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Biztonság
A termékek telepítése és használata előtt mindig olvassa el a telepítéssel kapcsolatos
tudnivalókat tartalmazó Telepítés, Oldal 34 fejezetet, valamint a hálózati tápfeszültséget
használó termékekhez mellékelt Biztonsági tudnivalókat.

!
Figyelmeztetés!

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a készüléket hosszú ideig

nagy hangerőn.

1
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A kézikönyvről

Cél
Jelen dokumentum célja az Integrus hangátviteli rendszer telepítésével, beállításával,
működtetésével, karbantartásával és hibaelhárításával kapcsolatos információk biztosítása.

Célközönség
A dokumentum célközönsége az Integrus hangátviteli rendszer telepítői és felhasználói.

Kapcsolódó dokumentáció
– A DCN Next Generation üzemeltetési kézikönyve. A termékkel kapcsolatos további

tudnivalókat a www.boschsecurity.hu oldalon talál.

Figyelmeztető jelzések és megjegyzések
Négy különböző jelölés található ebben az útmutatóban. A jelölés típusa szorosan kapcsolódik
ahhoz a hatáshoz, amelyet be nem tartása okozhat. Ezek a jelölések - a legkevésbé súlyostól a
legsúlyosabbig - a következők:

Figyelem!

Kiegészítő információkat tartalmaz. A „megjegyzés” figyelmen kívül hagyása általában nem jár

a készülék károsodásával, sem személyi sérüléssel.

!

Vigyázat!

A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a készülék vagy más eszközök károsodásával, illetve

könnyebb személyi sérülésekkel járhat.

!
Figyelmeztetés!

A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a készülék vagy más eszközök súlyos károsodásával,

illetve súlyos személyi sérülésekkel járhat.

Veszély!

A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos, akár halálos sérülésekhez vezethet.

Szerzői jog és felelősség kizárása
Minden jog fenntartva. A dokumentum semmilyen részét nem szabad bármilyen formában vagy
módon, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolatban, felvételen vagy egyéb módon másolni
vagy továbbadni a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Újranyomásra vagy kivonat
készítésére vonatkozó engedélyért forduljon a Bosch Security Systems B.V.-hez.
A tartalom és az illusztrációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

2
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A dokumentum előzményei

Kiadás dátuma Dokumentum verziója Ok

2013.10.24 V1.3 Új dokumentumelrendezés.

2013.11.29 V1.4 EOL termékinformációk
eltávolítása.
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A rendszer áttekintése

A rendszer áttekintése
Az Integrus infravörös sugárzáson keresztül közvetített hangjelek vezeték nélküli elosztására
szolgáló rendszer. Olyan nemzetközi konferenciákon történő szinkrontolmácsoláshoz
használható, ahol több nyelven zajlik a megbeszélés. Annak érdekében, hogy a résztvevők
megértsék az elhangzottakat, a tolmácsok szimultán módon fordítják a beszélő nyelvét igény
szerint. A rendszer ezeket a tolmácsolásokat osztja el a konferenciateremben, a küldöttek
kiválasztják a megfelelő nyelvet, és fejhallgatón hallgatják. Az Integrus rendszer zene
elosztására is használható (monó és sztereó módban).

Ábra 3.1: Az Integrus rendszer áttekintése (a bemenet DCN-rendszer)

 
Az Integrus hangátviteli rendszer az alábbiak közül egyet vagy többet tartalmaz:
 

Infravörös adó
Az adó az Integrus rendszer legfontosabb része. Négy típus áll rendelkezésre:
– INT-TX04 4 hangcsatorna-bemenettel
– INT-TX08 8 hangcsatorna-bemenettel
– INT-TX16 16 hangcsatorna-bemenettel
– INT-TX32 32 hangcsatorna-bemenettel
Az adót közvetlenül lehet csatlakoztatni a DCN Next Generation konferenciarendszerhez (lásd:
Csatlakozás, Oldal 44).
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Audiobemeneti és tolmácsmodul
Az audiobemeneti és tolmácsmodul az adó házába szerelhető, így az adó számos
konferenciarendszerhez csatlakoztatható:
– LBB 3422/20 Integrus audiobemeneti és tolmácsmodul analóg tárgyaló- és

konferenciarendszerekhez (például a CCS 900) vagy LBB 3222/04 6 csatornás
tolmácspultokhoz való csatlakoztatáshoz.

 

Infravörös sugárzók
Kétféle sugárzó áll rendelkezésre:
– LBB 4511/00 közepes teljesítményű sugárzó kis/közepes konferenciatermekhez
– LBB 4512/00 nagy teljesítményű sugárzó közepes/nagy konferenciatermekhez
A sugárzók felszerelhetőek falra, mennyezetre vagy állványra.
 

Infravörös vevők
Háromféle többcsatornás infravörös vevő áll rendelkezésre:
– LBB 4540/04 4 hangcsatornához
– LBB 4540/08 8 hangcsatornához
– LBB 4540/32 32 hangcsatornához
A vevők üzemeltethetők újratölthető NiMH-akkumulátorral és egyszer használatos elemmel is.
A töltés a vevőben végezhető.
 

Töltőberendezés
A berendezés 56 infravevő töltésére és tárolására alkalmas. Két verzió áll rendelkezésre:
– LBB 4560/00 töltőtáska hordozható rendszerekhez
– LBB 4560/50 töltőszekrény állandó rendszerekhez
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Integrus adók
Az adó az Integrus rendszer központi eleme. Legfeljebb 32 külső csatornáról (adótípustól
függően) fogad aszimmetrikus audiojeleket, valamint használható a DCN Next Generation
konferenciarendszerrel. Használható továbbá analóg tárgyaló- és tolmácsrendszerekkel (pl. a
CCS 900 rendszerrel és legfeljebb 12 tolmácsmunkahellyel), illetve külső audioforrásokat
elosztó önálló rendszerként is.

Adó elölnézete

32 4 51

Ábra 3.2: Adó, elölnézet

1 Hálózati főkapcsoló – A főkapcsoló bekapcsolása után működésbe lép az adó és
világítani kezd a kijelző (3).

2 Mini infravörös sugárzó – Négy infravörös dióda (IRED) bocsát ki a sugárzóval azonos
infravörös jelet. Felügyeleti célokra használható. A diódák a konfigurációs menüben
kikapcsolhatók.

3 Menüképernyő – 2x16 karakteres LCD kijelző, amely az adó állapotáról nyújt
információkat. A rendszer konfigurálásakor interaktív kijelzőként működik.

4 Menügomb – Forgatható nyomógomb a konfigurációs szoftver kijelzővel (3) együtt
történő működtetéséhez.

5 Felügyeleti fejhallgatóaljzat – 3,5 mm-es jack aljzat fejhallgató felügyeleti célból
történő csatlakoztatásához. Az aljzat a konfigurációs menüben kikapcsolható.

 

3.2
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Adó hátulnézete
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Ábra 3.3: Adó, hátulnézet

1 Modulfoglalat – Segítségével opcionális audiointerfész modul szerelhető az adó házába.
A csatlakozói az adó hátulján lévő résen keresztül érhetők el.

2 Vészkapcsoló csatlakozója – Csatlakozóblokk-aljzat normál esetben nyitott kapcsoló
csatlakoztatásához. A kapcsoló zárásakor az összes csatornára a jobb oldali kiegészítő
bemenet jele kerül az egyéb audiobemeneteket felülbírálva. A termékhez mellékelve van
a megfelelő kábelcsatlakozó is.

3 Kiegészítő hangbemenetek – Két XLR-csatlakozóaljzat a kiegészítő audiobemenetek
számára. Segítségükkel kiegészítő szimmetrikus audiojelek – például zene, a terem
eredeti hangja vagy vészhelyzeti üzenetek – csatlakoztathatók.

4 Audiojel-bemenetek – 4, 8, 16 vagy 32 RCA-csatlakozó külső aszimmetrikus audiojelek
csatlakoztatásához. A csatlakozók száma az adó típusától függ.

5 Földcsatlakozási pont – Csak gyári tesztelés céljára.

6 Sugárzó sorbafűzési bemenete – Nagyfrekvenciás (HF) BNC-csatlakozó egy másik adó
sugárzókimenetének sorbafűzéséhez.

7 Sugárzók jelkimenete – Hat nagyfrekvenciás (HF) BNC-csatlakozó a sugárzók
csatlakoztatásához. Minden kimenethez 30 sorbafűzött sugárzó csatlakoztatható.

8 Optikai hálózati csatlakozók – Két csatlakozó a DCN Next Generation
konferenciarendszer közvetlen, optikai kábellel történő csatlakoztatásához.

9 Hálózati tápcsatlakozó – „Euro” hálózati csatlakozóaljzat. Az adó automatikusan
választja ki a hálózati feszültséget. A termékhez mellékelve van a hálózati tápkábel.

 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: Integrus adók, Oldal 34
– Csatlakoztatás: Csatlakozás, Oldal 44
– Beállítás: Integrus adó, Oldal 50 és Az adó beállítása, Oldal 53
– Működtetés: Integrus adó, Oldal 72
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Audiobemeneti és tolmácsmodul
Az audiobemeneti és tolmácsmodul az adó házába szerelhető, így az adó számos
konferenciarendszerhez csatlakoztatható:
– LBB 3422/20 Integrus audiobemeneti és tolmácsmodul analóg tárgyaló- és

konferenciarendszerekhez (például a CCS 900) vagy LBB 3222/04 6 csatornás
tolmácspultokhoz való csatlakoztatáshoz. A termékkel kapcsolatos információkért tekintse
meg a DCN NG üzemeltetési kézikönyvét (a kézikönyv a DCN NG DVD lemezén vagy a
következő weboldal termékkel/DCN rendszerrel kapcsolatos részén található:
www.boschsecurity.com.
– Ezt a modult az adó házába kell szerelni (lásd: Audiobemeneti és tolmácsmodul, Oldal

34).
 

3.3
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Integrus sugárzók
A sugárzók fogadják az adó által előállított vivőjelet, majd legfeljebb 32 hangátviteli csatornát
tartalmazó infravörös sugárzást bocsátanak ki. A sugárzók az infravörös adó hat
nagyfrekvenciás (HF) BNC-kimenetéhez csatlakoztathatók. A kimenetekhez egyenként
legfeljebb 30 sorbafűzött sugárzó csatlakoztatható.
Az LBB 4511/00 egység infravörös kimeneti teljesítménye 21 Wpp, míg az LBB 4512/00
egységé 42 Wpp. Mindkét egység automatikusan választja ki a hálózati tápfeszültséget, és
automatikusan bekapcsol az adó bekapcsolásakor.
A jelek kábelben jelentkező csillapítását automatikusan kiegyenlíti a sugárzó. Amikor a sugárzó
tápfeszültséget kap és bekapcsolják az adót, a sugárzó elvégzi a kiegyenlítés inicializálását. A
piros LED rövid villogással jelzi, hogy az inicializálás folyamatban van.
Ha nem észlelnek vivőhullámokat, a sugárzók készenléti állapotba kapcsolnak. A sugárzók
túlmelegedés elleni védelemmel is el vannak látva, amely a teljesítményt a felére csökkenti
vagy készenléti állapotba helyezi a sugárzókat, ha az infravörös LED-ek hőmérséklete túl
magas.

1 21 2

Ábra 3.4: LBB 4512/00 nagy teljesítményű sugárzó (elölnézet)

1 Piros állapotjelző LED-ek – Információkat nyújtanak a sugárzó állapotáról. Ezzel
kapcsolatban lásd: Integrus sugárzók, Oldal 73.

2 Sárga állapotjelző LED-ek – Információkat nyújtanak a sugárzó állapotáról. Ezzel
kapcsolatban lásd: Integrus sugárzók, Oldal 73.

3.4

14 hu | A rendszer áttekintése Hangátviteli rendszer

2013.10 | V1.4 | Üzemeltetési kézikönyv Bosch Security Systems B.V.



3

2

1

4

5

6

7

Ábra 3.5: LBB 4512/00 sugárzó (oldalsó és hátulnézet)

1 Biztonsági szem – Kiegészítő védelmet nyújtó biztonsági vezeték csatlakoztatásához.

2 Biztonsági szem furata – Menetes furat a biztonsági szem csatlakoztatásához.

3 Keret furata – Menetes furat a függesztőkeret felszereléséhez.

4 Hálózati tápcsatlakozó – „Euro” hálózati csatlakozódugó. A sugárzók automatikusan
választják ki a hálózati feszültséget.

5 Infravörös jelbemenet/sorbafűzhető csatlakozó – Két nagyfrekvenciás (HF) BNC-
csatlakozó a sugárzó adóhoz csatlakoztatásához, illetve más sugárzókkal való
sorbafűzéséhez. Az automatikus kábelvégződtetésről a BNC-csatlakozók beépített
kapcsolója gondoskodik.

6 Kimeneti teljesítmény választókapcsolója – Segítségével a sugárzók teljes és fél
teljesítményű üzemmódja között lehet választani.

7 Késleltetéskompenzációs kapcsolók – Két tízállású kapcsoló a sugárzók különböző
hosszúságú kábeleinek kompenzálásához.
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Ábra 3.6: Az LBB 4511/00 és LBB 4512/00 sugárzók függesztőkerete és szerelőlemeze

1 Szerelőlemez – Tartozék lemez a sugárzók állványra vagy falra szereléséhez.
A szerelés módjától függően a szerelőlemez csatlakoztatható a keret egyik vagy mindkét
oldalához (lásd: A szerelőlemez és a függesztőkeret csatlakoztatása, Oldal 37).

