ΤΠ Ρυθμίζει όλα τα κανάλια σε μονοφωνική,
τυπική ποιότητα.

7.2.5

Σύστημα διανομής γλωσσών Διαμόρφωση | el 57

Bosch Security Systems B.V. Εγχειρίδιο λειτουργίας 10.2013 | V1.4 |



Στοιχείο μενού Επιλογές Περιγραφή

 Όλα μονοφωνικά ΥΠ Ρυθμίζει όλα τα κανάλια σε μονοφωνική,
υψηλή ποιότητα.

 Όλα στερεοφωνικά ΤΠ Ρυθμίζει όλα τα κανάλια σε στερεοφωνική,
τυπική ποιότητα.

 Όλα στερεοφωνικά ΥΠ Ρυθμίζει όλα τα κανάλια σε στερεοφωνική,
υψηλή ποιότητα.

 Ανά κανάλι . . . Κάντε αυτή την επιλογή για μετάβαση στο
μενού "Ρυθμίσεις ανά κανάλι".

Εάν, στη λειτουργία δικτύου, έχει επιλεγεί στερεοφωνική ποιότητα, η γλώσσα του ομιλητή
ανατίθεται στο αριστερό κανάλι και η μετάφραση ανατίθεται στο δεξί κανάλι. Αυτή η ρύθμιση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές εκμάθησης γλωσσών.

Στοιχείο μενού Επιλογές Περιγραφή

4D Κανάλι nn Αρ. καναλιού:  

 00 ... 31 Επιλογή καναλιού για διαμόρφωση.

 Ποιότητα:  

 - Απενεργοποιημένο Απενεργοποίηση επιλεγμένου καναλιού.

 * - Μονοφωνική ΤΠ Ρυθμίζει το επιλεγμένο κανάλι σε μονοφωνική,
τυπική ποιότητα.

 - Μονοφωνική ΥΠ Ρυθμίζει το επιλεγμένο κανάλι σε μονοφωνική,
υψηλή ποιότητα.

 - Στερεοφωνική ΤΠ Ρυθμίζει το επιλεγμένο κανάλι σε
στερεοφωνική, τυπική ποιότητα.

 - Στερεοφωνική ΥΠ Ρυθμίζει το επιλεγμένο κανάλι σε
στερεοφωνική, υψηλή ποιότητα.

 Πηγή:  

 Είσ. 00 .. 31 Επιλογή της εισόδου ήχου που πρέπει να
κατανέμεται στο επιλεγμένο κανάλι. Για τα
στερεοφωνικά σήματα, πρέπει να επιλέγεται ο
αριθμός εισόδου του αριστερού σήματος
(ζυγός αριθμός).

 Ο.Δ. 00 .. 31 Επιλογή του καναλιού οπτικού δικτύου που
πρέπει να κατανέμεται στο επιλεγμένο κανάλι.

58 el | Διαμόρφωση Σύστημα διανομής γλωσσών

10.2013 | V1.4 | Εγχειρίδιο λειτουργίας Bosch Security Systems B.V.



Σημείωση!

Εμφανίζεται ένας αστερίσκος (*) πίσω από τον αριθμό καναλιού όταν το κανάλι, στη

διαμορφωμένη ποιότητα, δεν χωράει στους διαθέσιμους φορείς (ανατρέξτε στην ενότητα Φορείς

και κανάλια, Σελίδα 23).

Με συνδεδεμένο ένα οπτικό δίκτυο, εμφανίζεται ένας αστερίσκος (*) πίσω από τον αριθμό

εισόδου και τον αριθμό καναλιού όταν δεν είναι δυνατή η δρομολόγηση της επιλεγμένης

εισόδου στο επιλεγμένο κανάλι εξαιτίας των περιορισμών δρομολόγησης του υλικού. Ο χρήστης

πρέπει να περιηγηθεί διαδοχικά στις εισόδους, προκειμένου να προσδιορίσει ποια είσοδος

μπορεί να δρομολογηθεί στο επιλεγμένο κανάλι.

Χωρίς να είναι συνδεδεμένο ένα οπτικό δίκτυο, εμφανίζεται ένας αστερίσκος (*) πίσω από τον

αριθμό εισόδου και τον αριθμό καναλιού, όταν είναι επιλεγμένο ένα κανάλι οπτικού δικτύου

(Ο.Δ.) ή όταν έχει επιλεγεί μια είσοδος η οποία δεν μπορεί να δρομολογηθεί στο επιλεγμένο

κανάλι εξαιτίας των περιορισμών δρομολόγησης του υλικού (συνήθως, οι είσοδοι 28, 29, 30 και

31 δεν μπορούν να δρομολογηθούν σε άλλους φορείς, εκτός του φορέα 7).

Λίστα γλωσσών (4E)
Το στοιχείο μενού 4E (Λίστα γλωσσών) είναι δεσμευμένο για μελλοντική χρήση.

Ρύθμιση ονομάτων καναλιών (4F)
Το μενού ονομάτων καναλιών (4F) επιλέγει τα ονόματα καναλιών των καναλιών που
χρησιμοποιούνται. Η επιλογή "Αυτόματα" χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε συνδυασμό με DCN
επόμενης γενιάς. Όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή "Ανά κανάλι", ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει
το όνομα καναλιού με μη αυτόματο τρόπο. Το όνομα μπορεί να είναι ένας γενικός όρος (π.χ.
"Αρχικό", "Πληροφορίες" ή "Ραδιόφωνο") ή ένα προκαθορισμένο όνομα γλώσσας.

Στοιχείο μενού Επιλογές Περιγραφή

4F Ον. καναλιών ...  Πατήστε το κουμπί για μετάβαση στο
υπομενού.

4F Ον. καναλιών ... Αυτόματο Τα ονόματα καναλιών προέρχονται από το
DCN‑NG

 Ανά κανάλι  ... Επιλέξτε για ρύθμιση του ονόματος καναλιού
με μη αυτόματο τρόπο ανά κανάλι.

4F Κανάλι 00 00..31 Επιλέξτε το κανάλι στο οποίο θα ορίσετε το
όνομα.

 * - "Δάπεδο", "Αρχική" Χρησιμοποιήστε αυτό το όνομα για το κανάλι
που μεταφέρει την αρχική γλώσσα του ομιλητή.

 - "Ήχος",
"Ραδιόφωνο",
"Τηλεόραση",
"Πληροφορίες"

Χρησιμοποιήστε αυτά τα ονόματα όταν το
σύστημα χρησιμοποιείται για διανομή
μουσικής.

 - ονόματα γλώσσας Επιλέξτε από ήδη προγραμματισμένα ονόματα
γλωσσών (στη λίστα εμφανίζεται η
συντομογραφία και το όνομα της γλώσσας στα
Αγγλικά).

7.2.6

7.2.7

Σύστημα διανομής γλωσσών Διαμόρφωση | el 59

Bosch Security Systems B.V. Εγχειρίδιο λειτουργίας 10.2013 | V1.4 |



Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση φορέων (4G)
Συνήθως, τα κανάλια ανατίθενται αυτόματα στους διαθέσιμους φορείς. Ωστόσο, όταν η ποιότητα
λήψης ενός συγκεκριμένου φορέα δεν είναι καλή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτόν το
φορέα με μη αυτόματο τρόπο. Στη συνέχεια, τα κανάλια ανατίθενται εκ νέου με αυτόματο τρόπο
στους επόμενους διαθέσιμους φορείς. Καθένας από τους 8 φορείς (0 έως 7) μπορεί να
απενεργοποιηθεί ή να ενεργοποιηθεί από το μενού ρυθμίσεων φορέα (4G).

Στοιχείο μενού Επιλογές Περιγραφή

4G Ρυθ. φορέα ...  Πατήστε το κουμπί για μετάβαση στο
υπομενού.

4G Αρ. φορέα Αρ. φορέα:  

 0 ... 7 Επιλογή φορέα για διαμόρφωση.

 Κατάσταση:  

 - Απενεργοποιημένο Ο επιλεγμένος φορέας είναι
απενεργοποιημένος (off).

 * - Ενεργοποιημένος Ο επιλεγμένος φορέας είναι ενεργοποιημένος
(on).

Σημείωση!

Σε περίπτωση που ο δέκτης έχει ρυθμιστεί για εκκίνηση από τον αριθμό 1, οι αριθμοί του

καναλιού στον δέκτη θα εμφανίζονται μετατοπισμένοι κατά 1 σε σύγκριση με τον πομπό.

Εμφάνιση ανάθεσης φορέων (4H)
Με την επιλογή μενού 4H μπορεί να εμφανιστεί η ανάθεση φορέων, π.χ. τα κανάλια που
μεταδίδονται σε κάθε φορέα. Σημειώστε ότι ο αριθμός των καναλιών που μπορούν να
κατανεμηθούν σε έναν φορέα εξαρτάται από τη λειτουργία ποιότητας που έχει επιλεγεί.
Ανατρέξτε στα παραδείγματα παρακάτω.

Τα κανάλια 4, 5, 6 και 7
(όλα μονοφωνικά ΜΠ)
ανατίθενται στον φορέα 1.

Τα κανάλια 16 και 17 (και τα δύο
μονοφωνικά ΜΠ) ανατίθενται στον
φορέα 4. Χώρος για περισσότερα
κανάλια στον ίδιο φορέα.

Τα κανάλια 18 και 19 (και τα δύο
μονοφωνικά ΥΠ) ανατίθενται στον
φορέα 5.

Στοιχείο μενού Επιλογές Περιγραφή

4H Επισκ.
καναλιού ...

 Πατήστε το κουμπί για μετάβαση στο
υπομενού.

4H Αρ. φορέα Αρ. φορέα:  

 0 ... 7 Επιλογή φορέα για εμφάνιση.
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Στοιχείο μενού Επιλογές Περιγραφή

 Αριθμοί καναλιών:  

 -00 ... 31 ή -- Εμφανίζει τον αριθμό των καναλιών που έχουν
ανατεθεί στον επιλεγμένο φορέα. Το σύμβολο
"- -" χρησιμοποιείται όταν έχουν ανατεθεί
λιγότερα από 4 κανάλια.

Διαμόρφωση βοηθητικών εισόδων (4I)
Ο τρόπος χειρισμού των σημάτων στις βοηθητικές εισόδους (Aux-.L και Aux.-R) μπορεί να
ρυθμιστεί στο μενού Λειτ. εισόδων Aux. (4I).
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή "Στερεοφωνικό", τα σήματα και στις δύο εισόδους Aux.
κατανέμονται ως στερεοφωνικό σήμα σε όλα τα κανάλια. Για παράδειγμα, η ρύθμιση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση μουσικού σήματος στη διάρκεια των διαλειμμάτων ενός
συνεδρίου. Σημειώστε ότι η λειτουργία μετάδοσης πρέπει να ρυθμιστεί σε "Aux σε Όλα"
(στοιχείο μενού 4A) ώστε να μεταδοθεί πραγματικά αυτό το στερεοφωνικό σήμα.
Οι επιλογές "Στερεοφωνική σε μονοφωνική" και "Μονοφωνική + έκτακτης ανάγκης" μπορούν να
επιλεγούν όταν ο πομπός χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα σύστημα διερμηνείας. Οι
είσοδοι Aux. θα κατανέμονται στη λειτουργική μονάδα συμμετρικής εισόδου ήχου και
διερμηνέων. Σε αυτή τη διαμόρφωση, το σήμα "ομιλητή" θα πρέπει να συνδέεται στις εισόδους
Aux.

Στοιχείο μενού Επιλογές Περιγραφή

4I Είσοδος Aux. Τύπος:  

 * - Στερεοφωνική Οι είσοδοι Aux. θα κατανέμονται στερεοφωνικά
σε όλα τα κανάλια όταν η λειτουργία
μετάδοσης (στοιχείο μενού 1) έχει ρυθμιστεί
σε "Aux σε Όλα".

 - Στερεοφωνική σε
μονοφωνική

Οι είσοδοι Aux-L και Aux-R συνδυάζονται σε
ένα μονοφωνικό σήμα και κατανέμονται στη
λειτουργική μονάδα συμμετρικής εισόδου ήχου
και διερμηνέων (όταν υπάρχει).

 - Μονοφωνική +
έκτακτης ανάγκης

Η είσοδος Aux-L κατανέμεται στη μονάδα
συμμετρικής εισόδου ήχου και διερμηνέων
(όταν υπάρχει). Η είσοδος Aux-R κατανέμεται
ως σήμα έκτακτης ανάγκης σε όλα τα κανάλια
όταν ο διακόπτης έκτακτης ανάγκης είναι
κλειστός.