2 Szerelőlemez furata – Menetes furatok a szerelőlemez rögzítéséhez.

3 Sugárzó furata – Csavarfuratok.

4 Rögzítőfurat – Csavarfuratok a keret mennyezetre vagy vízszintes felületre rögzítéséhez.

5 Csavar – Csavar a függesztőkeret sugárzóhoz rögzítéséhez.

6 Csavar – Csavar a szerelőlemez függesztőkerethez rögzítéséhez.

7 Alátét

 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: Közepes és nagy teljesítményű sugárzók, Oldal 36
– Beállítás: Integrus sugárzók, Oldal 61
– Működtetés: Integrus sugárzók, Oldal 73
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Integrus vevőkészülékek
4, 8 és 32 csatornás LBB 4540 vevők állnak rendelkezésre. A vevők üzemeltethetők NiMH-
akkumulátorról vagy egyszer használatos elemekről, és rendelkeznek csatornaválasztásra és
hangerő-beállításra szolgáló kezelőszervekkel, valamint bekapcsológombbal. Minden vevő 3,5
mm-es sztereó jack aljzattal rendelkezik monó vagy sztereó fejhallgatók csatlakoztatásához.
LCD kijelzőről olvasható le a csatorna száma, valamint azon jelennek meg a jelvételt és az
alacsony akkumulátorfeszültséget jelző ikonok is.
Az akkumulátortöltés a vevőben végezhető.

2

1
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Ábra 3.7: Vevő elöl- és hátulnézetből nyitott akkumulátortartó rekesszel

1 Töltésjelző LED – A töltőberendezéssel használatos.

2 Fejhallgató-csatlakozó – Integrált készenlét/ki kapcsolóval rendelkező, 3,5 mm-es
sztereó kimeneti jack aljzat fejhallgató csatlakoztatásához.

3 LCD kijelző – A kiválasztott csatornát megjelenítő két számjegyű kijelző. Ha a vevő
megfelelő minőségű infravörös jelet észlel, egy antenna szimbólum is megjelenik a
kijelzőn. Ha az akkumulátor vagy az elemek lemerülőben vannak, a kijelzőn egy
akkumulátor szimbólum látható.

4 Hangerő-szabályozó – A hangerő szabályozására szolgáló csúszka.

5 Csatornaválasztó – Az audiocsatorna kiválasztására szolgáló, fel-le léptető kapcsoló. A
csatorna száma az LCD kijelzőn látható.

6 Ki-/bekapcsoló gomb – Fejhallgató csatlakoztatásakor a vevő készenléti állapotba
kapcsol. A ki-/bekapcsoló gomb megnyomásakor a vevő készenléti állapotból bekapcsolt
állapotba kerül. A készenléti állapotba való visszakapcsoláshoz tartsa nyomva a gombot
kb. 2 másodpercig. A fejhallgató eltávolításakor a vevő automatikusan kikapcsol.

7 Akkumulátorcsatlakozó – Ezzel a csatlakozóval csatlakoztatható az akkumulátor a
vevőhöz. Ha a csatlakozót nem használják, a töltés automatikusan kikapcsol.

3.5
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8 Töltőérintkezők – A töltőberendezéssel együtt az akkumulátor töltéséhez használatos
(akkumulátor használata esetén)

9 Akkumulátor vagy egyszer használatos elemek – Újratölthető NiMH-akkumulátor
(LBB 4550/10) vagy két egyszer használatos, 1,5 voltos, A méretű elem.

 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: Integrus vevőkészülékek, Oldal 42
– Működtetés: Integrus vevőkészülékek, Oldal 73

Vevő fejhallgatója
A fejhallgató a vevőhöz 3,5 mm-es sztereó jack csatlakozóval csatlakozik. A használható
fejhallgatók a következők:
– LBB 3441/10 nyakba akasztható sztereó fülhallgató
– LBB 3442/00 szimpla (monó) fülhallgató
– LBB 3443/00 sztereó fejhallgató
– HDP-ILN vevőkészülék induktív hurkos, nagyothalló rendszerhez
– HDP‑LWN nyakba akasztható könnyű fejhallgató
– Bármely más kompatibilis típus (lásd: Műszaki adatok, Oldal 80)
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Integrus töltőegységek
A töltőegységek egyszerre 56 vevő töltésére alkalmasak. A töltőegység automatikus
feszültségválasztóval ellátott tápegységet tartalmaz. A töltőelektronikát és az állapotjelző LED-
eket mindig vevő tartalmazza. A töltőáramkör ellenőrzi az akkumulátor jelenlétét és felügyeli a
töltési folyamatot.
Két verzió áll rendelkezésre, amelyek azonban funkcionálisan azonosak:
– LBB 4560/00 töltőtáska hordozható rendszerekhez
– LBB 4560/50 töltőszekrény állandó telepítésű rendszerekhez Megfelel mind asztali, mind

falra szerelt működtetéshez.

1

2

3

Ábra 3.8: LBB 4560 töltőegység

1 Hálózati tápcsatlakozó – „Euro” hálózati csatlakozóaljzat. A töltőegység automatikusan
választja ki a hálózati feszültséget. A termékhez mellékelve van a hálózati tápkábel.

2 Hálózati főkapcsoló

3 Vevők helye – Egy töltőegység egyszerre legfeljebb 56 vevő töltésére képes.

 
A következő részek további információkat nyújtanak az említett témáról:
– Telepítés: Integrus töltőegységek, Oldal 42
– Működtetés: Integrus töltőegységek, Oldal 74
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Tervezés

Rendszertechnológia

Infravörös sugárzás
Az Integrus rendszer modulált infravörös sugárzással történő átvitelen alapszik. Az infravörös
sugárzás a látható fényből, rádióhullámokból és másfajta sugárzásokból álló elektromágneses
spektrum része. Hullámhossza éppen a látható tartomány felett van. A látható fényhez
hasonlóan visszaverődik a kemény felületekről, ugyanakkor áthalad az átlátszó felületeken,
mint például az üvegen. Az infravörös sugárzás spektruma más vonatkozó spektrumokkal
együtt a következő ábrán látható.
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Ábra 4.1: Az infravörös sugárzás spektrumának összehasonlítása más spektrumokkal

1 Nappali fény spektruma

2 Az emberi szem érzékenysége

3 Infravörös sugárzó

4 Az infravörös érzékelő érzékenysége

5 Napfényszűrővel ellátott infravörös érzékelő érzékenysége

 

4
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Jelfeldolgozás
Az Integrus rendszer magas frekvenciájú vivőjeleket használ (általában 2 és 8 MHz között),
hogy megelőzze a modern fényforrások által okozott, interferencia jellegű problémákat (lásd: A
sugárzó lenyomata, Oldal 23). A digitális hangfeldolgozás folyamatosan kiváló hangminőséget
biztosít.
Az adóban történő jelfeldolgozás a következő főbb lépésekből áll (lásd a következő ábrát):
1. A/D konverzió – A rendszer minden analóg hangcsatornát digitális jellé alakít.
2. Tömörítés – A rendszer tömöríti a digitális jeleket, hogy növelje az egyes vivőkön

kiosztható információmennyiséget. A tömörítési tényező függ a szükséges hangminőségtől
is.

3. Protokoll létrehozása - Maximálisan négy jelből álló digitális jelcsoportok létrehozása
egyetlen digitális információs adatfolyamba. Külön hibás algoritmus információ
hozzáadása. Ezt az információt a vevők hibakereséshez és javításhoz használják.

4. Moduláció – A nagyfrekvenciás vivőjel fázismodulációja digitális információs
adatfolyammal.

5. Sugárzás - Legfeljebb 8 modulált vivőjel kombinációja és elküldése az infravörös
sugárzókhoz, melyek a vivőjeleket modulált infravörös fénnyé konvertálják.

Az infravevőkben ellentétes folyamat zajlik le a modulált infravörös fény külön analóg
hangcsatornákká konvertálásához.

A/D Conversion

& Compression

A/D Conversion

& Compression

Audio

Channel

Audio

Channel

Protocol Creation

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

Ábra 4.2: A jelfeldolgozás áttekintése (egy vivő esetén)

Minőségi módok
Az Integrus rendszer négy különböző minőségben képes hangjelet továbbítani:
– Monó, normál minőség, maximálisan 32 csatorna
– Monó, prémium minőség, maximálisan 16 csatorna
– Sztereó, normál minőség, maximálisan 16 csatorna
– Sztereó, prémium minőség, maximálisan 8 csatorna
A normál minőség kisebb sávszélességet használ, és beszéd továbbítására használható. Zene
esetén a prémium minőségi módok közel CD-minőséget biztosítanak.
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Vivők és csatornák
Az Integrus rendszer akár 8 különböző vivőjel továbbítására is képes (az adó típusától
függően). Minden vivőjel akár 4 különböző hangcsatornát tartalmazhat. A vivőnkénti maximális
csatornaszám a kiválasztott minőségi módtól függ. A sztereó jelek kétszer annyi sávszélességet
használnak, mint a monó jelek, valamint a prémium minőség is kétszer annyi sávszélességet
használ, mint a normál minőség.
Vivőnként lehetséges a különböző minőségi módú csatornák keverése a teljes sávszélesség
eléréséig. Az alábbi táblázat felsorolja az összes lehetséges vivőnkénti csatornakombinációt:

 Csatornaminőség  

 Monó
Normál

Monó
Prémium

Sztereó
Normál

Sztereó
Prémium

Sávszélesség

A
csatorná
k
vivőnként
i
lehetség
es száma

4    4 x 10 kHz

2 1   2 x 10 kHz és 1 x 20 kHz

2  1  2 x 10 kHz és 1 x 10 kHz (bal) és
1 x 10 kHz (jobb)

 1 1  1 x 20 kHz és 1 x 10 kHz (bal) és
1 x 10 kHz (jobb)

  2  2 x 10 kHz (bal) és 2 x 10 kHz
(jobb)

 2   2 x 20 kHz

   1 1 x 20 kHz (bal) és 1 x 20 kHz
(jobb)
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Az infravörös elosztórendszerek jellemzői
A jó infravörös elosztórendszer biztosítja, hogy a konferenciateremben minden résztvevő
zavarmentesen kapja meg a kiosztott jelet. Ez elérhető elegendő sugárzóval, melyeket jól
eltervezett helyre helyeznek, hogy a konferenciatermet egyenletes infravörös sugárzás érje, a
megfelelő erősséggel. Számos összetevő befolyásolja az infravörös jel egyenletességét és
minőségét, melyeket számításba kell venni az infravörös sugárzású elosztórendszerek
tervezésekor. Ezekről a következő fejezetekben olvashat.

A vevő irányított érzékenysége
A vevő érzékenysége akkor a legjobb, amikor közvetlenül a sugárzó felé néz. A maximális
érzékenység tengelye 45 fokban felfelé irányul (lásd a következő ábrát). A vevő forgatása
csökkenti az érzékenységet. Kevesebb, mint +/- 45 fokos forgatás esetén a hatás nem nagy, de
nagyobb forgatás esetén az érzékenység gyorsan csökken.

45

45

90

Ábra 4.3: A vevők irányérzékenységi jellemzői

A sugárzó lenyomata
Egy sugárzó lefedettségi területe függ az átvitt vivők számától és a sugárzó kimeneti
teljesítményétől. Az LBB 4512/00-ás sugárzó lefedettségi területe kétszer nagyobb, mint az
LBB 4511/00 modellé. A lefedettségi terület megduplázható két sugárzó egymás mellé
szerelésével is. Egy sugárzó teljes sugárzási ereje az átvitt vivőkön keresztül kerül elosztásra.
Több vivő használata esetén a lefedettségi terület arányosan csökken. A vevő vivőnként 4
mW/m2-es infravörös jelerősséget igényel a hibátlan működéshez (80 dB S/N arányt

4.2
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eredményezve a hangcsatornákhoz). A vivők számának hatása a lefedettségi területre a
következő két ábrán látható. A sugárzási mintázat az a terület, amelyen belül a sugárzás
intenzitása legalább a minimálisan szükséges jelerősséget eléri.
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Ábra 4.4: Az LBB 4511/00 és az LBB 4512/00 teljes lefedettségi területe 1–8 vivőhöz
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Ábra 4.5: A sugárzási mintázat polaritásjelző ábrája 1, 2, 4 és 8 vivőhöz

 

Lenyomat
A háromdimenziós sugárzási mintázat és a konferenciaterem padlójának keresztmetszete
lenyomatként ismert (a fehér terület a következő három ábrán). Ez az a padlóterület, ahol a
közvetlen jel elég erős ahhoz, hogy megfelelő vételt biztosítson, amikor a vevőt közvetlenül a
sugárzó felé irányítják. Ahogy látható, a lenyomat mérete és helyzete a szerelési magasságtól
és a sugárzó szögétől függ.
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Ábra 4.6: A sugárzó 15°-os szöget zár be a mennyezettel

Ábra 4.7: A sugárzó 45°-os szöget zár be a mennyezettel

Ábra 4.8: A sugárzó merőleges a mennyezetre (90°-os szöget zár be azzal)

Környezeti fény
Az Integrus rendszer gyakorlatilag immúnis a környezeti fény hatásaira. Fluoreszkáló lámpák
(előtéttel vagy fényerőszabályzási lehetőséggel vagy ezek nélkül), mint például TL-lámpák, vagy
energiatakarékos lámpák nem okoznak problémát az Integrus rendszernek. A napfény, az

4.2.3
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izzólámpa vagy halogénlámpa akár 1000 luxig sem okoz problémát az Integrus rendszer
számára. Izzólámpával vagy halogénlámpával működő, erőteljes mesterséges világítás, például
spotlámpa vagy színpadvilágítás használata esetén, a megbízható vétel érdekében közvetlenül
kell a vevőket a sugárzóra irányítani. Nagy, árnyékolatlan ablakú termek esetén további
sugárzókat kell használni. Szabadtéri események esetén ellenőrizni kell a helyszínt a szükséges
sugárzók számának meghatározásához. Megfelelő számú telepített sugárzóval a vevők hiba
nélkül működnek még erős napsütésben is.

Tárgyak, felületek és tükröződés
Különböző tárgyak jelenléte a konferenciateremben befolyásolhatja az infravörös fény
elosztását. A tárgyak, falak és plafonok anyaga és színe szintén fontos szerepet játszik. Az
infravörös sugárzás majdnem minden felületről visszaverődik. A látható fényhez hasonlóan a
sima, világos vagy fényes felületeken a visszaverődés erőteljesebb. A sötét és érdes felületek
az infravörös jel nagy részét elnyelik (lásd a következő ábrát). Néhány kivételtől eltekintve nem
halad át a látható fény számára is átlátszatlan anyagokon.

100% 40% 100% 80%

Ábra 4.9: Az anyagok szerkezete nagyban meghatározza, mennyi fény verődik vissza és mennyi nyelődik el

rajta

Falakról, vagy bútorokról vetülő árnyékok okozta problémák a megfelelő számú, jól elhelyezett
sugárzóval kiküszöbölhetők, hogy elég erős legyen az infravörös mező az egész
konferenciateremben. Ügyeljen arra, hogy a sugárzókat ne irányítsák lefedetlen ablakokra,
mert a sugárzás nagy része elvész.

A sugárzók elhelyezése
Mivel az infravörös sugárzás közvetlenül és/vagy szórtan visszaverődve érheti el az infravevőt,
ezt fontos számításba venni a sugárzók elhelyezésének tervezésekor. A legjobb, ha az
infravevők közvetlen úton jutnak az infravörös sugárzáshoz, de a visszaverődés is növeli a jel
vételi minőségét, éppen ezért azt nem kell minimalizálni. A sugárzókat elég magasan kell
elhelyezni ahhoz, hogy a teremben lévő emberek ne akadályozzák a jelek vételét (lásd a
következő két ábrát).
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Ábra 4.10: Az infravörös jel terjedését a résztvevő előtti személy akadályozza

Ábra 4.11: Az infravörös jel terjedését nem akadályozza a résztvevő előtti személy

Az alábbi ábrák bemutatják, hogyan lehet az infravörös sugárzást a konferencia résztvevőire
irányítani. A 4.12-es ábrán a résztvevő akadályoktól és falaktól mentesen helyezkedik el, így
közvetlen és szórt sugárzás is éri. A 4.13-as ábrán a jel számos felületről érkezik a
résztvevőhöz.

Ábra 4.12: Közvetlen és visszavert sugárzás kombinációja
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Ábra 4.13: Számos visszavert jel kombinációja

Körkörösen elrendezett konferenciatermek esetén a középen, magasan fent elhelyezett,
dönthető sugárzók hatékonyan lefedik a területet. Olyan termekben, amelyekben nagyon kevés
a visszaverő felület, vagy egyáltalán nincs, mint például filmvetítő termekben, a közönséget
közvetlenül, elöl elhelyezett sugárzóból kell elérni az infravörös sugárzással. Amikor a vevők
iránya változik – például változó ülésrend esetén –, szerelje a sugárzókat a terem sarkaiba
(lásd a következő ábrát).

Ábra 4.14: Sugárzók elhelyezése négyzetes elrendezésű terem ülőhelyeinek lefedéséhez

Ha a közönség mindig a sugárzók felé néz, nem kell sugárzókat helyezni hátulra (lásd a
következő ábrát).
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Ábra 4.15: Sugárzó elhelyezése nézőtérrel és pódiummal rendelkező konferenciateremben

Ha az infravörös jelek útja részben gátolt, (pl. erkélyek alatt) az „árnyékolt” területet további
sugárzóval kell ellátni (lásd a következő ábrát).

Ábra 4.16: Sugárzó erkély mögötti ülőhelyek lefedéséhez

Egymást átfedő lenyomatok és holtterek
Amikor két sugárzó lenyomata részben lefedi egymást, a teljes lefedettségi terület nagyobb
lehet, mint a két külön sugárzó lenyomata. Az átfedési területen a két sugárzó jelsugárzási
ereje összeadódik, ami nagyobbra növeli azt a területet, ahol a sugárzás intenzitása a
szükségesnél nagyobb. Két vagy több vevő által két vagy több sugárzótól vett jel késleltetési
különbsége azonban azt okozhatja, hogy a jelek kioltják egymást (többpályás hatás). A
legrosszabb esetben ez a vétel elvesztéséhez vezethet az ilyen helyeken (fekete lyukak).
A következő két ábra bemutatja az egymást fedő lenyomatok hatását és a jelkésleltetési
különbségeket.

4.2.6
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Ábra 4.17: Nagyobb sugárzási teljesítmény által eredményezett nagyobb lefedett terület

Ábra 4.18: A kábelek jelkésleltetési különbsége által eredményezett kisebb lefedett terület

Minél alacsonyabb a vivőfrekvencia, annál alacsonyabb a vevő érzékenysége a különböző
jelkésleltetések iránt. A jelkésleltetések kompenzálhatóak a sugárzókon található
késleltetéskompenzáló kapcsolók használatával (lásd: A megfelelő kapcsolóállás meghatározása
a sugárzó késleltetési kapcsolói esetén, Oldal 62).
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Integrus infravörös sugárzórendszer tervezése

Négyszögletű lenyomatok
A terem 100%-os lefedettségéhez szükséges infravörös sugárzók optimális számának
meghatározása általában a terület helyi felmérésével érhető el. Mindazonáltal jó becslés
készíthető a „garantáltan négyszögletű lenyomatok” használatával. A 4.19-es és 4.20-as ábra
mutatja be a négyszögletű lenyomatokat. Amint látható, a négyszögletű lenyomat kisebb a
teljes lenyomatnál. Figyelje meg, hogy a 4.20-as ábrán az X „eltolódás” negatív, mert a sugárzót
valójában azon a vízszintes ponton túl helyezték el, ahol a négyszögletű lenyomat kezdődik.

W

H

L

X

Ábra 4.19: A jellemző négyszögletes lenyomat 15°-os szerelési szög esetén

X

W

H

L

Ábra 4.20: A jellemző négyszögletes lenyomat 90°-os szerelési szög esetén

A garantált négyszögletű lenyomatok a különféle számú vivőkhöz, szerelési magasságokhoz és
szerelési szögekhez megtalálhatók a következő fejezetben: Garantáltan négyszögletes
lenyomatok, Oldal 88. A magasság a vevőtől számított távolságot jelenti, nem a padlótól.

4.3
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A garantált négyszögletű lenyomatok kiszámíthatóak a lenyomatkalkulátorral is (ez a
dokumentációs DVD-n található). Az adott értékek csak egy sugárzóra vonatkoznak, ezért ne
vegye számításba az egymást lefedő lenyomatok pozitív hatását. A visszaverődések pozitív
hatása sincs beleszámítva. 4 vivős rendszerek esetén általánosan elmondható, hogy ha a vevő
képes venni két szomszédos sugárzó jelét, ezen sugárzók távolsága körülbelül egy 1,4-
szeresére növelhető (lásd a következő ábrát).

L

R1 R2

R3 R4

R1 R2

R3 R4

W

1
.4

 W
1.4 L

Ábra 4.21: Az egymást lefedő lenyomatok hatása

A sugárzók elhelyezésének tervezése
A sugárzók elhelyezésének tervezésekor végezze el a következő folyamatot:
1. Kövesse Az infravörös elosztórendszerek jellemzői, Oldal 23 című fejezetben szereplő

javaslatokat a sugárzók megfelelő helyének meghatározása során.
2. Nézze meg (a táblázatban), vagy számolja ki (a lenyomatkalkulátorral) a megfelelő

négyszögletű lenyomatokat.
3. Rajzolja fel a négyszögletű lenyomatokat a terem alaprajzára.
4. Ha a vevő két egymás melletti sugárzó jelét képes fogni egyes területeken, vegye

számításba a lefedési hatást, és rajzolja fel a lenyomatok nagyítását a terem alaprajzára.
5. Ellenőrizze, hogy elegendő lefedettséget biztosítanak-e a sugárzóknak a tervezett

pozíciókban.
6. Ha nem, helyezzen további sugárzókat a terembe.
A 4.14-es, 4.15-ös és 4.16-os ábrákon talál példákat a sugárzók elrendezésére.
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Kábelezés
Jelkésleltetési különbségek előfordulhatnak az adóból az egyes sugárzókba futó kábelek
hosszának különbségei miatt. A holtterek előfordulási esélyének minimálisra csökkentése
érdekében használjon egyenlő hosszúságú kábeleket az adó és a sugárzók között, amennyiben
ez lehetséges (lásd a következő ábrát).

50m

50m

50m

50m

Ábra 4.22: Egyenlő kábelhosszúságú sugárzók

Ha a sugárzók sorba vannak fűzve, az egyes sugárzók és az adó közötti kábelezésnek a lehető
leginkább szimmetrikusnak kell lennie (lásd a következő két ábrát). A kábeljel-késleltetésből
eredő különbségek kiegyenlíthetőek a sugárzók jelkésleltetést kompenzáló kapcsolóival.

Ábra 4.23: Aszimmetrikus elrendezésű sugárzókábelek (kerülendő)

Ábra 4.24: Szimmetrikus elrendezésű sugárzókábelek (javasolt)

4.3.3
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Telepítés

Integrus adók
Az adó használható asztalra helyezve és 19 hüvelykes rackbe szerelve is. Az adóhoz mellékelve
van négy láb (az asztali használathoz), valamint két rögzítőkeret (a rackbe szereléshez). A
rögzítőkeretekkel az adó más sima felületre is felszerelhető.

Ábra 5.1: Adó opcionális rögzítőkeretekkel és asztali lábakkal

Audiobemeneti és tolmácsmodul

1

2

Ábra 5.2: Modulnyílás takarólemeze

5

5.1

5.2
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Ábra 5.3: A modul beszerelése az adó házába

A modul adó házába szereléséhez kövesse az alábbi utasításokat. A számok a fenti két ábrára
vonatkoznak.

Veszély!

Az adó házának felnyitása előtt győződjön meg arról, hogy leválasztotta a hálózati tápkábelt és

minden más kábelt is.

!

Figyelmeztetés!

Az integrált áramkörök és más elektronikai alkatrészek érzékenyek az elektrosztatikus

kisülésekre (ESD). Az interfészmodulokkal végezett munka előtt végezze el az esetleges

kisüléseket megelőző műveleteket. A nyomtatott áramköröket, amikor csak lehet, tartsa

védőcsomagolásukban. A velük végzett munka során viseljen antisztatikus csuklópántot.

1. Vegye le az adó házának felső borítását.
2. Távolítsa el a modulnyílás takarólemezét (1) az adó hátuljáról. Őrizze meg a csavarokat

(2).
3. Helyezze be a modult (3) (úgy, hogy az alkatrészek lefelé álljanak) az adó házába, és

nyomja határozottan a NYÁK-csatlakozóba (4).
4. Rögzítse a nyílás takarólemezét (5) az adó hátuljához. Használja a 2. lépésben kiszerelt

csavarokat (2).
5. Rögzítse a modul nyomtatott áramkörét a távtartókhoz (6). Használja a modulhoz

mellékelt csavarokat (7).
6. Zárja le az adó házát.

!
Figyelmeztetés!

A NYÁK-csatlakozók (4) károsodásának megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy a

csatlakozók megfelelően állnak, mielőtt a modult a helyére nyomná.

 

 

 

Hangátviteli rendszer Telepítés | hu 35

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2013.10 | V1.4 |



Közepes és nagy teljesítményű sugárzók
Az állandó telepítésű rendszerek sugárzói falra szerelhetők, mennyezetre vagy erkélyre
függeszthetők, vagy bármilyen megfelelően merev anyagra rögzíthetők a hozzájuk mellékelt
függesztőkerettel. A rögzítési szög az optimális lefedettség érdekében beállítható. A falra
rögzítéshez külön keret (LBB 3414/00) is szükséges. Nem állandó telepítés esetén állvány
használható.

!

Figyelmeztetés!

Ha a sugárzót a mennyezetre szereli, a sugárzó mögött legalább 1 m3 szabad teret kell hagyni.

A sugárzó túlmelegedésének megakadályozása érdekében ebben a térben biztosítsa a

megfelelő légmozgást is.

A sugárzó helyének meghatározásakor mindig győződjön meg arról, hogy a természetes

légmozgást nem gátolja mennyezet, fal stb. A sugárzó túlmelegedésének elkerülése érdekében

hagyjon körülötte bőséges helyet.