Ρύθμιση ευαισθησίας των εισόδων (4J, 4K, 4L)
Η ευαισθησία των εισόδων ήχου και των εισόδων Aux. μπορεί να ρυθμιστεί από τα μενού
ευαισθησίας εισόδου (4J, 4K, 4L). Η ευαισθησία μπορεί να ρυθμιστεί με τον ίδιο τρόπο για όλες
τις εισόδους ήχου (στοιχείο μενού 4L) ή ξεχωριστά για κάθε είσοδο ήχου.
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Στοιχείο μενού Επιλογές Τιμή Περιγραφή

4J Στάθμη.Aux.L  Στάθμη:  

  -6 ... +6 dB Ρυθμίστε την απαιτούμενη ευαισθησία για την
αριστερή βοηθητική είσοδο.

4K
Στάθμη.Aux.R

 Στάθμη:  

  -6 ... +6 dB Ρυθμίστε την απαιτούμενη ευαισθησία για τη
δεξιά βοηθητική είσοδο.

4L Είσοδοι
στάθμης

Λειτουργία: Στάθμη:  

 - Όλες -6 ... +6 dB Ρυθμίστε την ευαισθησία όλων των εισόδων
ήχου σε μια στάθμη που ορίζεται από το
χρήστη.

 - Ανά
είσοδο ...

 Κάντε αυτή την επιλογή για μετάβαση στο
μενού "Ρυθμίσεις ευαισθησίας ανά είσοδο".

Στην οθόνη ευαισθησίας εμφανίζεται επίσης ένας μετρητής στάθμης για οπτική ένδειξη της

πραγματικής ισχύος σήματος: = χαμηλή στάθμη, = υψηλή στάθμη, = υπερχείλιση.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση παρακολούθησης υπερύθρων (4M)
Αυτός ο μίνι ακτινοβολητής υπερύθρων στην πρόσοψη του πομπού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
παρακολούθηση του υπέρυθρού σήματος. Όταν απαιτείται (π.χ. για λόγους ασφαλείας), αυτή η
επιλογή μπορεί να απενεργοποιηθεί (μενού 4M).

Στοιχείο μενού Επιλογές Περιγραφή

4M Μίνι
ακτινοβολητής

Ενεργοποιημένος Ενεργοποιεί το μίνι ακτινοβολητή υπερύθρων
στην πρόσοψη του πομπού.

 Απενεργοποιημένος Απενεργοποιεί το μίνι ακτινοβολητή
υπερύθρων στην πρόσοψη του πομπού.

Σημείωση!

Ο μίνι ακτινοβολητής υπερύθρων και η έξοδος ακουστικών μπορούν επίσης να

απενεργοποιηθούν μόνιμα εάν αφαιρέσετε τις δύο αντιστάσεις. Επικοινωνήστε με τη

συνηθισμένη σας επαφή σέρβις για περισσότερες πληροφορίες.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εξόδου ακουστικών (4N)
Η έξοδος ακουστικών στην πρόσοψη του πομπού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
παρακολούθηση των σημάτων εισόδου και καναλιού. Όταν απαιτείται (π.χ. για λόγους
ασφαλείας) αυτή η επιλογή μπορεί να απενεργοποιηθεί από το στοιχείο μενού 4N.

Στοιχείο μενού Επιλογές Περιγραφή

4N Ακουστικά Ενεργοποιημένος Ενεργοποιήστε την έξοδο ακουστικών στην
πρόσοψη του πομπού.

 Απενεργοποιημένος Απενεργοποιήστε την έξοδο ακουστικών στην
πρόσοψη του πομπού.
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Επιλογή ονόματος πομπού (4O)
Ο πομπός μπορεί να λάβει ένα όνομα που έχει οριστεί από το χρήστη. Αυτό το όνομα
χρησιμοποιείται στην οθόνη κατάστασης πομπού. Μπορεί να γίνει επεξεργασία του ονόματος στο
μενού Όνομα μονάδας (4O).

Στοιχείο μενού Επιλογές Περιγραφή

4O Όνομα μονάδας Όνομα:  

 - Ελεύθερο κείμενο Αναθέτει ένα όνομα που έχει οριστεί από το
χρήστη στον πομπό (μέγ. 16 χαρακτήρες). Το
προεπιλεγμένο όνομα είναι "Πομπός".

Επαναφορά όλων των επιλογών στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές
(4P)
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού 4P για επαναφορά όλων των επιλογών στις εργοστασιακές
προεπιλογές. Δεν γίνεται επαναφορά του ονόματος πομπού που έχει οριστεί από το χρήστη, των
ονομάτων γλωσσών που έχουν οριστεί από το χρήστη και της λειτουργίας μετάδοσης. (Οι
προεπιλεγμένες τιμές υποδηλώνονται από έναν αστερίσκο (*) στις περιγραφές μενού.)

Στοιχείο μενού Επιλογές Περιγραφή

4P Προεπιλογές ...  Πατήστε το κουμπί για μετάβαση στο
υπομενού.

4P Προεπιλογές ... Επαναφορά στις
προεπιλογές;

 

 * - Όχι Ακύρωση επαναφοράς.

 - Ναι Επαναφέρετε όλες τις επιλογές στις
εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές. Δεν
γίνεται επαναφορά του ονόματος πομπού που
έχει οριστεί από το χρήστη, των ονομάτων
γλωσσών που έχουν οριστεί από το χρήστη και
της λειτουργίας μετάδοσης.

Ακτινοβολητές Integrus

Ρύθμιση του διακόπτη επιλογής ισχύος εξόδου
Οι ακτινοβολητές μπορούν να ρυθμιστούν στη μισή ισχύ. Αυτή η επιλογή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί όταν δεν απαιτείται πλήρης ισχύς, π.χ. όταν ένα φορητό σύστημα χρησιμοποιείται
σε μικρό συνεδριακό χώρο.
Ρυθμίζετε επίσης έναν ακτινοβολητή στη μισή ισχύ όταν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί επαρκής
ροή αέρα, π.χ. όταν ο ακτινοβολητής έχει τοποθετηθεί στην κορυφή μιας καμπίνας διερμηνείας.
Η ελάττωση της ισχύος, όταν είναι δυνατό, εξοικονομεί ενέργεια και αυξάνει τη διάρκεια ζωής.
Όταν ο ακτινοβολητής βρίσκεται στη λειτουργία μισής ισχύος, ο μισός αριθμός των IRED
απενεργοποιείται, με αποτέλεσμα ένα ορατό μοτίβο, όπως αυτό που εικονίζεται στο επόμενο
σχήμα.
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Σχήμα 7.3: Μοτίβο IRED του ακτινοβολητή στη λειτουργία μισής ισχύος.

Ρύθμιση των διακοπτών καθυστέρησης
Ανατρέξτε στην ενότητα Προσδιορισμός των θέσεων διακόπτη καθυστέρησης ακτινοβολητή, Σελίδα
64 σχετικά με τον προσδιορισμό των θέσεων διακόπτη καθυστέρησης του ακτινοβολητή.

!

Προσοχή!

Περιστρέψτε προσεκτικά τους διακόπτες καθυστέρησης σε μια νέα θέση μέχρι να νιώσετε ότι

ασφαλίζουν στη θέση τους με ένα κλικ, ώστε να αποτραπεί η τοποθέτηση του διακόπτη μεταξύ

δύο αριθμών, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα τη λανθασμένη ρύθμιση της καθυστέρησης.

Προσδιορισμός των θέσεων διακόπτη καθυστέρησης
ακτινοβολητή
Όπως περιγράφεται στην ενότητα Επικαλυπτόμενα αποτυπώματα και μαύρα σημεία, Σελίδα 30, οι
διαφορές στις καθυστερήσεις των σημάτων που λαμβάνει ο δέκτης από δύο ή περισσότερους
ακτινοβολητές, μπορούν να προκαλέσουν μαύρα σημεία ως αποτέλεσμα του εφέ πολλαπλών
διαδρομών.
Τα σήματα που λαμβάνονται από το δέκτη καθυστερούν από:
– τη μετάδοση από τον πομπό προς τον ακτινοβολητή μέσω του καλωδίου (καθυστέρηση

σήματος καλωδίου)
– τη μετάδοση από τον ακτινοβολητή προς το δέκτη μέσω του αέρα (καθυστέρηση σήματος

ακτινοβολίας)
– για συστήματα με δύο ή περισσότερους πομπούς: τη μετάδοση μέσω των εξαρτημένων

πομπών
Για να αντισταθμίσετε τις διαφορές καθυστέρησης σήματος, μπορείτε να αυξήσετε την
καθυστέρηση κάθε ακτινοβολητή. Αυτές οι καθυστερήσεις σήματος μπορούν να ρυθμιστούν με
τους διακόπτες καθυστέρησης στην πίσω πλευρά του ακτινοβολητή.
Οι καθυστερήσεις του σήματος καλωδίου μπορούν να προσδιοριστούν με τους ακόλουθους δύο
τρόπους:
– με μέτρηση του μήκους των καλωδίων
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– με μέτρηση του χρόνου κρουστικής απόκρισης, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο μέτρησης
καθυστέρησης

Και στις δύο περιπτώσεις, οι καθυστερήσεις σήματος καλωδίου μπορούν να υπολογιστούν με μη
αυτόματο τρόπο και με το εργαλείο υπολογισμού διακοπτών καθυστέρησης (διαθέσιμο στο DVD
τεκμηρίωσης).
Δεν είναι απαραίτητος ο υπολογισμός της καθυστέρησης σήματος καλωδίου, σε περίπτωση που:
– οι ακτινοβολητές είναι συνδεδεμένοι απευθείας στον πομπό με ισομήκη καλώδια,
– οι ακτινοβολητές είναι συνδεδεμένοι με βρόχο διέλευσης, αλλά με απόσταση μικρότερη

από 5 m μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου ακτινοβολητή σε ένα ζευκτικό κύκλωμα και
με ισομήκη καλώδια μεταξύ του πρώτου ακτινοβολητή σε κάθε ζευκτικό κύκλωμα και του
πομπού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ρυθμίστε τους διακόπτες καθυστέρησης σε όλους τους ακτινοβολητές
στο μηδέν και προσδιορίστε εάν θα γίνεται αντιστάθμιση καθυστέρησης σήματος ακτινοβολίας
(ανατρέξτε στην ενότητα Συστήματα με περισσότερους από 4 φορείς και έναν ακτινοβολητή κάτω
από μπαλκόνι, Σελίδα 71).
Οι επόμενες ενότητες περιγράφουν τον τρόπο μη αυτόματου υπολογισμού των θέσεων
διακοπτών καθυστέρησης για συστήματα με έναν πομπό, ή για συστήματα με δύο ή
περισσότερους πομπούς. Ανατρέξτε στο εργαλείο υπολογισμού διακοπτών καθυστέρησης
σχετικά με τις διαδικασίες αυτόματου υπολογισμού των θέσεων διακοπτών καθυστέρησης.

Σημείωση!

Το εργαλείο υπολογισμού διακοπτών καθυστέρησης διευκολύνει τον υπολογισμό των θέσεων

διακοπτών καθυστέρησης.

Σύστημα με έναν πομπό
Υπάρχουν δύο τρόποι προσδιορισμού των θέσεων διακοπτών καθυστέρησης:
– μέτρηση μήκους των καλωδίων
– χρήση εργαλείου υπολογισμού διακοπτών καθυστέρησης
Και οι δύο μέθοδοι περιγράφονται στις επόμενες ενότητες.

Σημείωση!

Για συστήματα με διαφορά στο μήκος των καλωδίων μεγαλύτερη από 50 μέτρα, συνιστάται η

χρήση εργαλείου μέτρησης για τον προσδιορισμό των διαφορών καθυστέρησης, προκειμένου να

υπολογιστούν οι θέσεις των διακοπτών καθυστέρησης.

Προσδιορισμός των θέσεων διακοπτών καθυστέρησης με μέτρηση του μήκους των καλωδίων
Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να προσδιορίσετε τη θέση των διακοπτών
καθυστέρησης με βάση το μήκος των καλωδίων:
1. Αναζητήστε την καθυστέρηση σήματος καλωδίου ανά μέτρο του χρησιμοποιούμενου

καλωδίου. Ο κατασκευαστής καθορίζει αυτόν τον συντελεστή.
2. Μετρήστε τα μήκη των καλωδίων μεταξύ του πομπού και κάθε ακτινοβολητή.
3. Πολλαπλασιάστε τα μήκη των καλωδίων μεταξύ του πομπού και κάθε ακτινοβολητή με την

καθυστέρηση σήματος καλωδίου ανά μέτρο. Αυτές είναι οι καθυστερήσεις σήματος
καλωδίου για κάθε ακτινοβολητή.