A sugárzó felszerelésekor kövesse az alábbi utasításokat:
1. Csatlakoztassa a szerelőlemezt a függesztőkerethez. Ezzel kapcsolatban lásd: A

szerelőlemez és a függesztőkeret csatlakoztatása, Oldal 37
2. Csatlakoztassa a függesztőkeretet a sugárzóhoz. Ezzel kapcsolatban lásd: Szerelje fel a

függesztőkeretet, Oldal 38
3. Tegye a következők egyikét:

Szerelje a sugárzót a padlóra állított állványra. Ezzel kapcsolatban lásd: A sugárzó padlóra
állított állványra szerelése, Oldal 39
Szerelje a sugárzót a falra. Ezzel kapcsolatban lásd: A sugárzó mennyezetre szerelése, Oldal
41
Szerelje a sugárzót a mennyezetre. Ezzel kapcsolatban lásd: A szerelőlemez és a
függesztőkeret csatlakoztatása, Oldal 37
Szerelje a sugárzót vízszintes felületre. Ezzel kapcsolatban lásd: A sugárzó vízszintes
felületre szerelése, Oldal 41

4. Rögzítse a sugárzót biztonsági vezetékkel. Ezzel kapcsolatban lásd: A sugárzó rögzítése
biztonsági vezetékkel, Oldal 41

 

5.3
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A szerelőlemez és a függesztőkeret csatlakoztatása
Padlóra helyezett állványra vagy falra szerelés esetén a függesztőkerethez szerelőlemezt kell
csatlakoztatni.
A szerelőlemez helye a tervezett rögzítési típustól függ.
– Padlóra állított állványra szerelés esetén lásd: A sugárzó padlóra állított állványra szerelése,

Oldal 39 .
– Falra szerelés esetén lásd: A sugárzó falra szerelése, Oldal 39 .

Ábra 5.4: A szerelőlemez függesztőkerethez csatlakoztatása padlóra állított állványra szerelés esetén

5.3.1
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Ábra 5.5: A szerelőlemez függesztőkerethez csatlakoztatása falra szerelés esetén

Szerelje fel a függesztőkeretet

Ábra 5.6: A függesztőkeret sugárzóhoz csatlakoztatása

Először szerelje össze a mellékelt függesztőkeretet, és csatlakoztassa a sugárzóhoz (lásd A
szerelőlemez és a függesztőkeret csatlakoztatása, Oldal 37 című részt és a fenti ábrát). Ezt a
keretet a sugárzóhoz két csavarral és a hozzájuk való alátétekkel csatlakoztathatja. A sugárzók
hátulján ehhez megfelelő furatok találhatók. A sugárzó szögének beállításához a keret jobb
oldali csavarfurata felett (a fenti ábra nagyított részén) egy rugós tüske is található (a fenti
ábrán ezt fekete nyíl jelöli). A tüske fogadásához a sugárzó hátulján megfelelő mélyedések
találhatók. A rögzítési szög 15°-os lépésekben állítható.

5.3.2
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A sugárzó padlóra állított állványra szerelése

Ábra 5.7: Az állvány csapjának csatlakoztatása a sugárzó függesztőkeretéhez

Ábra 5.8: A sugárzó és a függesztőkeret, valamint a csap rögzítése a padlóra állított állványra

Az állvány felső részét a rögzítőkeretbe kell csavarozni (lásd az előző ábrát). A kerethez
metrikus és Whitworth-menetes lemezek is mellékelve vannak, így az a legtöbb szabványos
állványra felszerelhető. A padlóra állított állványok esetén a sugárzó 0°, 15° és 30°-os szögbe
állítható.

A sugárzó falra szerelése
A falra szereléshez kiegészítő keret (LBB 3414/00) szükséges (ezt külön kell megrendelni). Ez
a keret négy csavarral rögzíthető a falra (lásd a következő ábrát).

5.3.3

5.3.4
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Ábra 5.9: A fali keret falra rögzítése

Figyelem!

A keret falra szereléséhez használt négy csavarnak 200 kg-os (440 font) billenőerőt kell

kiállnia. Az LBB 3414/00 fali kerethez mellékelt csavarok és tiplik csak tömör beton- vagy

téglafalba való rögzítésre alkalmasak.

Négy 10 mm átmérőjű és 60 mm mélységű furatot kell készíteni a fúrási terv szerint (lásd a
következő ábrát).

Ábra 5.10: Az LBB 3414/00 fali szerelőkeret méretei és fúrási terve
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A sugárzó (és a függesztőkeret) fali szerelőkerethez csatlakoztatásához a rögzítőcsavart át kell
vezetni a fali keret nyílásán, majd meg kell húzni (lásd a következő ábrát). Ezután a csavarban
lévő lyukon sasszeget kell átbújtatni a csavar meglazulásának megakadályozása érdekében
(lásd a következő ábra nagyított részét).

Ábra 5.11: A sugárzó csatlakoztatása a fali szerelőkerethez

A sugárzó függőleges szöge 0 és 90° között 15°-os lépésekben állítható. A sugárzó vízszintes
tájolása a csavar meglazításával, majd a sugárzó kívánt irányba állításával módosítható.

A sugárzó mennyezetre szerelése
A sugárzók a mellékelt függesztőkerettel szerelhetők fel a mennyezetre. Így megfelelő tér
marad a sugárzók körül a megfelelő légáramlás biztosításához. A sugárzó mennyezetre
rögzítésekor a legtöbb esetben ventilátorral kell biztosítani a megfelelő légmozgást a
túlmelegedés elkerülése érdekében. Ha ez nem lehetséges, a sugárzót csak fél teljesítménnyel
üzemeltesse.

A sugárzó vízszintes felületre szerelése
Ha a sugárzót vízszintes felületre kell helyezni (pl. a tolmácsfülke tetejére), a sugárzónak és a
felületnek legalább 4 cm távolságra kell lennie a sugárzó körüli megfelelő légmozgás
biztosításához. Ennek eléréséhez a függesztőkeret használható támasztékként. Ha ez nem
lehetséges, a sugárzót csak fél teljesítménnyel üzemeltesse. Ha a sugárzót a tolmácsfülke
tetején teljes teljesítménnyel üzemelteti, a környezeti hőmérséklet nem lépheti túl a 35° C-ot.

A sugárzó rögzítése biztonsági vezetékkel
A sugárzóhoz mellékelve van egy biztonsági szem, amellyel a sugárzóhoz biztonsági vezeték
csatlakoztatható (a vezeték nincs mellékelve).
1. Rögzítse a biztonsági szemet a sugárzó furatába megfelelően.
2. Győződjön meg a következőkről: A biztonsági vezeték, a rögzítéshez használt anyag, a

kengyel és a tartó épületszerkezet képes legalább 1500 N nagyságú erőnek ellenállni. A
biztonsági vezeték legfeljebb 20 centiméterrel hosszabb a szükségesnél.

3. Rögzítse a biztonsági vezetéket a biztonsági szemhez.

5.3.5
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4. Rögzítse a biztonsági vezetéket a tartó épületszerkezethez.

!

Figyelmeztetés!

Minden tárgy felfüggesztése potenciálisan veszélyes, ezért csak olyan személyek végezhetik,

akik alapos ismeretekkel rendelkeznek a tárgyak felfüggesztésének technikái és az erre

vonatkozó szabályok terén. A Bosch határozottan ajánlja, hogy a sugárzókat a hatályos

országos, szövetségi, állami és helyi szabályok betartásával szerelje fel függesztve.

A telepítő felelős annak biztosításáért, hogy a sugárzók telepítése során betartsák a vonatkozó

biztonsági szabályokat. A sugárzók függesztett szerelése esetén a Bosch határozottan ajánlja a

telepítés évenkénti felülvizsgálatát. Bármilyen sérülés vagy gyengülés észlelése esetén azonnal

karbantartást kell végezni.

Integrus vevőkészülékek
Az infravörös vevők üzemeltethetők egyszer használatos elemekkel (2 db AA méretű alkáli
elemmel) és újratölthető akkumulátorral (LBB 4550/10) is.
Helyezze be az akkumulátort vagy az elemeket az akkumulátortartóba az ott jelölt polaritásnak
megfelelően. Az akkumulátor külön csatlakozóval rendelkezik, amelyet a vevőhöz kell
csatlakoztatni. Ha a csatlakozó nincs csatlakoztatva, a vevő töltőáramköre nem működik. Ez
megakadályozza az egyszer használatos elemek nem kívánt töltését. Az akkumulátor beépített
hőérzékelővel rendelkezik, amely megakadályozza a töltés közbeni túlmelegedést.
Az akkumulátor töltésével kapcsolatos információkért tekintse meg a következő fejezetet:
Integrus töltőegységek, Oldal 74.

Figyelem!

Az egyszer használatos elemeket és akkumulátorkészleteket élettartamuk végén a

környezetvédelmi előírásokat figyelembe véve kell ártalmatlanítani. Ha lehetséges, juttassa el

az akkumulátorokat a helyi hulladékgyűjtő állomásra.

Integrus töltőegységek
A töltőszekrény falra szerelése
Az LBB 4560/50 használható asztalon és falra szerelve is.
Falra szereléséhez használjon 5 mm szárátmérőjű és 9 mm fejátmérőjű csavarokat. Az LBB
4560/50 egységhez mellékelt csavarok és tiplik csak tömör beton- vagy téglafalba való
rögzítésre alkalmasak. Két 8 mm átmérőjű és 55 mm mélységű furatot kell készíteni egymástól
500 mm-re (lásd a következő ábrát).

!
Figyelmeztetés!

Az UL és a CSA szabályainak betartásához a töltőszekrényeket úgy kell elhelyezni, hogy azokat

vész esetén egyszerűen el lehessen távolítani kézzel is.

5.4

5.5
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Ábra 5.12: A töltőszekrény rögzítési méretei
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Csatlakozás

Integrus adók
Ez a szakasz áttekintést nyújt az INT-TX típusú adók jellemző csatlakoztatásáról a következő
rendszerekhez:
– A DCN Next Generation rendszer
– Egyéb külső audioforrások
– Vészjelkapcsoló
– Másik adó
– Sugárzók

Csatlakoztatás a DCN Next Generation rendszerhez
Az adót közvetlenül lehet csatlakoztatni a DCN Next Generation konferenciarendszer optikai
hálózatához. Optikai hálózati kábel használatával csatlakoztassa az adó egyik optikai hálózati
aljzatát az optikai hálózathoz (lásd a következő ábrát). A hálózati módot engedélyezni kell a
konfigurációs menüben (lásd: Hálózati mód beállítása (4B), Oldal 55).
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Ábra 6.1: Az optikai hálózat csatlakoztatása a moduláris infravörös adóhoz

Figyelem!

Az adó optikai hálózathoz csatlakoztatásával kapcsolatos további információkért tekintse meg

a DCN Next Generation üzemeltetési kézikönyvét.

Az adóra a központi egységgel egyező verziójú firmware-t kell letölteni.

 

6

6.1

6.2
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Csatlakoztatás egyéb külső audioforrásokhoz
Az adó legfeljebb 32 audiobemenettel rendelkezik (az adó típusától függően) a külső
aszimmetrikus audioforrásokhoz (például más gyártók konferenciarendszereihez vagy
zeneforrásokhoz) való csatlakoztatáshoz. A sztereó vagy monó audiojeleket az audiobemenetre
RCA-csatlakozókkal lehet csatlakoztatni.
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Ábra 6.2: Külső audioforrások csatlakoztatása a moduláris infravörös adóhoz

Figyelem!

Ha az RCA-csatlakozókat az audiointerfész modulon keresztüli hangbemenettel kombinálva

használja, a megfelelő csatornák jelei egymásra lesznek keverve. Ez a helyzet normál esetben

kerülendő, és a magasabb számú RCA-csatlakozók használatával oldható meg.

 

6.3
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Vészhelyzeti jel csatlakoztatása
A vészhelyzeti jel funkció használatához (normál esetben nyitott) kapcsolót kell csatlakoztatni
a vészhelyzeti kapcsoló csatlakozójára. Az adó kapcsoló zárására adott reakciója a kiegészítő
bemenetek beállításától függ (lásd még: Kiegészítő bemenetek beállítása (4I), Oldal 59):
– Ha a kiegészítő bemenet beállítása „Mono + Emergency” (Monó + vészjel), akkor az összes

csatornára a jobb oldali kiegészítő bemenet jele kerül az egyéb audiobemeneteket
felülbírálva.

– Ha a kiegészítő bemenet beállítása „Stereo” (Sztereó) vagy „Stereo to Mono” (Sztereó
monóra), akkor az összes csatornára a jobb és a bal oldali kiegészítő bemenet jele kerül
az egyéb audiobemeneteket felülbírálva.
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Ábra 6.3: Vészhelyzeti jel csatlakoztatása

Figyelem!

Ha engedélyezve van a hálózati mód (lásd: Hálózati mód beállítása (4B), Oldal 55), akkor a

vészhelyzeti jel funkció nem érhető el, amikor a DCN Next Generation konferenciarendszer

vezérlőegysége ki van kapcsolva vagy meghibásodik.

 

6.4
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Csatlakoztatás másik adóhoz
Az adó üzemeltethető másodlagos módban az infravörös sugárzó elsődleges egységtől érkező
jeleinek továbbításához. Ilyenkor az elsődleges adó négy sugárzókimenete közül egyet RG59
kábellel a másodlagos adó sugárzójelek sorbafűzésére szolgáló bemenetére kell kötni.
A másodlagos adó átviteli módjaként a „Slave” (Másodlagos) beállítást kell megadni (lásd:
Átvitel beállítása (4A), Oldal 54).
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Ábra 6.4: Csatlakoztatás másik adóhoz
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Sugárzók csatlakoztatása
Az adó hat nagyfrekvenciás BNC-kimenettel rendelkezik, amelyek a készülék hátulján
találhatók, és az 1, 2, 3, 4, 5 és 6 címkével vannak ellátva. A hat kimenet funkcióját tekintve
megegyezik. A kimenetek mindegyike képes legfeljebb 30 sorbafűzött sugárzó (LBB 4511/00
és/vagy LBB 4512/00) meghajtására. A sugárzók RG59 kábelekkel vannak összekötve. A
kimenetek maximális kábelhossza 900 m az utolsó sugárzóig számítva. Az automatikus
kábelvégződtetésről a sugárzók BNC-csatlakozóinak beépített kapcsolója gondoskodik.

Ábra 6.5: A sugárzók sorbafűzése

Figyelem!