4. Προσδιορίστε τη μέγιστη καθυστέρηση σήματος.
5. Υπολογίστε για κάθε ακτινοβολητή τη διαφορά καθυστέρησης σήματος με τη μέγιστη

καθυστέρηση σήματος.
6. Διαιρέστε τη διαφορά καθυστέρησης σήματος με το 33. Ο στρογγυλοποιημένος αριθμός

αποτελεί τη θέση του διακόπτη καθυστέρησης σήματος για τον συγκεκριμένο ακτινοβολητή.

7.4.1
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7. Προσθέστε τις θέσεις διακοπτών καθυστέρησης για ακτινοβολητές κάτω από μπαλκόνι, εάν
ισχύει (ανατρέξτε στην ενότητα Συστήματα με περισσότερους από 4 φορείς και έναν
ακτινοβολητή κάτω από μπαλκόνι, Σελίδα 71).

8. Ρυθμίστε τους διακόπτες καθυστέρησης στις υπολογισμένες θέσεις διακοπτών.
 
Το επόμενο σχήμα και ο πίνακας εμφανίζουν τον υπολογισμό της καθυστέρησης σήματος
καλωδίου.

20m

20m

30m

30m

R2

R5 R4

R3

R1

20m

Σχήμα 7.4: Σύστημα με πέντε ακτινοβολητές και μετρημένα μήκη καλωδίων

Αριθμός
ακτινοβο
λητή

Συνολικό
μήκος
καλωδίου
[m]

Μήκος
σήματος
καλωδίου ανά
μέτρο [ns/m]

Καθυστέρηση
σήματος
καλωδίου [ns]

Διαφορά
σήματος
καλωδίου [ns]

Θέση διακόπτη
καθυστέρησης

1 30 5,6 30 * 5,6 = 168 280 - 168 =
112

112/33 = 3,39 =
3

2 30 + 20 = 50 5,6 50 * 5,6 = 168 280 - 280 = 0 0/33 = 0

3 20 5,6 20 * 5,6 = 168 280 - 112 =
168

168/33 = 50,9 =
5

4 30 5,6 30 * 5,6 = 168 280 - 168 =
112

112/33 = 3,39 =
3

5 30 + 20 = 50 5,6 50 * 5,6 = 168 280 - 280 = 0 0/33 = 0

Πίνακας 7.1: Υπολογισμός των καθυστερήσεων σήματος καλωδίου

Σημείωση!

Η καθυστέρηση σήματος καλωδίου ανά μέτρο χρησιμοποιούμενου καλωδίου αποτελεί

παράδειγμα. Χρησιμοποιήστε την πραγματική καθυστέρηση σήματος σε αυτόν τον υπολογισμό,

όπως έχει καθοριστεί από τον κατασκευαστή.

Προσδιορισμός των θέσεων διακοπτών καθυστέρησης με χρήση εργαλείου μέτρησης
καθυστέρησης
Ο πιο ακριβής τρόπος προσδιορισμού των καθυστερήσεων σήματος καλωδίου είναι με τη
μέτρηση της πραγματικής καθυστέρησης σήματος για κάθε ακτινοβολητή, όπως περιγράφεται
στην ακόλουθη διαδικασία:
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1. Αποσυνδέστε το καλώδιο από μια έξοδο ακτινοβολητή του πομπού και συνδέστε το σε ένα
εργαλείο μέτρησης απόστασης.

2. Αποσυνδέστε έναν ακτινοβολητή από αυτό το καλώδιο.
3. Μετρήστε το χρόνο κρουστικής απόκρισης (σε ns) των καλωδίων μεταξύ του πομπού και

του ακτινοβολητή.
4. Συνδέστε πάλι το καλώδιο στον ακτινοβολητή και επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για τους

άλλους ακτινοβολητές που είναι συνδεδεμένοι στην ίδια έξοδο του πομπού.
5. Συνδέστε πάλι το καλώδιο στον πομπό και επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 για τις άλλες

εξόδους ακτινοβολητών του πομπού.
6. Διαιρέστε τους χρόνους κρουστικής απόκρισης για κάθε ακτινοβολητή με το 2. Αυτές είναι

οι καθυστερήσεις σήματος καλωδίου για κάθε ακτινοβολητή.
7. Προσδιορίστε τη μέγιστη καθυστέρηση σήματος.
8. Υπολογίστε για κάθε ακτινοβολητή τη διαφορά καθυστέρησης σήματος με τη μέγιστη

καθυστέρηση σήματος.
9. Διαιρέστε τη διαφορά καθυστέρησης σήματος με το 33. Ο στρογγυλοποιημένος αριθμός

αποτελεί τη θέση του διακόπτη καθυστέρησης για τον συγκεκριμένο ακτινοβολητή.
10. Προσθέστε τις θέσεις διακοπτών καθυστέρησης σε ακτινοβολητές κάτω από μπαλκόνι, εάν

ισχύει (ανατρέξτε στην ενότητα Συστήματα με περισσότερους από 4 φορείς και έναν
ακτινοβολητή κάτω από μπαλκόνι, Σελίδα 71)

11. Ρυθμίστε τους διακόπτες καθυστέρησης στις υπολογισμένες θέσεις διακοπτών
καθυστέρησης.

!

Προσοχή!

Περιστρέψτε προσεκτικά τους διακόπτες καθυστέρησης σε μια νέα θέση μέχρι να νιώσετε ότι

ασφαλίζουν στη θέση τους με ένα κλικ, ώστε να αποτραπεί η τοποθέτηση του διακόπτη μεταξύ

δύο αριθμών, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα τη λανθασμένη ρύθμιση της καθυστέρησης.

Το επόμενο σχήμα και ο πίνακας εμφανίζουν τον υπολογισμό των καθυστερήσεων σήματος και
των θέσεων διακοπτών καθυστέρησης.

584 ns 350 ns

563 ns 339 ns

R2

R5 R4

237 ns

R1

R3

Σχήμα 7.5: Σύστημα με πέντε ακτινοβολητές και μετρημένους χρόνους κρουστικής απόκρισης

Αριθμός
ακτινοβολητή

Χρόνος
κρουστικής
απόκρισης [ns]

Καθυστέρηση
σήματος
καλωδίου [ns]

Διαφορά
σήματος
καλωδίου [ns]

Θέση διακόπτη
καθυστέρησης

1 350 350/2 = 175 292 - 175 = 117 117/33 = 3,64 = 4

2 584 584/2 = 292 292 - 292 = 0 0/33 = 0
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Αριθμός
ακτινοβολητή

Χρόνος
κρουστικής
απόκρισης [ns]

Καθυστέρηση
σήματος
καλωδίου [ns]

Διαφορά
σήματος
καλωδίου [ns]

Θέση διακόπτη
καθυστέρησης

3 237 237/2 = 118 292 - 118 = 174 174/33 = 5,27 = 5

4 339 339/2 = 169 292 - 169 = 123 123/33 = 3,73 = 4

5 563 573/2 = 281 292 - 281 = 11 11/33 = 0,33 = 0

Πίνακας 7.2: Υπολογισμός των θέσεων διακοπτών καθυστέρησης ενός συστήματος με έναν πομπό

Σημείωση!

Οι υπολογισμένες θέσεις διακοπτών καθυστέρησης που βασίζονται στο χρόνο κρουστικής

απόκρισης ενδέχεται να διαφέρουν από τις υπολογισμένες θέσεις διακοπτών καθυστέρησης που

βασίζονται στα μήκη καλωδίων. Αυτή η διαφορά οφείλεται στην ακρίβεια των μετρήσεων και

στην ακρίβεια του συντελεστή καθυστέρησης σήματος καλωδίου ανά μέτρο, όπως καθορίζεται

από τον κατασκευαστή του καλωδίου. Εάν έχει μετρηθεί σωστά ο χρόνος κρουστικής απόκρισης,

οι υπολογισμένες θέσεις των διακοπτών καθυστέρησης θα είναι οι πλέον ακριβείς.

Σύστημα με δύο ή περισσότερους πομπούς σε μία αίθουσα
Όταν οι ακτινοβολητές σε μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων συνδέονται σε δύο πομπούς,
προστίθεται επιπλέον καθυστέρηση σήματος εξαιτίας:
– της μετάδοσης από τον κύριο πομπό στον εξαρτημένο πομπό (καθυστέρηση σήματος

καλωδίου).
– της μετάδοσης μέσω του εξαρτημένου πομπού.
Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να προσδιορίσετε τις θέσεις των διακοπτών
καθυστέρησης σε μια διαμόρφωση κύριου/εξαρτημένου πομπού:
1. Υπολογίστε την καθυστέρηση σήματος καλωδίου για κάθε ακτινοβολητή, χρησιμοποιώντας

τις διαδικασίες για σύστημα με έναν πομπό.
2. Υπολογίστε την καθυστέρηση σήματος του καλωδίου μεταξύ του κύριου και του

εξαρτημένου πομπού με τον ίδιο τρόπο όπως και για καλώδια μεταξύ ενός πομπού και ενός
ακτινοβολητή.

3. Προσθέστε στην καθυστέρηση σήματος καλωδίου του καλωδίου μεταξύ του κύριου και του
εξαρτημένου πομπού, την καθυστέρηση του ίδιου του εξαρτημένου πομπού: 33 ns. Με
αυτόν τον τρόπο προκύπτει η καθυστέρηση σήματος κύριου-σε-εξαρτημένο πομπό.

4. Προσθέστε την καθυστέρηση σήματος κύριου-σε-εξαρτημένο πομπό σε κάθε ακτινοβολητή
που είναι συνδεδεμένος στον εξαρτημένο πομπό.

5. Προσδιορίστε τη μέγιστη καθυστέρηση σήματος.
6. Υπολογίστε για κάθε ακτινοβολητή τη διαφορά καθυστέρησης σήματος με τη μέγιστη

καθυστέρηση σήματος.
7. Διαιρέστε τη διαφορά καθυστέρησης σήματος με το 33. Ο στρογγυλοποιημένος αριθμός

αποτελεί τη θέση του διακόπτη καθυστέρησης σήματος για τον συγκεκριμένο ακτινοβολητή.
8. Προσθέστε τις θέσεις διακοπτών καθυστέρησης σε ακτινοβολητές κάτω από μπαλκόνι, εάν

ισχύει (ανατρέξτε στην ενότητα Συστήματα με περισσότερους από 4 φορείς και έναν
ακτινοβολητή κάτω από μπαλκόνι, Σελίδα 71)

9. Ρυθμίστε τους διακόπτες καθυστέρησης στις υπολογισμένες θέσεις διακοπτών
καθυστέρησης.

7.4.2
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!

Προσοχή!

Περιστρέψτε προσεκτικά τους διακόπτες καθυστέρησης σε μια νέα θέση μέχρι να νιώσετε ότι

ασφαλίζουν στη θέση τους με ένα κλικ, ώστε να αποτραπεί η τοποθέτηση του διακόπτη μεταξύ

δύο αριθμών, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα τη λανθασμένη ρύθμιση της καθυστέρησης.

Σημείωση!

Όταν χρησιμοποιείται μια διαμόρφωση κύριου/εξαρτημένου σε αίθουσες που είναι μόνιμα

χωρισμένες, οι θέσεις διακοπτών καθυστέρησης μπορούν να προσδιοριστούν ανά σύστημα και η

καθυστέρηση που προκαλείται από τη μετάδοση από τον κύριο στον εξαρτημένο πομπό μπορεί

να παραβλεφθεί.

Το επόμενο σχήμα και οι πίνακες, καθώς και ο πίνακας 7.1 εμφανίζουν τον υπολογισμό της
επιπλέον καθυστέρησης σήματος κύριου-σε-εξαρτημένο πομπό.

R2 R1

R4

R6

R9

20m

R7

R5

R10

Tx2R8

R3 Tx1

20m

30m

20m

50m

30m20m

20m

30m

30m

20m

Σχήμα 7.6: Σύστημα με κύριο και εξαρτημένο πομπό σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

Μήκος
καλωδίου
κύριου-
εξαρτημένου
πομπού [m]

Μήκος σήματος
καλωδίου ανά
μέτρο [ns/m]

Καθυστέρηση
σήματος
καλωδίου [ns]

Καθυστέρηση
σήματος
εξαρτημένου
πομπού [ns]

Καθυστέρηση
σήματος κύριου-σε-
εξαρτημένο πομπό
[ns]

50 5,6 50 x 5,6 = 280 33 280 + 33 = 313

Πίνακας 7.3: Υπολογισμός των καθυστερήσεων σήματος κύριου-σε-εξαρτημένο πομπό
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Αριθμός
ακτινοβο
λητή

Πομπός Καθυστέρη
ση σήματος
κύριου-σε-
εξαρτημένο
πομπό [ns]

Καθυσ
τέρησ
η
σήματ
ος
καλωδ
ίου
[ns]

Συνολική
καθυστέρηση
σήματος [ns]

Διαφορά
σήματος
καλωδίου
[ns]

Θέση διακόπτη
καθυστέρησης

1 Κύρια
συσκευ
ή

0 168 0 + 168 = 168 593 - 168 =
425

425/33 = 12,88 =
13

2 Κύρια
συσκευ
ή

0 280 0 + 280 = 280 593 - 280 =
313

313/33 = 9,48 = 9

3 Κύρια
συσκευ
ή

0 112 0 + 112 = 112 593 - 112 =
481

481/33 = 14,58 =
15

4 Κύρια
συσκευ
ή

0 168 0 + 168 = 168 593 - 168 =
425

425/33 = 12,88 =
13

5 Κύρια
συσκευ
ή

0 280 0 + 280 = 280 593 - 280 =
313

313/33 = 9,48 = 9

6 Εξαρτημ
ένη
συσκευ
ή

313 168 313 + 168 =
481

593 - 481 =
112

112/33 = 3,39 = 3

7 Εξαρτημ
ένη
συσκευ
ή

313 280 313 + 280 =
593

593 - 593 = 0 0/33 = 0

8 Εξαρτημ
ένη
συσκευ
ή

313 112 313 + 112 =
425

593 - 425 =
168

168/33 = 5,09 = 5

9 Εξαρτημ
ένη
συσκευ
ή

313 168 313 + 168 =
481

593 - 481 =
112

112/33 = 3,39 = 3

10 Εξαρτημ
ένη
συσκευ
ή

313 280 313 + 280 =
593

593 - 593 = 0 0/33 = 0

Πίνακας 7.4: Υπολογισμός των θέσεων διακοπτών καθυστέρησης ενός συστήματος με δύο πομπούς
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Συστήματα με περισσότερους από 4 φορείς και έναν ακτινοβολητή κάτω
από μπαλκόνι
Το επόμενο σχήμα εμφανίζει μια κατάσταση όπου προκύπτει καθυστέρηση σήματος
ακτινοβολίας, η οποία μπορεί να αντισταθμιστεί. Για συστήματα με περισσότερους από τέσσερις
φορείς, προσθέστε μία θέση διακόπτη καθυστέρησης ανά 10 μέτρα (33 πόδια) διαφοράς στο
μήκος διαδρομής σήματος έως τους ακτινοβολητές που βρίσκονται πιο κοντά στην περιοχή
αλληλοκάλυψης. Στο επόμενο σχήμα η διαφορά στο μήκος διαδρομής σήματος είναι 12 μέτρα.
Προσθέστε μία θέση διακόπτη καθυστέρησης στις υπολογισμένες θέσεις διακοπτών για τους
ακτινοβολητές κάτω από το μπαλκόνι.

16m 4m

Σχήμα 7.7: Διαφορά μήκους διαδρομής ακτινοβολίας για δύο ακτινοβολητές

7.4.3
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Δοκιμή

Πομπός Integrus
Το υπομενού παρακολούθησης (2) στον πομπό χρησιμοποιείται για τον ορισμό του σήματος που
αποστέλλεται στην έξοδο ακουστικών παρακολούθησης. Μπορεί να είναι μία από τις εισόδους,
ένα από τα κανάλια ή κανένα σήμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση μετάδοσης (4A), Σελίδα 55.
Χρησιμοποιήστε το ακουστικό παρακολούθησης του πομπού για να ελέγξετε το ηχητικό σήμα
εισόδου στον πομπό, πριν σταλεί στους δέκτες.
Όταν μεταβληθεί η ευαισθησία μίας από τις εισόδους στο μενού ρύθμισης (4I, 4J ή 4K) ή όταν
ανατίθενται είσοδοι σε κανάλια (μενού 4D, Ανά κανάλι), η έξοδος παρακολούθησης αλλάζει
προσωρινά στη συγκεκριμένη πηγή αυτόματα, ακόμα κι αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή
"Κανένα". Όταν η έξοδος των ακουστικών είναι ενεργοποιημένη (ανατρέξτε στην ενότητα
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εξόδου ακουστικών (4N), Σελίδα 62), δεν μπορεί να αλλάξει η
στάθμη εξόδου και η ένδειξη στάθμης δεν είναι ορατή.

Στοιχείο
μενού

Επιλογή Τιμή 1 Τιμή 2 Περιγραφή

2A Πηγή/
Ένταση
ήχου

Πηγή:    

 - Είσ. nn Αρ. εισόδου:
00 ... 31

Ένταση
ήχου:
-31 ... 0 dB

Το σήμα από την είσοδο ήχου nn είναι
διαθέσιμο στην έξοδο ακουστικών
παρακολούθησης.

 - Καν. nn Αρ,
καναλιού:
00 ...31

Ένταση
ήχου:
-31 ... 0 dB

Το σήμα στο κανάλι nn είναι διαθέσιμο
στην έξοδο ακουστικών παρακολούθησης.

 - Aux.L  Ένταση
ήχου:
-31 ... 0 dB

Το σήμα στην αριστερή είσοδο Aux. είναι
διαθέσιμο στην έξοδο ακουστικών
παρακολούθησης.

 Aux.R  Ένταση
ήχου:
-31 ... 0 dB

Το σήμα στην αριστερή είσοδο Aux. είναι
διαθέσιμο στην έξοδο ακουστικών
παρακολούθησης.

 - Κανένα  Ένταση
ήχου:
-31 ... 0 dB

Η έξοδος ακουστικών παρακολούθησης
απενεργοποιείται στη διάρκεια της
κανονικής λειτουργίας, όμως είναι ενεργή
όταν μεταβάλλεται η ευαισθησία μιας από
τις εισόδους.

Στην οθόνη "Πηγή/Ένταση ήχου" εμφανίζονται επίσης μετρητές στάθμης (δύο για στερεοφωνική
πηγή, ένας για μονοφωνική πηγή) για μια οπτική απεικόνιση της πραγματικής ισχύος σήματος:

 = χαμηλή στάθμη, = υψηλή στάθμη, = υπερχείλιση.
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Δέκτης Integrus
Οι δέκτες μπορούν να τεθούν σε λειτουργία δοκιμής για να λάβουν μια ένδειξη της ποιότητας
λήψης ξεχωριστά για κάθε φορέα. Για να ενεργοποιήσετε τη δοκιμαστική λειτουργία:
1. Πατήστε τον επιλογέα καναλιών στη θέση Πάνω
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για περίπου 2

δευτερόλεπτα
3. Όταν είναι ενεργή η δοκιμαστική λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιείτε εναλλαγή μεταξύ

φορέων χρησιμοποιώντας τον επιλογέα καναλιών
Για κάθε φορέα, στην οθόνη εμφανίζεται μια σχετική τιμή της ισχύος σήματος, ο συντελεστής
ποιότητας (FOM) κι ένα σύμβολο γραφικής ένδειξης της ποιότητας.
Η ποιότητα λήψης μπορεί να αξιολογηθεί ως εξής:

Ένδειξη Ποιότητα

00-39 Καλή λήψη. Πολύ καλή ποιότητα ήχου.

40-49 Ασθενής λήψη. Διακυμάνσεις στον ήχο.

50-90 Καθόλου ή κακή λήψη. Κακή ποιότητα ήχου.

Η δοκιμαστική λειτουργία απενεργοποιείται όταν ο δέκτης τίθεται εκτός λειτουργίας.

Δοκιμή της περιοχής κάλυψης
Πρέπει να πραγματοποιηθεί μια εκτενής δοκιμή της ποιότητας λήψης προκειμένου να
διασφαλιστεί η κάλυψη όλης της περιοχής με υπέρυθρη ακτινοβολία επαρκούς ισχύος και η
απουσία μαύρων σημείων. Αυτή η δοκιμή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Δοκιμή κατά την εγκατάσταση
1. Ελέγξτε ότι όλοι οι ακτινοβολητές έχουν συνδεθεί και έχουν τεθεί σε λειτουργία και ότι δεν

υπάρχουν χαλαρά συνδεδεμένα καλώδια σε κάποιον ακτινοβολητή. Απενεργοποιήστε τον
πομπό και ενεργοποιήστε τον πάλι για να αρχικοποιηθεί εκ νέου η αυτόματη ισοστάθμιση
των ακτινοβολητών.

2. Ρύθμιση του πομπού στη δοκιμαστική λειτουργία (ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση
μετάδοσης (4A), Σελίδα 55). Για κάθε κανάλι θα εκπέμπεται διαφορετική συχνότητα
ηχητικού σήματος δοκιμής.

3. Ρυθμίστε ένα δέκτη στο μεγαλύτερο διαθέσιμο κανάλι και ακούστε με τα ακουστικά το
ηχητικό σήμα δοκιμής που μεταδίδεται.

4. Δοκιμάστε όλες τις θέσεις και τις κατευθύνσεις (ανατρέξτε στην επόμενη παράγραφο).

Δοκιμή κατά τη διάρκεια συνεδρίασης
1. Ρυθμίστε ένα δέκτη στη δοκιμαστική λειτουργία και επιλέξτε το μεγαλύτερο διαθέσιμο

φορέα. Η ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος φορέα εμφανίζεται στην οθόνη του δέκτη
(ανατρέξτε στην ενότητα Δέκτης Integrus, Σελίδα 73).

2. Δοκιμάστε όλες τις θέσεις και τις κατευθύνσεις (ανατρέξτε στην επόμενη παράγραφο). Η
ένδειξη ποιότητας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 00 και 39 (καλή λήψη).

Δοκιμή όλων των θέσεων και των κατευθύνσεων
Με τον πομπό και το δέκτη σε μία από τις δύο δοκιμαστικές λειτουργίες, κινηθείτε μέσα στην
αίθουσα συνεδρίασης και δοκιμάστε την ποιότητα λήψης σε κάθε θέση όπου πρέπει να
λαμβάνονται υπέρθυρα σήματα. Όταν εντοπιστεί μια περιοχή με κακή ή και καθόλου λήψη,
πρέπει να εξετάσετε τρεις κύριες αιτίες:

8.2
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Κακή λήψη
Ο δέκτης δεν μπορεί να λάβει υπέρυθρη ακτινοβολία επαρκούς ισχύος. Αυτό μπορεί να
οφείλεται στο ότι η θέση δοκιμής βρίσκεται εκτός του αποτυπώματος των εγκαταστημένων
ακτινοβολητών ή στο ότι η ακτινοβολία παρεμποδίζεται από εμπόδια, όπως μια κολώνα, ένα
μπαλκόνι που βρίσκεται ακριβώς από πάνω ή άλλα μεγάλα αντικείμενα.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά αποτυπώματα για τη σχεδίαση του συστήματος, ότι
έχουν εγκατασταθεί ακτινοβολητές με επαρκή ισχύ εξόδου και ότι δεν έχει τεθεί κάποιος
ακτινοβολητής στη λειτουργία μισής ισχύος κατά λάθος. Όταν η κακή λήψη οφείλεται σε μια
διαδρομή ακτινοβολίας που παρεμποδίζεται, προσπαθήστε να απομακρύνετε το εμπόδιο που
δημιουργεί το πρόβλημα ή να προσθέσετε έναν επιπλέον ακτινοβολητή για να καλύψει τη
σκιασμένη περιοχή.