Az automatikus kábelvégződtetéshez soha ne hagyjon nyitott végű kábelt a sorbafűzött

sugárzósor utolsó sugárzójában.

Az infravörös sugárzók csatlakoztatásakor ossza fel a kábelt, mert ellenkező esetben a

rendszer nem fog megfelelően működni.

Az Integrus rendszerrel használhatók az LBB 3510/05, LBB 3511/00 és LBB 3512/00 típusú
analóg infravörös sugárzók is a következő korlátozásokkal:
– Csak az első 4 vivő vihető át
– Az adótól az utolsó sugárzóig számítva a kábel nem lehet hosszabb 100 m-nél
– A sugárzókat közvetlenül kell az adóhoz kapcsolni egyenlő hosszúságú kábelekkel.

Sorbafűzött csatlakoztatás esetén az első és utolsó sugárzó közötti teljes kábelhosszúság
nem lehet hosszabb 5 méternél. Ok: ezen a sugárzón nincs olyan berendezés, amely
kompenzálná a kábelben haladó jel késését.

6.6
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– Ezt a sugárzót ne használja az LBB 4511/00 és LBB 4512/00 sugárzókkal egy rendszerben,
mert ezeknek a sugárzóknak más a belső jelkésleltetése.

– Nincs automatikus kábelvégződtetés: a kábelzáró dugót a rendszerkábel utolsó
sugárzójába kell csatlakoztatni.

– A sugárzó állapotáról az adó nem kap tájékoztatást.
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Konfiguráció

Integrus adó

Áttekintés
Az adó minden konfigurációs és működési beállítását a 2x16 karakteres LCD kijelzőn
megjelenő, interaktív menürendszerben lehet megadni a forgatható menügomb segítségével. A
következő ábra nyújt áttekintést a menü felépítéséről. A menü használatának általános
leírásáért lásd: Navigáció a menüben, Oldal 51. Példákért lásd: Példa, Oldal 52. Az összes
menüpont részletes leírása megtalálható a következő fejezetben: Az adó beállítása, Oldal 53.
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Ábra 7.1: Menü áttekintése
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Navigáció a menüben

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

Ábra 7.2: A menüpontok képernyőelemei

 
A menüt mindig a gomb különböző irányú forgatásával és megnyomásával használhatja:
Forgassa a gombot a következőkhöz:
– A menü menüpontjain való végighaladáshoz (a menüpont száma és címe villog az első

sorban).
– A menüponton belüli beállítható elem kijelöléséhez (ekkor villogó kurzor halad végig a

menüképernyőn).
– A beállítható elem elérhető értékein való végighaladáshoz (ekkor az érték villog).
Nyomja meg a gombot a következőkhöz:
– A kiválasztott menüpont megerősítéséhez (a menüpont számának és címének villogása

megáll, és villogó kurzor jelenik meg).
– Almenübe lépéshez (az almenü karaktere villogni kezd).
– Beállítható érték megerősítéséhez (a kurzor eltűnik, a beállítás értéke villogni kezd).
– A megadható beállítás kiválasztott értékének megerősítéséhez (az érték villogás

abbamarad, és újból megjelenik a kurzor).
3 perc tétlenség után a kijelző automatikusan a főmenü első elemére (Transmitter Status (Adó
állapota)) ugrik vissza.
Minden menüpontot szám (a főmenüben) vagy szám és karakter kombinációja (az
almenükben) azonosít. A menüpont azonosítója az első sorban látható, és annak használatával
lehet navigálni az almenü között.
A legtöbb menüpont rendelkezik egy vagy több megadható beállítással. A beállítások értéke a
rendelkezésre álló értékek közül történő választással módosítható.
 

Navigáció a főmenüben:
1. A gomb forgatásával haladhat végig a főmenü menüpontjain. A menüpont száma és címe

villogni kezd. (Az első menüpont, a Transmitter Status (Adó állapota) nem villog.)
 

Ugrás egy almenübe:
1. A főmenüben lépjen egy három pontra végződő menüpontra (pl.: „Setup...” (Beállítás..)).
2. Nyomja meg a gombot az almenü megnyitásához. Az almenüpont karaktere és címe

villogni kezd.

Figyelem!

A Setup (Beállítás) almenü megnyitásához tartsa nyomva a forgógombot 3 másodpercnél

tovább.

Navigáció az almenüben:
1. A gomb forgatásával helyezze át a kurzort az almenüpont karakterére.
2. Nyomja meg a gombot. A menüpont karaktere és címe villogni kezd.
3. A gomb forgatásával válasszon másik almenükaraktert.

7.1.2
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4. A választás megerősítéséhez nyomja meg a gombot.
 

A beállítás értékének módosítása:
1. Navigáljon a megfelelő menüpontra.
2. A gomb forgatásával vigye a kurzort a módosítani kívánt beállításértékre.
3. Nyomja be a gombot a beállítás aktiválásához. A beállításérték villogni kezd.
4. A gomb forgatásával válasszon új beállításértéket.
5. Nyomja meg a gombot az új érték megerősítéséhez. A beállításérték villogása abbamarad.
6. A gomb forgatásával vigye a kurzort egy másik megadható beállításra (ha van ilyen), majd

ismételje meg a 3–5. lépést.
 

Visszaugrás a főmenüre egy almenüből:
1. A gomb forgatásával vigye a kurzort a főmenü menüpontjának számára.
2. Nyomja meg a gombot. A menüpont száma és címe villogni kezd.
3. A gomb forgatásával válasszon másik menüszámot.
4. A választás megerősítéséhez nyomja meg a gombot.
Ha a gombot balra forgatva lépked az almenü menüpontjai között, a kijelző automatikusan
visszaugrik a főmenüre az almenü első elemének (A) elérése után.
Példa:

 

Ugrás a főmenü valamely menüpontjáról a Transmitter status (Adó állapota) menüpontra:
1. A gomb forgatásával válassza a < Back (Vissza) képernyőt.
2. Nyomja meg a gombot a Transmitter Status (Adó állapota) menüre ugráshoz.

Példa
Az alábbi példa azt mutatja be, hogyan állítható be a 11-es csatorna prémium minőségű
sztereó jel átvitelére a 14 (L) és 15 (R) audiobemenetet forrásként használva.
– Minden lépésben látható a képernyőn megjelenő szöveg és a következő lépéshez

szükséges művelet.
– A félkövéren és dőlten szedett szöveg (szöveg) jelzi a villogó szöveget.
– A kurzor pozícióját aláhúzásjel ( _ ) jelöli.
– A példa a Transmitter Status (Adó állapota) képernyővel kezdődik.
– Lásd még: A csatorna minőségének beállítása és a bemenetek csatornákhoz rendelése (4D),

Oldal 56.

1. A gomb elfordításával válassza ki a főmenü Setup (Beállítás)
menüpontját (4).

2. Tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig a Setup (Beállítás)
almenü megnyitásához.

3. A gomb forgatásával válassza ki a Channel Quality (Csatorna
minősége) almenüpontot (4D).

4. A gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

5. A gomb elforgatásával vigye a kurzort a második sorban lévő
lehetőségre.

6. A gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

7.1.3
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7. A gomb elforgatásával válassza a Per Channel...
(Csatornánként...) beállításértéket.

8. A gomb megnyomásával lépjen be a Channel (Csatorna)
almenübe (4C).

9. A gomb elforgatásával válassza ki a kívánt csatornaszámot (11).

10. A gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

11. A gomb elforgatásával vigye a kurzort a minőség
menüpontjára.

12. A gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

13. A gomb elforgatásával válassza ki a kívánt minőségértéket
(Stereo PQ (Prémium minőségű sztereó)).

14. A gomb megnyomásával erősítse meg a választását. *

15. A gomb elforgatásával vigye a kurzort a bemenet számára.

16. A gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

17. A gomb elforgatásával válassza ki a kívánt bemenet számát
(14).

18. A gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

19. A gomb elforgatásával vigye kurzort a főmenü menüpontjára
(4).

20. A gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

21. A gomb elforgatásával válassza a < Back (Vissza) képernyőt.

22. A gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

23. Kész.

* Figyeljen arra, hogy a Stereo (Sztereó) bemeneti mód választása (14. lépés) utána a bemenet
száma automatikusan a következő egész számra (12) módosul, amely a bal oldali jel
bemenetének száma.

Az adó beállítása
A következő részek a megadható beállításokat mutatják be. Az egyes leírásokat a releváns
menüpontok és azokhoz tartozó részletes információk követik. Az esetleges alapértelmezett
értékeket (lásd: Az összes beállítás visszaállítása gyári alapértékre (4P), Oldal 61) csillag jelöli
(*).

7.2
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Főmenü
A főmenü tartalmazza a működési menük (lásd: Integrus adó, Oldal 72) és a Setup
(Beállítás) almenü képernyőit (lásd: Átvitel beállítása (4A), Oldal 54 és az utána következő
részek).

Menüpont Leírás

Transmitter Status Megjeleníti az adó állapotát (lásd: Az adó állapotának
megjelenítése, Oldal 72)

1 Fault Status Megjeleníti a sugárzó hibaállapotát (lásd: Hibaüzenetek, Oldal
75)

2 Monitoring . . . Ugrás a Monitoring (Felügyelet) almenüre (lásd: Integrus adó,
Oldal 69)

3 Enquiry . . . Ugrás az Enquiry (Információ) almenüre (lásd: Szervizkérelmek,
Oldal 78)

4 Setup . . . Ugrás a Setup (Beállítás) almenüre (lásd: Átvitel beállítása (4A),
Oldal 54 és az utána következő részek).

Átvitel beállítása (4A)
A Transmission (Átvitel) menüpont (4A) használatával választható ki, hogy mely jelek
kerüljenek a csatornákra. Lehetőség van az összes csatorna kikapcsolására is (Standby). Ha az
Integrus rendszert DCN Next Generation rendszerrel használja (lásd: Hálózati mód beállítása
(4B), Oldal 55), az adó automatikusan készenléti állapotba kapcsol a csatlakoztatott DCN
Next Generation rendszer kikapcsolásakor. A DCN Next Generation rendszer bekapcsolásakor
az adó automatikusan bekapcsol.

Menüpont Beállítások Leírás

4A Transmission Mód:  

 - Standby Minden csatorna ki van kapcsolva, a készülék
nem továbbít jeleket.

 * - On Normál átvitel. A bemeneti jeleket az egység a
Channel Quality (Csatorna minősége)
almenüben (4D) megadottak szerint osztja
szét.

 - Aux to All
(Kiegészítő az
összesre)

A kiegészítő bemenetek jeleit az egység egy
vivőn az összes csatornára szétosztja.

 - Test Minden csatornán eltérő teszthangot küld az
egység. A frekvencia a csatorna számával
együtt nő. A sztereó csatornák esetén a bal és
a jobb csatorna hangja is eltérő lesz.

 - Slave A másodlagos bemenet sugárzójelét az egység
az összes sugárzóra továbbítja.
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Hálózati mód beállítása (4B)
A Network Mode (Hálózati mód) menüpont (4B) használatával engedélyezhetők az optikai
hálózati kapcsolatok. Ha az adót DCN Next Generation konferenciarendszerhez csatlakoztatják,
az optikai hálózati kapcsolatokat engedélyezni kell.

Menüpont Beállítások Leírás

4B Network Mode Mód:  

 - Standalone (Önálló) Akkor kell beállítani, ha az adót önálló
eszközként használja.

 - Enabled
(Engedélyezett)

Akkor kell beállítani, ha az adót DCN Next
Generation rendszerrel vezeték nélküli DCN
rendszerrel használja.

Figyelem!

Ha a Standalone (Önálló) értéket választotta, az adó pedig DCN Next Generation vagy vezeték

nélküli DCN rendszerhez van csatlakoztatva, akkor a rendszer audiojele megszakadhat.

Ha az Enabled (Engedélyezett) értéket választja, de nem csatlakoztat DCN Next Generation

vagy vezeték nélküli DCN rendszert, akkor az adó a „Network Error” (Hálózati hiba)

hibaüzenetet jeleníti meg.

Ha az Enabled (Engedélyezett) értéket választja, és az adó nem tud csatlakozni az optikai

hálózathoz (például mert a DCN Next Generation konferenciarendszer központi egysége ki van

kapcsolva), akkor a vészhelyzeti érintkező nem működik.

Csatornák számának beállítása (4C)
A 4C almenüpontban beállítható a használt csatornák száma. Figyeljen arra, hogy a csatornák
maximális száma az adó típusától (4, 8, 16 vagy 32 csatorna) és a választott minőségi módtól
függ. Ha DCN Next Generation vagy vezeték nélküli DCN rendszert csatlakoztat az adóhoz,
akkor a csatornák számát a csatlakoztatott rendszer automatikusan beállíthatja.

Menüpont Beállítások Leírás

4C Nr. of Ch. Nr. of channels  

 * - Automatic: nn A használt csatornák számát a rendszer
automatikusan beállítja a lehető legnagyobb
csatornaszámra (az adó típusának és a
választott minőségi módoknak megfelelően).
Ha az adóhoz DCN Next Generation vagy
vezeték nélküli DCN rendszert csatlakoztat,
akkor a csatornák számát a csatlakoztatott
rendszer beállításai határozzák meg.

 - Manual: nn A használt csatornák számát Ön állíthatja be
kézzel (a maximális szám az adó típusától és a
választott minőségi módoktól függ). Csillag (*)
jelenik meg, ha a választott szám nem adható
meg, mert magasabb, mint a csatornák
maximális száma.
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A csatorna minőségének beállítása és a bemenetek csatornákhoz rendelése
(4D)
A csatornák hangminősége (monó/sztereó, normál/prémium) a 4D almenüben állítható be. A
minőség beállítható az összes csatornára vonatkozóan, illetve csatornánként külön-külön is.
Figyeljen arra, hogy a sztereó és/vagy prémium minőség beállítása nagyobb sávszélességet
igényel és csökkenti a rendelkezésre álló csatornák számát (lásd: Vivők és csatornák, Oldal 22).
Sztereó módban a bal oldali jel mindig páros számú bemenetről származik. A jobb oldali jelhez
a rendszer az eggyel magasabb számú bemenetet használja.
Ha a minőséget az összes csatornán egyezőre állítja az All Mono (Összes monó) vagy All Stereo
(Összes sztereó) beállítással, akkor bemeneteket a rendszer automatikusan rendeli hozzá a
csatornákhoz az alábbi táblázat szerint:

All Mono (Összes monó) All Stereo (Összes sztereó)

Csatorna Bemenet Csatorna L (bal) bemenet R (jobb) bemenet

00 00 00 00 01

01 01 01 02 03

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

31 31 15 30 31

A 4D (Per Channel Settings (Csatornánkénti beállítások)) menüpontban a hozzárendelés
csatornánként külön-külön is megadható.

Menüpont Beállítások Leírás

4D Ch. Quality Minőség:  

 * All Mono SQ Az összes csatorna beállítása normál
minőségű monó hang átvitelére.

 All Mono PQ Az összes csatorna beállítása prémium
minőségű monó hang átvitelére.

 All Stereo SQ Az összes csatorna beállítása normál
minőségű sztereó hang átvitelére.

 All Stereo PQ Az összes csatorna beállítás prémium
minőségű sztereó hang átvitelére.

 Per Channel . . . Ezt a lehetőséget választva léphet be a Per
Channel Settings (Csatornánkénti beállítások)
menübe.

Ha hálózati módban sztereó minőséget választ, a terem nyelve a bal oldali csatornára kerül, a
fordítás pedig a jobb oldalira. Ez a beállítás nyelvtanuláshoz használható.

Menüpont Beállítások Leírás

4D Channel nn Csatorna száma:  

 00 ... 31 Válassza ki a beállítani kívánt csatornát.

 Minőség:  

 - Disabled A kiválasztott csatorna letiltása.
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Menüpont Beállítások Leírás

 * - Mono SQ A kiválasztott csatorna beállítása normál
minőségű monó hang átvitelére.

 - Mono PQ A kiválasztott csatorna beállítása prémium
minőségű monó hang átvitelére.

 - Stereo SQ A kiválasztott csatorna beállítása normál
minőségű sztereó hang átvitelére.

 - Stereo PQ A kiválasztott csatorna beállítása prémium
minőségű sztereó hang átvitelére.

 Forrás:  

 In 00 .. 31 Itt adhatja meg a kiválasztott csatornán
átvinni kívánt audiobemenetet. Sztereó jelek
esetén a bal oldali jel bemenetének számát
(páros számot) kell választani.

 On 00 .. 31 Itt adhatja meg a kiválasztott csatornán
továbbítandó optikai hálózati csatornát.

Figyelem!

Csillag (*) jelenik meg a csatorna száma után, ha a csatorna a konfigurált minőségben nem

illeszkedik a rendelkezésre álló vivőkre (lásd: Vivők és csatornák, Oldal 22).

Ha az optikai hálózat csatlakoztatva van, csillag (*) jelenik meg a bemenet és a csatorna száma

után, ha a kiválasztott bemenet nem irányítható át a választott csatornára a hardver

átirányítási korlátozásai miatt. A felhasználónak át kell tekinteni a bemeneteket és meg kell

keresnie, hogy melyik bemenet irányítható át a kiválasztott csatornára.

Ha nincs csatlakoztatva optikai hálózat, csillag (*) jelenik meg a bemenet és a csatorna száma

után, ha optikai hálózati csatornát (On) vagy olyan bemenetet választ, amely nem irányítható

át a kiválasztott csatornára a hardver korlátozásai miatt (a 28-as, 29-es, 30-as és 31-es

bemenet általában csak a 7-es vivőre irányítható át).

Nyelvlista (4E)
A 4E (Nyelvlista) menüpont későbbi felhasználásra van fenntartva.

Csatornanevek megadása (4F)
A Channel Names (Csatornanevek) menüben (4F) választható ki a használt csatornák neve. Az
Automatic (Automatikus) beállítás kizárólag a DCN Next Generation rendszerrel használható. A
Per Channel (Csatornánkénti) beállítás kiválasztásakor a felhasználó kézzel állíthatja be a
csatornanevet. A név lehet általános fogalom (pl. „Original”, „Info” vagy „Radio”) vagy előre
meghatározott nyelvnév.

Menüpont Beállítások Leírás

4F Ch. Names ...  A gomb megnyomásával lépjen be az
almenübe.

4F Ch. Names ... Automatic A csatornanevek a DCN‑NG rendszerből
származnak
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Menüpont Beállítások Leírás

 Per channel  ... E lehetőség választása esetén a csatornanevek
csatornánként kézzel állíthatók be.

4F Channel 00 00..31 Itt választhatja ki a beállítandó nevű csatornát.

 * - „Floor”, „Original” Ezt a nevet használja a terem eredeti nyelvét
tartalmazó csatornához.

 - „Audio”, „Radio”,
„TV”, „Info”

Válassza ezeket a neveket, ha a rendszert zene
továbbítására használja.

 - nyelvek nevei Válasszon az előre beprogramozott nyelvnevek
közül (a listában látható a nyelvek nevének
rövidítése, illetve azok neve).

Vivők engedélyezése és tiltása (4G)
A csatornákat a rendszer általában automatikusan rendeli hozzá a rendelkezésre álló vivőkhöz.
Ha azonban valamely vivő vételi minősége nem megfelelő, a vivő kézzel letiltható. A
csatornákat a rendszer ezután automatikusan a következő elérhető vivőkhöz rendeli hozzá. A 8
vivő (0–7) mindegyike letiltható és engedélyezhető a vivőbeállítások menüjében (4G).

Menüpont Beállítások Leírás

4G C.Settings ...  A gomb megnyomásával lépjen be az
almenübe.

4G Carrier n Vivő száma:  

 0 ... 7 Válassza ki a beállítani kívánt vivőt.

 Állapot:  

 - Disabled A kiválasztott vivő le van tiltva (ki).

 * - Enabled A kiválasztott vivő engedélyezve van (be).

Figyelem!

Abban az esetben, ha a vevő az 1-es számmal való kezdésre van beállítva, a vevő

csatornaszámai az adóhoz képest eggyel eltolva jelennek meg.

Vivők hozzárendelésének megtekintése (4H)
A 4H menüpontban megtekinthető a vivők hozzárendelése, vagyis az, hogy az egyes vivőkön
melyik csatornákat viszi át a rendszer. Ne feledje, hogy az egy vivőn közvetíthető csatornák
száma a választott minőségi módtól függ. Lásd az alábbi példákat.

A 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es
(monó MQ) csatornák az
1-es vivőhöz vannak
társítva.

A 16-os és 17-es (monó MQ)
csatornák a 4-es vivőhöz vannak
társítva. A vivőn több csatornának
is van hely.

A 18-as és 19-es (monó PQ)
csatornák az 5-ös vivőhöz vannak
társítva.
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Menüpont Beállítások Leírás

4H C.Overview ...  A gomb megnyomásával lépjen be az
almenübe.

4H Carrier n Vivő száma:  

 0 ... 7 Válassza ki a megtekinteni kívánt vivőt.

 Csatornaszámok:  

 -00 ... 31 vagy -- Megjeleníti a választott vivőhöz tartozó
csatornaszámokat. Ha négynél kevesebb
csatorna van hozzárendelve a „- -” szimbólum
jelenik meg.

Kiegészítő bemenetek beállítása (4I)
A kiegészítő bemeneteken (Aux-.L és Aux.-R) érkező jelek kezelése a kiegészítő bemenetek
üzemmódmenüjében (4I) adható meg.
A Stereo (Sztereó) beállítás megadásakor mindkét kiegészítő bemenet jelei sztereó jelként
kerülnek az összes csatornára. Ezzel a beállítással lehet például zenei jeleket átvinni a
konferencia szünetében. Figyeljen arra, hogy a sztereó jelek tényleges átviteléhez az átviteli
mód számára az Aux to All (Kiegészítő jel az összes csatornára) (4A menüpont) beállítást kell
megadni.
A Stereo to Mono (Sztereó monóra) és Mono+Emergency (Monó+vészjel) beállítás akkor
választható, ha az adót tolmácsrendszerrel használja. A kiegészítő bemenetekről érkező jelek a
Szimmetrikus audiobemeneti és tolmácsmodulra kerülnek. Ebben a konfigurációban a terem
jelt („Floor”) a kiegészítő bemenetekre kell kötni.

Menüpont Beállítások Leírás

4I Aux. Input Típus:  

 * - Stereo A kiegészítő bemenetek jelei sztereóban
minden csatornára rákerülnek, ha az átviteli
mód (1- menüpont) értéke Aux to All
(Kiegészítő az összesre).

 - Stereo to Mono
(Sztereó monóra)

A jobb és bal kiegészítő bemenetek jeleit
egyetlen monó jellé egyesíti a rendszer, és azt
a Szimmetrikus audiobemeneti és
tolmácsmodulra továbbítja (amennyiben van
ilyen).

 - Mono + Emergency
(Monó+vészjel)

A bal oldali kiegészítő bemenet jelét a
Szimmetrikus audiobemeneti és
tolmácsmodulra továbbítja a rendszer
(amennyiben van ilyen). A jobb oldali
kiegészítő bemenet jelét vészjelként
továbbítja a rendszer az összes csatornára a
vészhelyzeti kapcsoló zárásakor.
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A bemenetek érzékenységének beállítása (4J, 4K, 4L)
Az audio- és kiegészítő bemenetek érzékenysége a bemeneti érzékenység menüiben (4J, 4K,
4L) állítható be. Az audiobemenetek érzékenysége beállítható az összes bemenet esetén
azonos értékre (4L menüpont), valamint az egyes audiobemenetekhez külön-külön.

Menüpont Beállítások Érték Leírás

4J Level.Aux.L  Szint:  

  –6 ... +6 dB A kívánt érzékenység beállítása a bal oldali
kiegészítő bemenet számára.

4K Level.Aux.R  Szint:  

  –6 ... +6 dB A kívánt érzékenység beállítása a jobb oldali
kiegészítő bemenet számára.

4L Level Inputs Mód: Szint:  

 - All –6 ... +6 dB Az összes audiobemenet érzékenységének
beállítása a felhasználó által megadott
szintre.

 - Per Input ...  Ezt a lehetőséget választva léphet be a Per
Input Sensitivity Settings (Csatornánkénti
érzékenységi beállítások) menübe.

Az érzékenység képernyőin megjelenik a tényleges jelerősség szintmérője is: = alacsony szint,

= magas szint, = túlcsordulás.

Infravörös felügyelet engedélyezése és letiltása (4M)
Az adó első részén található mini infrasugárzó használatával felügyelhető az infravörös jel.
Szükség esetén (pl. biztonsági okokból) ez a beállítás kikapcsolható (4M menü).

Menüpont Beállítások Leírás

4M Mini Radiator Enabled Az adó elején található mini infrasugárzó
engedélyezése.

 Disabled Az adó elején található mini infrasugárzó
letiltása.

Figyelem!

A mini infravörös sugárzó és a fejhallgató-kimenet is véglegesen letiltható két ellenállás

eltávolításával. További információkért forduljon szokásos szervizszolgáltatójához.

A fejhallgató-kimenet engedélyezése és letiltása (4N)
Az adó első részén található fejhallgató-kimenet használatával felügyelhetők a bemeneti és a
csatornákra kerülő jelek. Szükség esetén (pl. biztonsági okokból) ez a beállítás kikapcsolható a
4N menüpontban.
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Menüpont Beállítások Leírás

4N Headphone Enabled Az adó elején található fejhallgató-kimenet
engedélyezése.

 Disabled Az adó elején található fejhallgató-kimenet
letiltása.

Az adó nevének kiválasztása (4O)
Az adóhoz saját, Ön által meghatározott név rendelhető. Ez a név jelenik meg a Transmitter
Status (Adó állapota) képernyőn. A név a Unit Name (Egység neve) menüben (4O)
szerkeszthető.

Menüpont Beállítások Leírás

4O Unit Name Név:  

 - Szabadon
megadható szöveg

Az adóhoz (legfeljebb 16 karakteres)
felhasználó által megadott név rendelhető
hozzá. Az alapértelmezett név a „Transmitter”.

Az összes beállítás visszaállítása gyári alapértékre (4P)
A 4P menüpont használatával állíthatja vissza a beállítások gyári alapértékeit. Az adó
felhasználó által megadott neve, a felhasználó által beállított nyelv és az adó üzemmódja nem
áll vissza az alapértelmezett értékre. (Az alapértelmezett értékeket csillag (*) jelöli a menük
leírásában.)

Menüpont Beállítások Leírás

4P Defaults ...  A gomb megnyomásával lépjen be az
almenübe.

4P Defaults ... Reset to defaults?
(Alapértékek
visszaállítása?)

 

 * - No A visszaállítás megszakítása.

 - Yes Az összes beállítás visszaállítása a gyári
alapértelmezett értékre. Az adó felhasználó
által megadott neve, a felhasználó által
beállított nyelv és az adó üzemmódja nem áll
vissza az alapértelmezett értékre.