Μαύρα σημεία
Ο δέκτης λαμβάνει σήματα υπερύθρων από δύο ακτινοβολητές. Αυτά τα σήματα
αλληλοακυρώνονται.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα μαύρο σημείο, εάν παρατηρήσετε ότι υπάρχει κακή λήψη μόνο
σε έναν συγκεκριμένο άξονα ή/και όταν η καλή λήψη επιστρέφει μόλις στρέψετε το δέκτη σε
άλλη κατεύθυνση. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την αιτία διατηρώντας το δέκτη στην ίδια θέση και
κατεύθυνση όπου παρατηρήθηκε η κακή λήψη και, στη συνέχεια, σκιάζοντας την ακτινοβολία
από έναν ακτινοβολητή με το χέρι σας ή απενεργοποιώντας έναν ακτινοβολητή. Εάν με αυτόν τον
τρόπο βελτιωθεί η ποιότητα λήψης, τότε το πρόβλημα προκαλείται από το μαύρο σημείο.
Σημειώστε ότι η υπέρυθρη ακτινοβολία που ανακλάται από μια περιοχή με υψηλή
ανακλαστικότητα μπορεί επίσης να προκαλέσει μαύρα σημεία.
Μαύρα σημεία μπορούν να προκύψουν στην περίπτωση που ένας πομπός έχει τοποθετηθεί στην
ίδια αίθουσα με τους ακτινοβολητές.
– Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τον μίνι ακτινοβολητή υπερύθρων του πομπού

από το μενού διαμόρφωσης (ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
παρακολούθησης υπερύθρων (4M), Σελίδα 62).

– Ελέγξτε ότι οι διακόπτες αντιστάθμισης καθυστέρησης σήματος στους ακτινοβολητές έχουν
ρυθμιστεί στη σωστή τιμή και ότι δεν έχει τοποθετηθεί κατά λάθος κάποιος διακόπτης
μεταξύ δύο αριθμών.

– Ελέγξτε ξανά τη σχεδίαση του συστήματος. Εάν είναι απαραίτητο, ελαττώστε την απόσταση
μεταξύ των δύο ακτινοβολητών που προκαλούν το πρόβλημα ή/και προσθέστε έναν
επιπλέον ακτινοβολητή.

Σημειώστε ότι, λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών της κατανομής σήματος, δεν είναι πάντα
δυνατή η πλήρης αποφυγή μαύρων σημείων.

Παρεμβολή από συστήματα υπερύθρων
Τα συστήματα υποβοήθησης ακοής μέσω υπερύθρων και υπέρυθρα μικρόφωνα που λειτουργούν
σε συχνότητες πάνω από 2 MHz, μπορούν να παρεμποδίσουν τη λήψη στους χαμηλότερους
φορείς. Σε μια τέτοια περίπτωση, απενεργοποιήστε τους χαμηλότερους δύο φορείς (ανατρέξτε
στην ενότητα Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση φορέων (4G), Σελίδα 60) και ελέγξτε πάλι τη λήψη.
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Λειτουργία

Πομπός Integrus

Εκκίνηση
Κατά την ενεργοποίηση του πομπού, στο μόνιτορ εμφανίζεται η οθόνη κατάστασης πομπού, η
οποία είναι το πρώτο στοιχείο του κύριου μενού (ανατρέξτε στην ενότητα Κύριο μενού, Σελίδα
55). Το μόνιτορ επιστρέφει σε αυτή την οθόνη μετά από 3 λεπτά αδράνειας. Σε περίπτωση που
το σύστημα ανιχνεύσει σφάλμα, στην οθόνη αναβοσβήνει ένα μήνυμα σφάλματος (ανατρέξτε
στην ενότητα Μηνύματα σφάλματος, Σελίδα 79).

Εμφάνιση κατάστασης πομπού
Η πρώτη οθόνη του κύριου μενού παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του
πομπού. Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του πομπού (1η γραμμή) και η τρέχουσα λειτουργία
μετάδοσης (2η γραμμή). Ανατρέξτε στα παραδείγματα παρακάτω. Ανατρέξτε στην ενότητα
Ρύθμιση μετάδοσης (4A), Σελίδα 55 για την αλλαγή της λειτουργίας μετάδοσης.

Ο πομπός μεταδίδει 10 κανάλια
από το DCN.

Ο πομπός μεταδίδει τις εισόδους
Aux σε όλα τα κανάλια.

Ο πομπός βρίσκεται σε
λειτουργία αναμονής (δεν
μεταδίδει).

Στοιχείο μενού Επιλογή (μόνο για
ανάγνωση)

Περιγραφή

Κατάσταση πομπού Όνομα Στην πρώτη γραμμή εμφανίζεται το όνομα
πομπού που έχει οριστεί από το χρήστη
(ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή ονόματος
πομπού (4O), Σελίδα 63).

 Λειτουργία: Στη δεύτερη γραμμή εμφανίζεται η πραγματική
λειτουργία μετάδοσης:

 - nn κανάλια Τα ηχητικά σήματα κατανέμονται σε nn
κανάλια.

 - Aux σε Όλα Το σήμα στην αριστερή είσοδο Aux.
κατανέμεται σε όλα τα κανάλια.

 - nn καν. Δοκιμή Τα δοκιμαστικά σήματα κατανέμονται σε nn
κανάλια.

 - Εξαρτημένη
λειτουργία

Ο πομπός βρίσκεται σε εξαρτημένη λειτουργία:
το σήμα του ακτινοβολητή στην εξαρτημένη
είσοδο μεταφέρεται με διέλευση βρόχου σε
όλες τις εξόδους του ακτινοβολητή.

 - Λειτουργία αναμονής Ο πομπός βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.
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Στοιχείο μενού Επιλογή (μόνο για
ανάγνωση)

Περιγραφή

 - Κλήση έκτακτης
ανάγκης

Ένα σήμα έκτακτης ανάγκης από τις εισόδους
Aux. κατανέμεται σε όλα τα κανάλια.

 DCN Το κείμενο "DCN" εμφανίζεται στη δεξιά
πλευρά της δεύτερης γραμμής όταν είναι
συνδεδεμένο στον πομπό ένα σύστημα DCN
επόμενης γενιάς.

Ακτινοβολητές Integrus
Ένας ακτινοβολητής αποτελείται από δύο πίνακες IRED. Κάθε πίνακας IRED διαθέτει μια
πορτοκαλί και μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED, οι οποίες υποδηλώνουν την κατάσταση του
πίνακα ακτινοβολητή

Κόκκινη
ενδεικτικ
ή λυχνία
LED

Πορτοκαλί
ενδεικτική
λυχνία LED

Κατάσταση

ανάβει ανενεργή Λειτουργία αναμονής

ανενεργή ανάβει Μετάδοση

αναβοσβή
νει

ανάβει Κατά την ενεργοποίηση:
Αρχικοποίηση ισοστάθμισης σήματος Κατά τη λειτουργία:
Λειτουργία προστασίας θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στην ενότητα
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων, Σελίδα 80.

ανάβει ανάβει Αστοχία πίνακα IRED. Ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός αντιμετώπισης
προβλημάτων, Σελίδα 80.

Σημείωση!

Οι ενδεικτικές λυχνίες LED βρίσκονται πίσω από το ημιδιαφανές κάλυμμα και είναι ορατές μόνο

όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.

Σημείωση!

Όταν βρίσκονται σε λειτουργία, οι ακτινοβολητές ενδέχεται να είναι ζεστοί εάν τους αγγίξετε.

Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδηλώνει βλάβη ή δυσλειτουργία του ακτινοβολητή.

Δέκτες Integrus

Κανονική λειτουργία
Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του δέκτη όταν δεν είναι συνδεδεμένα ακουστικά.
1. Συνδέστε ακουστικά στο δέκτη.
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
3. Πατήστε το κουμπί αύξησης/μείωσης του επιπέδου έντασης ήχου για αύξηση/μείωση της

έντασης ήχου.

9.2
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4. Πατήστε το κουμπί αύξησης/μείωσης καναλιού για να επιλέξετε άλλο κανάλι. Ο
μεγαλύτερος αριθμός καναλιού αντιστοιχίζεται αυτόματα στον αριθμό των καναλιών που
έχουν ρυθμιστεί στο δέκτη (ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση αριθμού καναλιών (4C), Σελίδα
56).

5. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα,
για να θέσετε το δέκτη σε λειτουργία αναμονής με μη αυτόματο τρόπο.

 
Η οθόνη του δέκτη μπορεί να προβάλλει τις ακόλουθες πληροφορίες:
– Τον αριθμό καναλιού.
– Ένα σύμβολο μπαταρίας όταν οι μπαταρίες ή το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδόν

εξαντληθεί.
– Ένα σύμβολο κεραίας όταν η λήψη σήματος είναι καλή. Δεν εμφανίζεται σύμβολο κεραίας

όταν δεν λαμβάνεται κάποιο σήμα.
Στη διάρκεια σύντομων διακοπών στη λήψη, ο δέκτης ενεργοποιεί τη σίγαση στην έξοδο
ακουστικών.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής, ο δέκτης τίθεται αυτόματα σε λειτουργία
αναμονής όταν δεν ανιχνεύεται επαρκές σήμα υπερύθρων για περισσότερο από 1 λεπτό (π.χ.
όταν ένας σύνεδρος βγει από την αίθουσα συνεδρίασης). Όταν ο δέκτης βρίσκεται σε λειτουργία
αναμονής, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για επιστροφή στην κανονική λειτουργία.

Σημείωση!

Όταν ο δέκτης δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε τα ακουστικά. Με αυτόν τον τρόπο

διασφαλίζεται ότι ο δέκτης είναι πλήρως απενεργοποιημένος και ότι δεν καταναλώνεται η ισχύς

των μπαταριών ή του πακέτου μπαταριών.

Αποθήκευση του δέκτη

Σημείωση!

Όταν αποθηκεύετε το δέκτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι ισχύουν οι

ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος:

υγρασία μικρότερη από 60%

θερμοκρασία χαμηλότερη από 25 °C.

Μονάδες φόρτισης Integrus
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα φόρτισης είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο τροφοδοσίας και ότι είναι
ενεργοποιημένη. Τοποθετήστε τους δέκτες σωστά στις θήκες φόρτισης. Η ένδειξη φόρτισης στο
κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κάθε δέκτη θα πρέπει να ανάψει. Η ένδειξη
υποδηλώνει την κατάσταση φόρτισης κάθε δέκτη:

Χρώμα ένδειξης Κατάσταση φόρτισης

Πράσινο Η φόρτιση ολοκληρώθηκε.

Κόκκινο Φόρτιση σε εξέλιξη.

Αναβοσβήνει
κόκκινο

Κατάσταση σφάλματος. Ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός αντιμετώπισης
προβλημάτων, Σελίδα 80, Αντιμετώπιση προβλημάτων.

Ανενεργό Ο φορτιστής είναι απενεργοποιημένος ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ο
δέκτης.

9.3.2
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Σημείωση!

Αυτές οι μονάδες φόρτισης προορίζονται μόνο για τη φόρτιση των δεκτών LBB 4540 με πακέτο

μπαταριών LBB 4550/10. Δεν μπορείτε να φορτίσετε άλλους τύπους δεκτών με τις μονάδες

φόρτισης LBB 4560 ούτε να χρησιμοποιήσετε άλλες μονάδες φόρτισης για να φορτίσετε τους

δέκτες LBB 4540.

Είναι προτιμότερο να ενεργοποιήσετε πρώτα τη μονάδα φόρτισης και μετά να τοποθετήσετε

τους δέκτες. Όταν η μονάδα φόρτισης είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να τοποθετείτε και να

αφαιρείτε τους δέκτες χωρίς να προκληθεί βλάβη.

Φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Κατά τα πρώτα 10 λεπτά μετά την τοποθέτηση του δέκτη, ο φορτιστής πραγματοποιεί πάντα

ταχυφόρτιση. Συνεπώς, θα πρέπει να αποφεύγετε τη συχνή τοποθέτηση του δέκτη με ένα

πλήρως φορτισμένο πακέτο μπαταριών, καθώς θα προκληθεί βλάβη στο πακέτο μπαταριών.

Η συνεχής φόρτιση του δέκτη δεν θα προκαλέσει βλάβη στο δέκτη ή στο πακέτο μπαταριών.

Συνεπώς, είναι ασφαλές να αφήνετε τους δέκτες στις θέσεις φόρτισης όταν δεν

χρησιμοποιούνται.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μηνύματα σφάλματος
Την πρώτη φορά που το σύστημα εντοπίζει μια βλάβη, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που
αναβοσβήνει σε οποιαδήποτε οθόνη μενού:

Η κατάσταση σφάλματος των ακτινοβολητών φαίνεται στη δεύτερη οθόνη του κύριου μενού του
πομπού:

Στοιχείο μενού Τιμή (μόνο για
ανάγνωση)

Περιγραφή

1 Κατάσταση
σφάλματος

Σφάλμα:  

 - Χωρίς σφάλματα Οι συνδεδεμένοι ακτινοβολητές λειτουργούν
χωρίς προβλήματα.

 - Σφάλμα
ακτινοβολητή

Ένας από τους συνδεδεμένους ακτινοβολητές
δεν λειτουργεί σωστά.

 - Δεν υπάρχουν
ακτινοβολητές

Δεν υπάρχουν συνδεδεμένοι ακτινοβολητές
στον πομπό

 - Δεν υπάρχει δίκτυο Όταν η λειτουργία δικτύου (ανατρέξτε στην
ενότητα Ρύθμιση λειτουργίας δικτύου (4B),
Σελίδα 56) είναι ενεργοποιημένη, αυτό το
μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται όταν υπάρχει
κάποιο σφάλμα στο οπτικό δίκτυο.

 - Σφάλμα δικτύου Όταν η λειτουργία δικτύου (ανατρέξτε στην
ενότητα Ρύθμιση λειτουργίας δικτύου (4B),
Σελίδα 56) έχει οριστεί σε Αυτόνομη, αυτό το
μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται όταν υπάρχει
σφάλμα στο οπτικό δίκτυο. Αυτό το μήνυμα
εμφανίζεται συνήθως όταν η λειτουργία
δικτύου (ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση
λειτουργίας δικτύου (4B), Σελίδα 56) έχει
οριστεί σε Αυτόνομη και στον πομπό είναι
συνδεδεμένη η μονάδα CCU ενός DCN
επόμενης γενιάς.

Πατήστε το κουμπί του μενού για διαγραφή του μηνύματος σφάλματος από την οθόνη και για
επιστροφή στο μενού που ήταν ορατό πριν από την εμφάνιση του μηνύματος σφάλματος. Το
μήνυμα που αναβοσβήνει διαγράφεται επίσης όταν αποκατασταθεί η βλάβη. Ανατρέξτε σε αυτή
την ενότητα για τον τρόπο αποκατάστασης αυτού του προβλήματος.
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Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει έναν απλό οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων. Αυτός ο οδηγός
προορίζεται για αποκατάσταση των συνεπειών μιας εσφαλμένης εγκατάστασης. Εάν προκύψουν
πιο σοβαρές βλάβες ή προβλήματα, ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να επικοινωνήσει με
έναν ειδικευμένο τεχνικό.

Πρόβλημα Ενέργειες

Η οθόνη του πομπού δεν ανάβει: – Ελέγξτε ότι ο πομπός είναι συνδεδεμένος στο
δίκτυο τροφοδοσίας και ότι είναι
ενεργοποιημένος.

Στον πομπό εμφανίζεται το μήνυμα
"Δεν υπάρχουν ακτινοβολητές":

– Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις όλων των
ακτινοβολητών έχουν γίνει σωστά και ότι όλοι οι
ακτινοβολητές είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο
τροφοδοσίας και είναι ενεργοποιημένοι.

Στον πομπό εμφανίζεται το μήνυμα
"Σφάλμα ακτινοβολητή":

– Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις όλων των
ακτινοβολητών έχουν γίνει σωστά και ότι όλοι οι
ακτινοβολητές είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο
τροφοδοσίας και είναι ενεργοποιημένοι.

– Ελέγξτε τις ενδεικτικές λυχνίες LED του
ακτινοβολητή.

Στον πομπό εμφανίζεται το μήνυμα
"Δεν υπάρχει δίκτυο":

– Ελέγξτε ότι το οπτικό δίκτυο είναι συνδεδεμένο
σωστά.

– Ελέγξτε ότι η μονάδα ελέγχου του συνεδριακού
συστήματος DCN επόμενης γενιάς είναι
ενεργοποιημένη ή απενεργοποιήστε τη
λειτουργία δικτύου (μενού 4B).

Στον πομπό εμφανίζεται το μήνυμα
"Σφάλμα δικτύου":

– Ενεργοποιήστε τη λειτουργία δικτύου (μενού 4B)
ή αποσυνδέστε τον πομπό από το οπτικό δίκτυο.

Ο πομπός δεν συγχρονίζεται αυτόματα
στο μέγιστο αριθμό καναλιών στο
DCN:

– Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των καναλιών έχει
ρυθμιστεί σε αυτόματη λειτουργία
(χρησιμοποιώντας το στοιχείο μενού 4B).

Η επαφή έκτακτης ανάγκης στον
πομπό δεν λειτουργεί:

– Ελέγξτε ότι η επαφή έκτακτης ανάγκης είναι
συνδεδεμένη σωστά.

– Ελέγξτε ότι ο ήχος είναι συνδεδεμένος σύμφωνα
με την επιλεγμένη λειτουργία βοηθητικής
εισόδου (μενού 4I).

– Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία δικτύου
στον πομπό, ελέγξτε ότι είναι δυνατή η σύνδεση
του πομπού στο οπτικό δίκτυο.

Σε έναν ή και στους δύο πίνακες IRED
ενός ακτινοβολητή, η κόκκινη
ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει
και η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία
LED ανάβει σταθερά:

– Ο πίνακας IRED είναι σε λειτουργία προστασίας
θερμοκρασίας. Ελέγξτε ότι δεν παρεμποδίζεται η
φυσική ροή αέρα γύρω από τον ακτινοβολητή.
Εάν δεν παρεμποδίζεται, αντικαταστήστε τον
ακτινοβολητή.

10.2
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Πρόβλημα Ενέργειες

Σε έναν ή και στους δύο πίνακες IRED
ενός ακτινοβολητή, η κόκκινη και η
πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία LED
ανάβουν σταθερά:

– Ο πίνακας IRED δεν λειτουργεί σωστά και πρέπει
να αντικατασταθεί ο ακτινοβολητής.

Ο δέκτης υπερύθρων δεν λειτουργεί
σωστά:

– Εάν χρησιμοποιούνται μπαταρίες μίας χρήσης,
ελέγξτε ότι οι μπαταρίες διαθέτουν επαρκή
χωρητικότητα και ότι έχουν τοποθετηθεί με τη
σωστή πολικότητα.

– Εάν χρησιμοποιείται πακέτο μπαταριών,
βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως φορτισμένο.

– Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι συνδεδεμένο
σωστά.

– Ενεργοποιήστε το δέκτη και ελέγξτε εάν στην
οθόνη εμφανίζεται ένα κανάλι.

– Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης λαμβάνει επαρκές
σήμα υπερύθρων και ελέγξτε εάν είναι ορατό το
σύμβολο κεραίας.

– Ενεργοποιήστε τον μίνι ακτινοβολητή (μενού 4M)
και ελέγξτε το δέκτη κρατώντας τον μπροστά από
τον μίνι ακτινοβολητή του πομπού.

– Βεβαιωθείτε ότι έχετε αυξήσει την ένταση με το
στοιχείο ελέγχου έντασης ήχου.

– Θέστε τον πομπό σε δοκιμαστική λειτουργία και
ελέγξτε εάν το ηχητικό σήμα δοκιμής ακούγεται
στο δέκτη.

– Εάν το ηχητικό σήμα δοκιμής δεν ακούγεται,
πραγματοποιήστε την ίδια δοκιμή στους άλλους
δέκτες. Εάν δεν λειτουργεί σωστά κανένας
δέκτης στο συγκεκριμένο σημείο, ελέγξτε την
κάλυψη του συστήματος (ανατρέξτε στην ενότητα
Δοκιμή της περιοχής κάλυψης, Σελίδα 73).

Η ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης στο
δέκτη αναβοσβήνει:

– Ελέγξτε ότι η μονάδα φόρτισης χρησιμοποιείται
στα καθορισμένα πλαίσια συνθηκών εργασίας
(ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα).

– Ελέγξτε ότι ο δέκτης περιέχει ένα πακέτο
μπαταριών και ότι αυτό είναι συνδεδεμένο
σωστά.

– Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης βρίσκεται σε
θερμοκρασία δωματίου και τοποθετήστε πάλι το
δέκτη στη μονάδα φόρτισης.

– Εάν η ένδειξη φόρτισης αρχίσει να αναβοσβήνει
πάλι, αντικαταστήστε το πακέτο μπαταριών και
ελέγξτε εάν το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί.
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Πρόβλημα Ενέργειες

Ο δέκτης αποφορτίζεται πολύ
γρήγορα:

– Αντικαταστήστε το πακέτο μπαταριών και ελέγξτε
εάν το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί.

Κακή λήψη: – Πραγματοποιήστε τις δοκιμές που περιγράφονται
στην ενότητα Δοκιμή της περιοχής κάλυψης,
Σελίδα 73.
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Αιτήματα για σέρβις
Εάν δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε το πρόβλημα, υποβάλετε ένα αίτημα για σέρβις ή μια
αναφορά βλάβης.
Στα αιτήματα για σέρβις και στις αναφορές βλάβης πρέπει να περιλαμβάνετε τις πληροφορίες
έκδοσης. Οι πληροφορίες έκδοσης του πομπού παρέχονται στο υπομενού ερωτημάτων (3).

Στοιχείο μενού Τιμή (μόνο για
ανάγνωση)

Περιγραφή

3A Αριθμός σειράς π.χ. 19.0.00001 Εμφανίζει τον αριθμό σειράς της πλακέτας
πομπού.

3B Έκδοση υλικού π.χ. 01.00 Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης της πλακέτας
πομπού.

3C Έκδοση FPGA π.χ. 2.00.00 Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης υλικολογισμικού
FPGA της πλακέτας πομπού.

3D Έκδοση
υλικολογισμικού

π.χ. 1.00.0001 Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης υλικολογισμικού
του πομπού.

10.3
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Συντήρηση
Το σύστημα Integrus απαιτεί λίγες εργασίες συντήρησης, οι οποίες παρατίθενται στον παρακάτω
πίνακα.

Εξάρτημα Integrus Μεσοδιάστημα Έλεγχος

Επαναφορτιζόμενο
πακέτο μπαταριών

Τακτικά, μετά από
τρία χρόνια.

Δεν υπάρχει διαρροή στις μπαταρίες.
Αντικαταστήστε την μπαταρία, εάν υπάρχει
οποιαδήποτε ένδειξη διαρροής ή
διάβρωσης.

Πέντε χρόνια. Αντικαταστήστε το πακέτο μπαταριών.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο το
πακέτο μπαταριών LBB 4550/10.

Ακτινοβολητής Μία φορά το χρόνο Επιθεωρήστε την εγκατάσταση, εάν οι
ακτινοβολητές είναι αναρτημένοι.
Εάν παρατηρηθούν σημάδια ελαττωμάτων
ή ζημιάς, πρέπει να εκτελέσετε αμέσως
διορθωτικές ενέργειες.
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Τεχνικά δεδομένα

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συνολικά χαρακτηριστικά συστήματος
Χαρακτηριστικά μετάδοσης

Υπέρυθρο μήκος κύματος εκπομπής 870 nm

Συχνότητα διαμόρφωσης Φορείς 0 έως 5: 2 έως 6 MHz, σύμφωνα με το
πρότυπο IEC 61603, μέρος 7
Φορείς 6 και 7: έως και 8 MHz

Πρωτόκολλο και διαμόρφωση DQPSK (σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο IEC
61603, μέρος 7)

Απόδοση ήχου συστήματος
(Μέτρηση από την είσοδο ήχου ενός πομπού της σειράς INT-TX έως την έξοδο ακουστικών ενός
δέκτη της σειράς LBB 4540).

Απόκριση ηχητικής συχνότητας 20 Hz έως 10 kHz (-3 dB) σε τυπική ποιότητα
20 Hz έως 20 kHz (-3 dB) σε υψηλή ποιότητα

Ολική αρμονική παραμόρφωση στο 1 kHz < 0,05%

Εξασθένηση ακουστικών παρεμβολών στο
1 kHz

> 80 dB

Δυναμικό εύρος > 80 dB

Σταθμισμένος λόγος σήματος προς θόρυβο > 80 dB(A)

Όρια καλωδίωσης και συστήματος

Τύπος καλωδίου 75 Ohm RG59

Μέγιστος αριθμός ακτινοβολητών 30 ανά έξοδο HF

Μέγιστο μήκος καλωδίου 900 m (2.970 πόδια) ανά έξοδο HF.