Integrus sugárzók

A teljesítményválasztó kapcsoló beállítása
A sugárzók beállíthatók fél teljesítmény leadására. Ez akkor hasznos, ha nincs szükség a teljes
teljesítményre, például amikor egy mobil rendszert kisméretű konferencia-helyszínen
használnak.
Akkor is fél teljesítményre kell kapcsolni a sugárzókat, ha nem biztosítható a megfelelő
légmozgás azok körül. Ilyen eset például az, amikor a sugárzót a tolmácsfülke tetejére szerelik.
Érdemes csökkenteni a teljesítményt, amikor csak lehet, mivel ezzel energia takarítható meg és
növelhető a készülékek élettartama.
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Ha a sugárzók fél teljesítményen üzemelnek, az infravörös LED-ek fele ki van kapcsolva, amely
a következő ábrán látható mintázatot eredményezi.

Ábra 7.3: Fél teljesítménnyel működő sugárzó infravörös LED-jeinek mintázata.

A késleltetési kapcsolók beállítása
A sugárzó késleltetési kapcsolóinak megfelelő beállításával kapcsolatban lásd: A megfelelő
kapcsolóállás meghatározása a sugárzó késleltetési kapcsolói esetén, Oldal 62 .

!

Vigyázat!

A késleltetési kapcsolók átkapcsolásakor figyeljen arra, hogy azok megfelelően a következő

fokozatba kattanjanak, ellenkező esetben a kapcsolók az értékek között megállva helytelen

késleltetési beállítást eredményezhetnek.

A megfelelő kapcsolóállás meghatározása a sugárzó késleltetési
kapcsolói esetén
Az Egymást átfedő lenyomatok és holtterek, Oldal 29fejezetben leírtak szerint a két vagy több
vevő által két vagy több sugárzótól begyűjtött jel késleltetési különbsége holttereket és
többpályás hatást eredményezhet.
A vevő által vett jeleket a következők késleltetik:
– az adó és a sugárzó közötti jelátvitel (a jelek kábel általi késleltetése)
– a sugárzó és a vevő közötti vezeték nélküli jelátvitel (a jelek sugárzás közbeni

késleltetése)
– két vagy több adóval rendelkező rendszerek esetén: a másodlagos adó(ko)n keresztüli

átvitel
A jelkésleltetés különbségeinek kiegyenlítéséhez az egyes sugárzók késleltetése növelhető. A
jelkésleltetés a sugárzó hátulján található késleltetési kapcsolókkal adható meg.
A jelek kábel általi késleltetése a következő két módszerrel határozható meg:
– a kábelhossz mérésével
– az impulzus válaszidejének késleltetésmérő eszközzel történő mérésével

7.3.2

7.4
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A kábelek jelentette jelkésleltetés mindkét esetben kiszámítható kézzel és a késleltetésszámító
eszközzel (ez a dokumentációs DVD-n található).
A kábel jelkésleltetését a következő esetekben nem kell kiszámítani:
– ha a sugárzók közvetlenül, egyenlő hosszúságú kábellel csatlakoznak az adóhoz;
– ha a sugárzók sorba vannak fűzve, azonban a rendszerkábel első és utolsó sugárzója

közötti távolság 5 méternél kisebb, továbbá az egyes rendszerkábelek esetén az első
sugárzó és az adó közötti vezeték hossza egyenlő.

Ezekben az esetekben állítsa az összes sugárzó késleltetési kapcsolóját nullára és határozza
meg, hogy szükséges-e a sugárzás közben fellépő jelkésleltetés kompenzálása (lásd: Négynél
több vivővel és erkély alá rögzített sugárzóval rendelkező rendszerek, Oldal 68).
A következő szakaszok bemutatják a késleltetési kapcsolók állásának kézi kiszámítását egy,
illetve több sugárzóval rendelkező rendszerek esetén. A kapcsolóállások automatikus
kiszámításának módjáért tekintse meg a késleltetésszámító eszközt.

Figyelem!

A késleltetésszámító eszköz megkönnyíti a megfelelő kapcsolóállások kiszámítását.

Egy sugárzót tartalmazó rendszer
A késleltetési kapcsolók állása két módon számítható ki:
– A kábelhossz mérésével
– A késleltetésszámító eszköz használatával
A következő szakaszokban mindkét módszert ismertetjük.

Figyelem!

Az 50 méternél nagyobb kábelhosszkülönbséggel rendelkező rendszerek esetén ajánlott

mérőeszközzel meghatározni a kapcsolóállások kiszámításához használt késleltetési

különbséget.

A késleltetési kapcsolók állásának meghatározása a kábelhossz mérésével
A következő eljárást követve határozhatja meg a késleltetési kapcsolók állását a kábelhossza
alapján:
1. Keresse ki a használt kábel méterenkénti jelkésleltetését. Ezt az értéket a gyártó adja

meg.
2. Mérje meg az adó és az egyes sugárzók közötti kábelhosszt.
3. Szorozza meg az adó és az egyes sugárzók közötti kábelhosszt a kábel méterenkénti

jelkésleltetésével. E számítás eredménye az egyes sugárzók esetén fellépő jelkésleltetés.
4. Határozza meg a maximális jelkésleltetést.
5. Számítsa ki a jelkésleltetés különbségét a maximális jelkésleltetéssel az egyes sugárzókra

vonatkozóan.
6. Ossza el a jelkésleltetés különbségét 33-mal. A kerekített érték a jelkésleltetési kapcsoló

beállítandó állása az adott sugárzó esetén.
7. Adja hozzá az erkély alatt elhelyezett sugárzók jelkésleltetési kapcsolóinak állását,

amennyiben szükséges (lásd: Négynél több vivővel és erkély alá rögzített sugárzóval
rendelkező rendszerek, Oldal 68).

8. Állítsa a késleltetési kapcsolókat a kiszámított állásba.
 
A következő ábra és táblázat a kábel jelkésleltetésének kiszámítását mutatja be.

7.4.1
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Ábra 7.4: Öt sugárzóval rendelkező rendszer és az abban mért kábelhosszok

Sugárzó
száma

Teljes
kábelhossz
[m]

Kábel
jelkésleltetése
méterenként
[ns/m]

Kábel
jelkésleltetése
[ns]

Jelkésleltetés
különbsége
[ns]

Késleltetési
kapcsoló állása

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 = 168 280-208=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

Táblázat 7.1: A kábelek jelkésleltetésének kiszámítása

Figyelem!

A fent használt méterenkénti jelkésleltetés értéke csak példaként szolgál. A számítás során

használja az Ön által használt kábel gyártója által megadott tényleges értéket.

A késleltetési kapcsolók állásának meghatározása késésmérő eszköz segítségével
A kábel jelkésleltetésének méréséhez használható legpontosabb módszer a tényleges
jelkésleltetés egyes sugárzók esetén végzett mérése a következő eljárással:
1. Válassza le a kábelt az adó sugárzókimenetéről és csatlakoztassa azt a késleltetésmérő

eszközhöz.
2. Válassza le a sugárzót a kábelről.
3. Mérje meg az impulzus válaszidejét (nanoszekundum) az adó és a sugárzó közötti

kábel(ek)ben.
4. Csatlakoztassa vissza a kábelt a sugárzóra, és ismételje meg a 2–4. lépést az azonos

adókimenethez csatlakoztatott többi sugárzóval is.
5. Csatlakoztassa újra a kábelt az adóhoz, és ismételje meg az 1–5. lépést az adót többi

sugárzókimenetével is.
6. Ossza el az impulzus mért válaszidejét minden sugárzó esetén kettővel. E számítás

eredménye az egyes sugárzók esetén fellépő jelkésleltetés.
7. Határozza meg a maximális jelkésleltetést.
8. Számítsa ki a jelkésleltetés különbségét a maximális jelkésleltetéssel az egyes sugárzókra

vonatkozóan.
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9. Ossza el a jelkésleltetés különbségét 33-mal. A kerekített érték a késleltetési kapcsoló
beállítandó állása az adott sugárzó esetén.

10. Adja hozzá az erkély alatt elhelyezett sugárzók jelkésleltetési kapcsolóinak állását,
amennyiben szükséges (lásd: Négynél több vivővel és erkély alá rögzített sugárzóval
rendelkező rendszerek, Oldal 68)

11. Állítsa a késleltetési kapcsolókat a kiszámított állásba.

!

Vigyázat!

A késleltetési kapcsolók átkapcsolásakor figyeljen arra, hogy azok megfelelően a következő

fokozatba kattanjanak, ellenkező esetben a kapcsolók az értékek között megállva helytelen

késleltetési beállítást eredményezhetnek.

A következő ábra és táblázat mutatja be a jelkésleltetés kiszámítását és a késleltetési
kapcsolók szükséges állását.

584 ns 350 ns

563 ns 339 ns

R2

R5 R4

237 ns

R1

R3

Ábra 7.5: Öt sugárzóval rendelkező rendszer és a mért impulzus-válaszidők

Sugárzó száma Impulzus
válaszideje [ns]

Kábel
jelkésleltetése
[ns]

Jelkésleltetés
különbsége [ns]

Késleltetési
kapcsoló állása

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

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

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

Táblázat 7.2: A késleltetési kapcsolók szükséges beállítása egy sugárzóval rendelkező rendszer esetén

Figyelem!

A késleltetési kapcsolók impulzus válaszideje alapján kiszámított állása eltérhet a kábelhossz

alapján számított állástól. Ezt a mérések és a gyártó által a kábelre vonatkozóan megadott

méterenkénti jelkésleltetés pontossága okozza. A kiszámított kapcsolóállások az impulzus

válaszidejének helyes mérése esetén lesznek a legpontosabbak.
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Egy helyiségben több sugárzóval rendelkező rendszer
Ha egy többcélú helyiségben telepített sugárzók két adóhoz csatlakoznak, akkor a következők
további jelkésleltetést okoznak:
– Az elsődleges és másodlagos adó közötti átvitel (kábel jelkésleltetése).
– A másodlagos adón keresztüli átvitel.
A következő eljárást követve meghatározhatja a késleltetési kapcsolók állását az elsődleges és
másodlagos egységet alkalmazó konfigurációk esetén:
1. Számítsa ki a kábel jelkésleltetését az egyes sugárzókra vonatkozóan az egy sugárzóval

rendelkező rendszerekre vonatkozó eljárás használatával.
2. Számítsa ki az elsődleges és másodlagos adó közötti kábel jelkésleltetését ugyanúgy,

mintha az adó és a sugárzó közötti kábel késleltetését mérné.
3. Az elsődleges és a másodlagos egység közötti jelkésleltetéshez adja hozzá a másodlagos

adó jelkésleltetését (33 ns). Így megkapja az elsődleges és a másodlagos jel különbségét.
4. Adja hozzá az elsődleges és másodlagos egység közötti jelkésleltetést a másodlagos

adóhoz csatlakozó minden sugárzó esetén.
5. Határozza meg a maximális jelkésleltetést.
6. Számítsa ki a jelkésleltetés különbségét a maximális jelkésleltetéssel az egyes sugárzókra

vonatkozóan.
7. Ossza el a jelkésleltetés különbségét 33-mal. A kerekített érték a jelkésleltetési kapcsoló

beállítandó állása az adott sugárzó esetén.
8. Adja hozzá az erkély alatt elhelyezett sugárzók jelkésleltetési kapcsolóinak állását,

amennyiben szükséges (lásd: Négynél több vivővel és erkély alá rögzített sugárzóval
rendelkező rendszerek, Oldal 68)

9. Állítsa a késleltetési kapcsolókat a kiszámított állásba.

!

Vigyázat!

A késleltetési kapcsolók átkapcsolásakor figyeljen arra, hogy azok megfelelően a következő

fokozatba kattanjanak, ellenkező esetben a kapcsolók az értékek között megállva helytelen

késleltetési beállítást eredményezhetnek.

Figyelem!

Ha az elsődleges és másodlagos egységet tartalmazó konfigurációt olyan helyiségben

használják, amelyek mindig el vannak zárva egymástól, akkor a késleltetési kapcsolók állása

meghatározható rendszerenként, az elsődleges és a másodlagos egység közötti késleltetés

pedig figyelmen kívül hagyható.

A következő ábra és táblázat, valamint a 7.1-es táblázat az elsődleges-másodlagos konfiguráció
által jelentett többletkésleltetés kiszámítását mutatja be.

7.4.2

 

66 hu | Konfiguráció Hangátviteli rendszer

2013.10 | V1.4 | Üzemeltetési kézikönyv Bosch Security Systems B.V.