Πομποί και λειτουργικές μονάδες
Πομποί υπερύθρων

Τάση δικτύου τροφοδοσίας 100-240 VAC, 50-60 Hz

Κατανάλωση ισχύος  

 σε λειτουργία, μέγιστη 55 W

 σε αναμονή 29 W

Ασύμμετρες είσοδοι ήχου Ονομαστική στάθμη +3 dBV, μέγιστη στάθμη
+6 dBV (± 6 dB)
ονομαστική στάθμη +15 dBV, μέγιστη στάθμη
+18 dBV (± 6 dB)

Συμμετρικές είσοδοι ήχου Ονομαστική στάθμη +6 έως +18 dBV

Σύνδεσμος διακόπτη έκτακτης ανάγκης Είσοδος ελέγχου έκτακτης ανάγκης

12
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Έξοδος ακουστικών 32 ohm έως 2 kohm

Είσοδος HF Ονομαστική τάση 1 Vpp, ελάχιστη τάση 10 mVpp,
75 ohm

Έξοδος HF 1 Vpp, 6 VDC, 75 ohm

Λειτουργική μονάδα εισόδου ήχου και διερμηνέων Integrus

Στάθμη εισόδου ήχου με AGC -16,5 dBV (150 mVeff) έως 
+3,5 dBV (1500 mVeff)

Στάθμη εισόδου ήχου χωρίς AGC -4,4 dBV (600 mVeff)

Ασύμμετρη σύνθετη αντίσταση εισόδου ≥ 10 kohm

Σύνθετη αντίσταση εισόδου DC ≥ 200 kohm

Ακτινοβολητές και παρελκόμενα
Ακτινοβολητές μέσης και υψηλής ισχύος

Τάση δικτύου τροφοδοσίας 100-240 VAC, 50-60 Hz

Κατανάλωση ισχύος  

 LBB 4511, σε λειτουργία 100 W

 LBB 4511, σε αναμονή 8 W

 LBB 4512, σε λειτουργία 180 W

 LBB 4512, σε αναμονή 10 W

Αριθμός IRED  

 LBB 4511 260

 LBB 4512 480

Συνολική ένταση οπτικής κορυφής  

 LBB 4511 12 W/sr

 LBB 4512 24 W/sr

Γωνία μισής έντασης ± 22°

Είσοδος HF Ονομαστική 1 Vpp, ελάχιστη 10 mVpp

Δέκτες, πακέτα μπαταριών και μονάδες φόρτισης
Δέκτες τσέπης

Στάθμη έντασης υπέρυθρης ακτινοβολίας 4 mW/m2 ανά φορέα

Γωνία μισής ευαισθησίας ± 50°

Στάθμη εξόδου ακουστικών στα 2,4 V 450 mVrms (ομιλία στη μέγιστη ένταση,
ακουστικά 32 ohm)

Εύρος συχνοτήτων εξόδου ακουστικών 20 Hz έως 20 kHz

Σύνθετη αντίσταση εξόδου ακουστικών 32 ohm έως 2 kohm

12.1.3
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Μέγιστος λόγος σήματος προς θόρυβο 80 dB(A)

Τάση τροφοδοσίας 1,8 έως 3,6 V, ονομαστική 2,4 V

Κατανάλωση ρεύματος στα 2,4 V (τάση
μπαταρίας)

15 mA (ομιλία στη μέγιστη ένταση, ακουστικά
32 ohm)

Κατανάλωση ρεύματος (σε αναμονή) < 1 mA

Πακέτο μπαταριών NiMH

Τάση 2,4 V

Χωρητικότητα 1100 mAh

Μονάδες φόρτισης

Τάση δικτύου τροφοδοσίας 100-240 VAC, 50-60 Hz

Κατανάλωση ισχύος 300 W (φόρτιση 56 δεκτών)

Κατανάλωση ρεύματος (σε αναμονή) 17 W (χωρίς δέκτες στη μονάδα φόρτισης)
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Καλώδια και σύνδεσμοι
Καλώδια δικτύου τροφοδοσίας

Μπλε Ουδέτερο

Καφέ Τάση

Πράσινο/Κίτρινο Γείωση

Καλώδια ήχου: Τριπολικός σύνδεσμος XLR (θηλυκός)

Ακίδα 1 Γείωση

Ακίδα 2 Σήμα +

Ακίδα 3 Σήμα -

Καλώδια ήχου: Σύνδεσμος cinch (αρσενικός)

Ακίδα 1 Σήμα +

Ακίδα 2 Σήμα -

Ακουστικά: υποδοχή βύσματος 3,5 mm

Άκρο (1) Σήμα αριστερά

Δακτύλιος (2) Σήμα δεξιά

Περίβλημα (3) Ηλεκτρική γείωση/οθόνη

Διακόπτης έκτακτης ανάγκης: Κλεμοσειρά ακροδεκτών

Συνδέστε το διακόπτη έκτακτης ανάγκης στις ακίδες 1 και 2.

12.1.5
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Μηχανικά δεδομένα

Πομποί και λειτουργικές μονάδες
Πομποί υπερύθρων

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)  

για επιτραπέζια χρήση, με πέλματα 92 x 440 x 410 mm
(3,6 x 17,3 x 16,1 in)

για χρήση σε ικρίωμα 19”, με βραχίονες 88 x 483 x 410 mm
(3,5 x 19 x 16,1 in)

  μπροστά από τους βραχίονες 40 mm (1,6 in)

  πίσω από τους βραχίονες 370 mm (14,6 in)

Βάρος
 χωρίς βραχίονες, με πέλματα 6,8 kg (15,0 lb)

Τοποθέτηση Βραχίονες για τοποθέτηση σε ικρίωμα 19" ή
επιτραπέζια στερέωση
Αποσπώμενα πέλματα για αυτόνομη επιτραπέζια
τοποθέτηση

Χρώμα Ανθρακί (PH 10736) με ασημί

Λειτουργική μονάδα εισόδου ήχου και διερμηνέων Integrus

Τοποθέτηση Η μπροστινή πλευρά αφαιρείται όταν
χρησιμοποιείται με τον πομπό Integrus INT-TX

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
 χωρίς την μπροστινή πλευρά 100 x 26 x 231 mm (39 x 10 x 91 in)

Βάρος
 χωρίς την μπροστινή πλευρά 132 g (0,29 lb)

Ακτινοβολητές και παρελκόμενα
Ακτινοβολητές και παρελκόμενα

Τοποθέτηση – Βραχίονας ανάρτησης για απευθείας
τοποθέτηση σε οροφή.

– Πλάκες τοποθέτησης για βάσεις δαπέδου με
σπείρωμα M10 και Whitworth 1/2 ίντσας.

– Διατίθεται προαιρετικά βραχίονας
τοποθέτησης σε τοίχο (LBB 3414/00).

– Θηλιά ασφαλείας

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)  

 LBB 4511 χωρίς βραχίονα 200 x 500 x 175 mm
(7,9 x 19,7 x 6,9 in)

 LBB 4512 χωρίς βραχίονα 300 x 500 x 175 mm
(11,0 x 19,7 x 6,9 in)

12.2

12.2.1

12.2.2

Σύστημα διανομής γλωσσών Τεχνικά δεδομένα | el 89

Bosch Security Systems B.V. Εγχειρίδιο λειτουργίας 10.2013 | V1.4 |



Γωνία ακτινοβολητή  

 τοποθέτηση σε βάση δαπέδου 0, 15 και 30°

 τοποθέτηση σε τοίχο/οροφή 0, 15, 30, 45, 60, 75 και 90°

Βάρος  

 LBB 4511 χωρίς βραχίονα 6,8 kg (15 lb)

 LBB 4511 με βραχίονα 7,6 kg (17 lb)

 LBB 4512 χωρίς βραχίονα 9,5 kg (21 lb)

 LBB 4512 με βραχίονα 10,3 kg (23 lb)

Χρώμα Μπρούντζινο

Βραχίονας τοποθέτησης σε τοίχο

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 200 x 280 x 160 mm
(7,9 x 11,0 x 6,3 in)

Βάρος 1,8 g (4,0 lb)

Χρώμα Γκρι χαλαζία

Δέκτες, πακέτα μπαταριών και μονάδες φόρτισης
Δέκτες τσέπης

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 155 x 45 x 30 mm
(6,1 x 1,8 x 1,2 in)

Βάρος  

 χωρίς μπαταρία 75 g (0,16 lb)

 με μπαταρία 125 g (0,27 lb)

Χρώμα Ανθρακί με ασημί

Πακέτο μπαταριών NiMH

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 14 x 28 x 50 mm
(0,6 x 1,1 x 1,9 in)

Βάρος 50 g (0,11 lb)

Μονάδες φόρτισης

Τοποθέτηση  

 LBB 4560/50 Περιλαμβάνονται βίδες και ούπα για τοποθέτηση
σε τοίχο

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)  

 LBB 4560/00 230 x 690 x 530 mm
(9 x 27 x 21 in)

 LBB 4560/50 130 x 680 x 520 mm
(5 x 27 x 20 in)

Βάρος χωρίς δέκτες  

12.2.3
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LBB 4560/00 15,5 kg (34 lb)

LBB 4560/50 11,2 kg (25 lb)

Βάρος με 56 δέκτες  

LBB 4560/00 22,3 kg (49 lb)

LBB 4560/50 18,0 kg (40 lb)

Χρώμα Ανθρακί με γκρι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Συνολικές συνθήκες συστήματος

Συνθήκες λειτουργίας Σταθερά τοποθετημένο/στατικό/μεταφερόμενο

Εύρος θερμοκρασίας:  

- μεταφορά -40 °C έως +70 °C (-40 °F έως 158 °F)

- λειτουργία και αποθήκευση Σειρά LBB 4560 και LBB 4540:
+5 °C έως +35 °C (41 °F έως 113 °F)
Ακτινοβολητές LBB 4511/00 και BB 4512/00:
+5 °C έως +45 °C (41 °F έως 122 °F)
Σειρά INT‑TX:
+5 °C έως +55 °C (41 °F έως 131 °F)

Σχετική υγρασία:  

- μεταφορά 5 έως 95%

- λειτουργία και αποθήκευση 15 έως 90 %

Ασφάλεια Σειρά LBB 4540, LBB 4560/00, LBB 4560/50:
EN60065/CAN/CSA-C22.2 60065 (Καναδάς)/
UL60065 (Η.Π.Α.)
LBB 4511/00, LBB 4512/00:
EN60065/CAN/CSA-C22.2 60065 (Καναδάς)/
UL1419 (Η.Π.Α.)
Σειρά INT‑TX:
EN60065

Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές Σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο
EN 55103-1 και τους Κανόνες FCC, μέρος 15, σε
συμμόρφωση με τα ισχύοντα όρια για τις
ψηφιακές συσκευές κατηγορίας A

Ατρωσία σε ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές

Σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο
EN 55103‑2

Εγκρίσεις EMC Φέρουν το σήμα CE

ESD Σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο
EN 55103‑2

12.3

12.3.1

Σύστημα διανομής γλωσσών Τεχνικά δεδομένα | el 91

Bosch Security Systems B.V. Εγχειρίδιο λειτουργίας 10.2013 | V1.4 |



Αρμονικές δικτύου Σύμφωνα με το εναρμονισμένο
πρότυπο EN 55103‑1

Περιβαλλοντικές απαιτήσεις Δεν περιέχει απαγορευμένες ουσίες, όπως
ορίζονται από την οδηγία για τον περιορισμό των
επικίνδυνων ουσιών (RoHS).

Κανόνες και πρότυπα

Συνολική συμμόρφωση του συστήματος
– Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60914, το διεθνές πρότυπο για τα συνεδριακά

συστήματα
– Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 61603, μέρος 7, το διεθνές πρότυπο για την ψηφιακή

υπέρυθρη μετάδοση ηχητικών σημάτων για συνεδριακές και παρεμφερείς εφαρμογές
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Εγγυημένα ορθογώνια αποτυπώματα

Τιμές (σε μετρικό σύστημα) ακτινοβολητών με έκδοση υλικού
μεταγενέστερη της 2.00

 LBB 4511/00 σε πλήρη ισχύ LBB 4512/00 σε πλήρη ισχύ

Αρ. Υ γ Ε Μ Π X Ε Μ Π X

1 2,5 0 814 37 22 8,5 1643 53 31 11,5

 5 15 714 34 21 8 1440 48 30 10,5

  30 560 28 20 5 1026 38 27 6,5

  45 340 20 17 2 598 26 23 3

  60 240 16 15 -0,5 380 20 19 0

  90 169 13 13 -6,5 196 14 14 -7

 10 15 770 35 22 10 1519 49 31 12,5

  30 651 31 21 6 1189 41 29 8

  45 480 24 20 2,5 837 31 27 3

  60 380 20 19 -1,5 600 25 24 -1

  90 324 18 18 -9 441 21 21 -10,5

 20 30 609 29 21 12 1364 44 31 11

  45 594 27 22 6 1140 38 30 4,5

  60 504 24 21 0,5 899 31 29 -1,5

  90 441 21 21 -10,5 784 28 28 -14

2 2,5 15 360 24 15 5 714 34 21 7

 5 15 375 25 15 6 714 34 21 8

  30 294 21 14 4 560 28 20 5

  45 195 15 12 1,5 340 20 17 2

  60 156 13 12 -1 240 16 15 -0,5

  90 121 11 11 -5,5 169 13 13 -6,5

 10 30 330 22 15 5,5 651 31 21 6

  45 285 19 15 2,5 480 24 20 2,5

  60 224 16 14 -1 380 20 19 -1,5

  90 196 14 14 -7 324 18 18 -9

 20 60 255 17 15 2,5 504 24 21 0,5

  90 225 15 15 -7,5 441 21 21 -10,5

4 2,5 15 187 17 11 4 360 24 15 5
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 LBB 4511/00 σε πλήρη ισχύ LBB 4512/00 σε πλήρη ισχύ

Αρ. Υ γ Ε Μ Π X Ε Μ Π X

 5 15 187 17 11 5 375 25 15 6

  30 165 15 11 3,5 294 21 14 4

  45 120 12 10 1,5 195 15 13 1,5

  60 90 10 9 -0,5 156 13 12 -1

  90 81 9 9 -4,5 121 11 11 -5,5

 10 45 154 14 11 3 285 19 15 2,5

  60 132 12 11 0 224 16 14 -1

  90 100 10 10 -5 196 14 14 -7

 20 90 100 10 10 -5 225 15 15 -7,5

8 2,5 15 96 12 8 3 187 17 11 4

 5 15 84 12 7 4,5 187 17 11 5

  30 88 11 8 3 165 15 11 3,5

  45 63 9 7 1,5 120 12 10 1,5

  60 56 8 7 -0,5 90 10 9 -0,5

  90 49 7 7 -3,5 81 9 9 -4,5

 10 60 64 8 8 1,5 132 12 11 0

  90 64 8 8 -4 100 10 10 -5

(Το ύψος τοποθέτησης είναι η απόσταση από το επίπεδο λήψης και όχι από το δάπεδο).

Αρ. = Αριθμός φορέων
Υ = ύψος τοποθέτησης [m]
γ = γωνία τοποθέτησης
[μοίρες]

Ε= εμβαδόν [m2]
Μ = μήκος [m]

Π = πλάτος [m]
X= απόκλιση [m]
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Τιμές (σε αγγλοσαξονικό σύστημα) ακτινοβολητών με έκδοση υλικού
μεταγενέστερη της 2.00

 LBB 4511/00 σε πλήρη ισχύ LBB 4512/00 σε πλήρη ισχύ

Αρ. Υ γ Ε Μ Π X Ε Μ Π X

1 8 0 8712 121 72 28 17748 174 102 38

 16 15 7728 112 69 26 15386 157 98 34

  30 6072 92 66 16 11125 125 89 21

  45 3696 66 56 7 6375 85 75 10

  60 2548 52 49 -2 4092 66 62 0

  90 1849 43 43 -21 2116 46 46 -23

 33 15 8280 115 72 33 16422 161 102 41

  30 7038 102 69 20 12825 135 95 26

  45 5214 79 66 8 9078 102 89 10

  60 4092 66 62 -5 6478 82 79 -3

  90 3481 59 59 -30 4761 69 69 -34

 66 30 6555 95 69 39 14688 144 102 36

  45 6408 89 72 20 12250 125 98 15

  60 5451 79 69 2 9690 102 95 -5

  90 4761 69 69 -34 8464 92 92 -46

2 8 15 3871 79 49 16 7728 112 69 23

 16 15 4018 82 49 20 7728 112 69 26

  30 3174 69 46 13 6072 92 66 16

  45 1911 49 39 5 3696 66 56 7

  60 1677 43 39 -3 2548 52 49 -2

  90 1296 36 36 -18 1849 43 43 -21

 33 30 3528 72 49 18 7038 102 69 20

  45 3038 62 49 8 5214 79 66 8

  60 2392 52 46 -3 4092 66 62 -5

  90 2116 46 46 -23 3481 59 59 -30

 66 60 2744 56 49 8 5451 79 69 2

  90 2401 49 49 -25 4761 69 69 -34

4 8 15 2016 56 36 13 3871 79 49 16

 16 15 2016 56 36 16 4018 82 49 20

  30 1764 49 36 11 3174 69 46 13
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 LBB 4511/00 σε πλήρη ισχύ LBB 4512/00 σε πλήρη ισχύ

Αρ. Υ γ Ε Μ Π X Ε Μ Π X

  45 1287 39 33 5 2107 49 43 5

  60 990 33 30 -2 1677 43 39 -3

  90 900 30 30 -15 1296 36 36 -18

 33 45 1656 46 36 10 3038 62 49 8

  60 1404 39 36 0 2392 52 46 -3

  90 1089 33 33 -16 2116 46 46 -23

 66 90 1089 33 33 -16 2401 49 49 -25

8 8 15 1014 39 26 10 2016 56 36 13

 16 15 897 39 23 15 2016 56 36 16

  30 936 36 26 10 1764 49 36 11

  45 690 30 23 5 1287 39 33 5

  60 598 26 23 -2 990 33 30 -2

  90 529 23 23 -11 900 30 30 -15

 33 60 676 26 26 5 1404 39 36 0

  90 676 26 26 -13 1089 33 33 -16

(Το ύψος τοποθέτησης είναι η απόσταση από το επίπεδο λήψης και όχι από το δάπεδο).

Αρ. = Αριθμός φορέων
Υ = ύψος τοποθέτησης [ft]
γ = γωνία τοποθέτησης
[μοίρες]

Ε = εμβαδόν [ft2]
Μ = μήκος [ft]

Π = πλάτος [ft]
X = απόκλιση [ft]
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Τιμές (σε μετρικό σύστημα) ακτινοβολητών με έκδοση υλικού
προγενέστερη της 2.00.

 LBB 4511/00 σε πλήρη ισχύ LBB 4512/00 σε πλήρη ισχύ

Αρ. Υ γ Ε Μ Π X Ε Μ Π X

1 2,5  627 33 19 7 1269 47 27 10

 5 15 620 31 20 7 1196 46 26 8

  30 468 26 18 4 816 34 24 6

  45 288 18 16 2 480 24 20 2

  60 196 14 14 0 324 18 18 0

  90 144 12 12 -6 196 14 14 -7

 10 15 589 31 19 9 1288 46 28 10

  30 551 29 19 5 988 38 26 6

  45 414 23 18 2 672 28 24 2

  60 306 18 17 -1 506 23 22 -1

  90 256 16 16 -8 400 20 20 -10

 20 30 408 24 17 13 1080 40 27 11

  45 368 23 16 7 945 35 27 4

  60 418 22 19 1 754 29 26 -1

  90 324 18 18 -9 676 26 26 -13

2 2,5 15 308 22 14 4 576 32 18 6

 5 15 322 23 14 5 620 31 20 7

  30 247 19 13 3 468 26 18 4

  45 168 14 12 1 288 18 16 2

  60 132 12 11 -1 196 14 14 0

  90 100 10 10 -5 144 12 12 -6

 10 30 266 19 14 6 551 29 19 5

  45 234 18 13 2 414 23 18 2

  60 195 15 13 -1 306 18 17 -1

  90 144 12 12 -6 256 16 16 -8

 20 60 195 15 13 3 418 22 19 1

  90 196 14 14 -7 324 18 18 -9

4 2,5 15 160 16 10 3 308 22 14 4

 5 15 144 16 9 4 322 23 14 5

  30 140 14 10 3 247 19 13 3
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 LBB 4511/00 σε πλήρη ισχύ LBB 4512/00 σε πλήρη ισχύ

Αρ. Υ γ Ε Μ Π X Ε Μ Π X

  45 99 11 9 1 168 14 12 1

  60 90 10 9 -1 132 12 11 -1

  90 64 8 8 -4 100 10 10 -5

 10 45 120 12 10 3 234 18 13 2

  60 108 12 9 0 195 15 13 -1

  90 100 10 10 -5 144 12 12 -6

 20 90 64 8 8 -4 196 14 14 -7

8 2,5 15 84 12 7 2 160 16 10 3

 5 15 60 10 6 4 144 16 9 4

  30 70 10 7 3 140 14 10 3

  45 63 9 7 1 99 11 9 1

  60 49 7 7 0 90 10 9 -1

  90 36 6 6 -3 64 8 8 -4

 10 60 49 7 7 2 108 12 9 0

  90 49 7 7 -3,5 100 10 10 -5

(Το ύψος τοποθέτησης είναι η απόσταση από το επίπεδο λήψης και όχι από το δάπεδο).

Αρ. = Αριθμός φορέων
Υ = ύψος τοποθέτησης [m]
γ = γωνία τοποθέτησης
[μοίρες]

Ε= εμβαδόν [m2]
Μ = μήκος [m]

Π = πλάτος [m]
X= απόκλιση [m]
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Τιμές (σε αγγλοσαξονικό σύστημα) ακτινοβολητών με έκδοση υλικού
προγενέστερη της 2.00.

 LBB 4511/00 σε πλήρη ισχύ LBB 4512/00 σε πλήρη ισχύ

Αρ. Υ γ Ε Μ Π X Ε Μ Π X

1 8  6696 108 62 23 13706 154 89 33

 16 15 6732 102 66 23 12835 151 85 26

  30 5015 85 59 13 8848 112 79 20

  45 3068 59 52 7 5214 79 66 7

  60 2116 46 46 0 3481 59 59 0

  90 1521 39 39 -20 2116 46 46 -23

 33 15 6324 102 62 30 13892 151 92 33

  30 5890 95 62 16 10625 125 85 20

  45 4425 75 59 7 7268 92 79 7

  60 3304 59 56 -3 5400 75 72 -3

  90 2704 52 52 -26 4356 66 66 -33

 66 30 4424 79 56 43 11659 131 89 36

  45 3900 75 52 23 10235 115 89 13

  60 4464 72 62 3 8075 95 85 -3

  90 3481 59 59 -30 7225 85 85 -43

2 8 15 3312 72 46 13 6195 105 59 20

 16 15 3450 75 46 16 6732 102 66 23

  30 2666 62 43 10 5015 85 59 13

  45 1794 46 39 3 3068 59 52 7

  60 1404 39 36 -3 2116 46 46 0

  90 1089 33 33 -16 1521 39 39 -20

 33 30 2852 62 46 20 5890 95 62 16

  45 2537 59 43 7 4425 75 59 7

  60 2107 49 43 -3 3304 59 56 -3

  90 1521 39 39 -20 2704 52 52 -26

 66 60 2107 49 43 10 4464 72 62 3

  90 2116 46 46 -23 3481 59 59 -30

4 8 15 1716 52 33 10 3312 72 46 13

 16 15 1560 52 30 13 3450 75 46 16

  30 1518 46 33 10 2666 62 43 10
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 LBB 4511/00 σε πλήρη ισχύ LBB 4512/00 σε πλήρη ισχύ

Αρ. Υ γ Ε Μ Π X Ε Μ Π X

  45 1080 36 30 3 1794 46 39 3

  60 990 33 30 -3 1404 39 36 -3

  90 676 26 26 -13 1089 33 33 -16

 33 45 1287 39 33 10 2537 59 43 7

  60 1170 39 30  2107 49 43 -3

  90 1089 33 33 -16 1521 39 39 -20

 66 90 676 26 26 -13 2116 46 46 -23

8 8 15 897 39 23 7 1716 52 33 10

 16 15 660 33 20 13 1560 52 30 13

  30 759 33 23 10 1518 46 33 10

  45 690 30 23 3 1080 36 30 3

  60 529 23 23  990 33 30 -3

  90 400 20 20 -10 676 26 26 -13

 33 60 529 23 23 7 1170 39 30 0

  90 529 23 23 -11 1089 33 33 -16

(Το ύψος τοποθέτησης είναι η απόσταση από το επίπεδο λήψης και όχι από το δάπεδο).

Αρ. = Αριθμός φορέων
Υ = ύψος τοποθέτησης [ft]
γ = γωνία τοποθέτησης
[μοίρες]

Ε = εμβαδόν [ft2]
Μ = μήκος [ft]

Π = πλάτος [ft]
X = απόκλιση [ft]
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