R2 R1

R4

R6

R9

20m

R7

R5

R10

Tx2R8

R3 Tx1

20m

30m

20m

50m

30m20m

20m

30m

30m

20m

Ábra 7.6: Elsődleges és másodlagos adóval rendelkező rendszer többcélú helyiségben

Kábelhossz
az elsődleges
és
másodlagos
adó között
[m]

Kábel
jelkésleltetése
méterenként
[ns/m]

Kábel
jelkésleltetése
[ns]

Másodlagos adó
jelkésleltetése
[ns]

Elsődleges és
másodlagos adó
közötti
jelkésleltetés [ns]

50 5,6 50x5,6=280 33 280+33=313

Táblázat 7.3: Az elsődleges és másodlagos adó közötti késleltetési különbség kiszámítása

Sugárzó
száma

Adó Elsődleges
és
másodlago
s adó
közötti
jelkésleltet
és [ns]

Kábel
jelkésl
elteté
se
[ns]

Teljes
jelkésleltetés
[ns]

Jelkésleltetés
különbsége
[ns]

Késleltetési
kapcsoló állása

1 Elsődle
ges

0 168 0+168=168 593-168=425 425/33=12,88=13

2 Elsődle
ges

0 280 0+280=280 593-280=313 313/33=9,48=9

3 Elsődle
ges

0 112 0+112=112 593-112=481 481/33=14,58=15
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Sugárzó
száma

Adó Elsődleges
és
másodlago
s adó
közötti
jelkésleltet
és [ns]

Kábel
jelkésl
elteté
se
[ns]

Teljes
jelkésleltetés
[ns]

Jelkésleltetés
különbsége
[ns]

Késleltetési
kapcsoló állása

4 Elsődle
ges

0 168 0+168=168 593–168=425 425/33=12,88=13

5 Elsődle
ges

0 280 0+280=280 593-280=313 313/33=9,48=9

6 Másodla
gos

313 168 313+168=481 593-481=112 112/33=3,39=3

7 Másodla
gos

313 280 313+280=593 593-593=0 0/33=0

8 Másodla
gos

313 112 313+112=425 593-425=168 168/33=5,09=5

9 Másodla
gos

313 168 313+168=481 593-481=112 112/33=3,39=3

10 Másodla
gos

313 280 313+280=593 593-593=0 0/33=0

Táblázat 7.4: A késleltetési kapcsolók állásának kiszámítása két adót tartalmazó rendszer esetén

Négynél több vivővel és erkély alá rögzített sugárzóval rendelkező
rendszerek
A következő ábra olyan helyzetet mutat be, amikor a jel késleltetése a sugárzás során
jelentkezik és kiegyenlíthető. A négynél több vivővel rendelkező rendszerek kialakításakor az
átfedésben lévő lefedett területekhez legközelebb eső sugárzók esetében növelje a késleltetési
kapcsoló beállítását egy állással a jelek útjának minden 10 méteres különbsége esetén. A
következő ábrán a jelek útjának hossza 12 méterrel különbözik. Az erkély alatt elhelyezett
sugárzók esetén a kiszámított kapcsolóálláshoz adjon hozzá egyet.

16m 4m

Ábra 7.7: A sugárzási út hosszának különbsége két sugárzó esetén

7.4.3
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Tesztelés

Integrus adó
Az adó Monitoring (Felügyelet) almenüjében (2) állítható be, hogy mely jeleket küldje a
berendezés a felügyelethez használt fejhallgató-kimenetre. Ezek a jelek származhatnak a
bemenetek valamelyikéről, valamelyik csatornáról, illetve a kimenet ki is kapcsolható. Lásd
még: Átvitel beállítása (4A), Oldal 54.
Az adó felügyeleti fejhallgatója segítségével ellenőrizhetők az adó bemeneti audiojelei a
vevőknek küldés előtt.
Amikor a bemenetek érzékenységét adja meg a Setup (Beállítás) menüben (4I, 4J vagy 4K),
illetve amikor a bemeneteket csatornákhoz rendeli hozzá (4D menü, Per Channel
(Csatornánként)), a felügyeleti kimenetre még akkor is a beállított jel kerül ideiglenesen, ha
arra vonatkozóan a None (Nincs) értéket állította be. Amikor a fejhallgató-kimenet le van tiltva
(lásd: A fejhallgató-kimenet engedélyezése és letiltása (4N), Oldal 60), a kimeneti szint nem
módosítható, a szintjelző pedig nem látható.

Menüpont Beállítás 1. érték 2. érték Leírás

2A Source/
Volume

Forrás:    

 - In. nn Bemenet
száma:
00 ... 31

Hangerő:
-31 ... 0 dB

Az nn. audiobemenetről származó jel
elérhető a felügyeleti fejhallgató-
kimeneten.

 - Ch. nn Csatorna
száma:
00 ...31

Hangerő:
-31 ... 0 dB

Az nn. csatorna jele elérhető a
fejhallgató-kimeneten.

 - Aux.L  Hangerő:
-31 ... 0 dB

A bal oldali kiegészítő bemenet jele
elérhető a felügyeleti fejhallgató-
kimeneten.

 Aux.R  Hangerő:
-31 ... 0 dB

A jobb oldali kiegészítő bemenet jele
elérhető a felügyeleti fejhallgató-
kimeneten.

 - None  Hangerő:
-31 ... 0 dB

A felügyeleti fejhallgató-kimenet a normál
működés során ki van kapcsolva, csak a
bemenetek érzékenységének
módosításakor kapcsol be.

A Source/volume (Forrás/hangerő) képernyőn megjelennek a tényleges jelerősség szintmérői
is (sztereó forrás esetén kettő, monó forrás esetén egy):

 = alacsony szint, = magas szint, = túlcsordulás.
 

8

8.1
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Integrus vevő
A vevők tesztmódba kapcsolásával az egyes vivők vételi minősége külön-külön megjeleníthető.
A tesztmód aktiválása:
1. Állítsa felső állásba a csatornaválasztót
2. Nyomja meg a bekapcsológombot, és tartsa nyomva mindkettőt kb. 2 másodpercig
3. Tesztmódban a vivők között a csatornaválasztóval válthat
Az egyes vivőkhöz a képernyőn megjelenik a jelerősség relatív értéke, a jósági fok, valamint a
minőség grafikus ábrázolása.
A vételi minőség az alábbiak szerint értékelhető ki:

Jelölés Minőség

00-39 Jó vétel. Nagyon jó hangminőség.

40-49 Gyenge vétel. Kattogó hangjel.

50-90 Nincs vétel vagy rossz vétel. Gyenge hangminőség.

A vevő a kikapcsoláskor kilép a tesztmódból.

A lefedettségi terület tesztelése
A vételi minőséget alaposan tesztelni kell a megfelelő infravörös lefedettség egész területre
kiterjedő biztosítása, illetve a holtterek kialakulásának elkerülése érdekében. A minőséget két
módon tesztelheti:

Telepítés közbeni tesztelés
1. Ellenőrizze, hogy minden sugárzó csatlakoztatva van-e, illetve be van-e kapcsolva, valamint

nincsenek-e bekötetlen kábelek a sugárzóhoz csatlakoztatva. Kapcsolja ki, majd be az
adót a sugárzók automatikus kiegyenlítéséhez.

2. Állítsa tesztmódba az adót (lásd: Átvitel beállítása (4A), Oldal 54). A csatornák
teszteléséhez csatornánként eltérő frekvenciájú teszthangot ad ki a rendszer.

3. Állítson egy vevőt az elérhető legmagasabb csatornaszámra, és hallgassa meg az átvitt
teszthangot a fejhallgatón.

4. Tesztelje az összes pozíciót és irányt (lásd a következő bekezdést).

Tesztelés tárgyalás közben
1. Állítson tesztmódra egy vevőt, és válassza ki az elérhető legmagasabb vivőt. A vett vivőjel

minősége megjelenik a vevő kijelzőjén (lásd: Integrus vevő, Oldal 70).
2. Tesztelje az összes pozíciót és irányt (lásd a következő bekezdést). A megjelenő

minőségértéknek 00 és 39 között kell lennie (jó vétel).

Az összes pozíció és irány tesztelése
Az adóval és a két tesztmód valamelyikére állított vevővel járja be a konferenciatermet, és
tesztelje a vétel minőségét minden olyan helyen, ahol az infravörös jelek vételére van szükség.
Ha olyan területet talál, ahol rossz a vétel vagy egyáltalán nincs is, annak három fő oka lehet:

Rossz lefedettség
A vevő nem tud kap megfelelő erősségű infravörös sugárzást. Ennek az lehet az oka, hogy a
vizsgált hely kívül esik a telepített sugárzók lenyomatán, esetleg az infravörös jeleket
valamilyen akadály (például oszlop, erkély vagy egyéb nagyméretű tárgy) blokkolja.
Ellenőrizze, hogy a rendszer tervezése során megfelelő lenyomatokat használt-e, megfelelő
kimeneti teljesítményű sugárzók telepített-e, illetve hogy nem kapcsolta-e valamelyik sugárzót
véletlenül fél teljesítményre. Ha a rossz vételt az infravörös jelek blokkolása okozza, próbálja
meg eltávolítani az akadályt, vagy telepítsen további sugárzót az árnyékolt terület lefedéséhez.
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8.3

70 hu | Tesztelés Hangátviteli rendszer

2013.10 | V1.4 | Üzemeltetési kézikönyv Bosch Security Systems B.V.



Holtterek
A vevő két infravörös sugárzó jeleit is veszi, és a jelek kioltják egymást.
Holttér esetén a rossz vétel általában csak egy vonalon jelentkezik és/vagy a vevő
elforgatásával visszatér a jó vétel. Ebben az esetben úgy bizonyosodhat meg arról, hogy a
problémát holttér okozza, hogy a vevőt azonos helyen és helyzetben hagyva kezével letakarja
az egyik sugárzót vagy kikapcsolja azt. Ha ekkor a vétel minősége javul, akkor a problémát
holttér okozza. Figyeljen arra, hogy az erősen tükröződő felületekről visszaverődő infravörös
jelek is okozhatják holtterek kialakulását.
A holtterek akkor is kialakulhatnak, ha az adó ugyanabban a helyiségben van, mint a sugárzók.
– Ebben az esetben kapcsolja ki az adó mini infrasugárzóját a konfigurációs menüben (lásd:

Infravörös felügyelet engedélyezése és letiltása (4M), Oldal 60).
– Ellenőrizze, hogy a sugárzók késleltetési kapcsolói megfelelően vannak-e beállítva,

valamint hogy nem állította-e valamelyik kapcsolók két szám közé.
– Ellenőrizze újra a rendszer kialakítását. Ha szükséges, csökkentse a problémát okozó két

sugárzó közötti távolságot és/vagy telepítsen további sugárzót.
Vegye figyelembe, hogy a jelterjedés fizikai jellemzői miatt nem minden esetben kerülhető el a
holtterek kialakulása.

Infravörös rendszerek által okozott interferencia
A 2 MHz-es frekvencia felett működő, infravörös átvitelű hallókészülékek és infravörös
mikrofonok zavarhatják a legkisebb számú vivők vételét. Ebben az esetben tiltsa le az alsó két
vivőt (lásd: Vivők engedélyezése és tiltása (4G), Oldal 58), és ellenőrizze újra a vételt.
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Működtetés

Integrus adó

Indítás
Az adó bekapcsolásakor a képernyőn megjelenik a Transmitter Status (Adó állapota) képernyő,
amely egyben a főmenü első menüpontja is (lásd: Főmenü, Oldal 54). A kijelző 3 perc tétlenség
után akkor is erre a képernyőre vált, ha előtte másik képernyőt nyitott meg. Ha a rendszer
hibát észlel, a képernyőn villogó hibaüzenet jelenik meg (lásd: Hibaüzenetek, Oldal 75).

Az adó állapotának megjelenítése
A főmenü első képernyője az adó aktuális állapotáról nyújt információkat. A képernyőkön
megjelenik az adó neve (1. sor) és az aktuális átviteli mód (2. sor). Lásd az alábbi példákat. Az
átviteli mód módosításával kapcsolatban lásd: Átvitel beállítása (4A), Oldal 54 .

Az adó a DCN-től érkező 10
csatornát továbbítja.

Az adó a kiegészítő
bemenetekről érkező jelet
továbbítja minden csatornán.

Az adó készenléti állapotban
van (nem továbbít jelet).

Menüpont Beállítás (nem
módosítható)

Leírás

Transmitter Status Név Az első sorban látható az adó felhasználó által
megadott neve (lásd: Az adó nevének
kiválasztása (4O), Oldal 61).

 Mód: A második sorban a jelenlegi átviteli mód
látható:

 - nn Channels Az audiojeleket az adó nn csatornán osztja
szét.

 - Aux to All
(Kiegészítő az
összesre)

Az adó a kiegészítő bemenetek jelét továbbítja
az összes csatornára.

 - nn Ch. Test A tesztjeleket az adó nn csatornán osztja szét.

 - Slave Az adó másodlagos üzemmódban működik: a
másodlagos egység bemenetére érkező
sugárzójel az egység sugárzókimeneteire
kerül.

 - Standby Az adó készenléti üzemmódban van.

 - Emergency Call A kiegészítő bemenetekre érkező vészjel kerül
ki az összes csatornára.

 DCN A „DCN” szöveg akkor jelenik meg a második
sor jobb oldalán, ha az adóhoz DCN Next
Generation rendszer csatlakozik.
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Integrus sugárzók
A sugárzók két infravörös LED-eket tartalmazó panelből állnak. Mindegyik infravörös LED-eket
tartalmazó panel rendelkezik egy sárga és egy vörös állapotjelző LED-del, amely a sugárzópanel
állapotát jelzi

Vörös
LED

Sárga LED Állapot

világít nem világít Készenléti mód

nem
világít

világít Adás

villog világít Bekapcsoláskor:
A jelkiegyenlítés inicializálása Működés közben: a túlmelegedése
elleni védelem aktív. Lásd: Hibakeresési útmutató, Oldal 76.

világít világít Meghibásodott az infravörös LED-panel. Lásd: Hibakeresési
útmutató, Oldal 76.

Figyelem!

Az állapotjelző LED-ek az áttetsző burkolat alatt helyezkednek el, és csak akkor láthatók,

amikor világítanak.

Figyelem!

Működés közben a sugárzók felmelegedhetnek. Ez normális jelenség, nem utal a sugárzó

hibájára vagy helytelen működésére.

Integrus vevőkészülékek

Normál üzem
A vevő nem működik, ha nem csatlakozik hozzá fejhallgató.
1. Csatlakoztasson fejhallgatót a vevőhöz.
2. Nyomja meg a bekapcsológombot.
3. Nyomja meg a hangerő-szabályozó gomb felső vagy alsó részét a hangerő növeléséhez,

illetve csökkentéséhez.
4. Másik csatornára váltáshoz nyomja meg a csatornaváltó gomb alsó vagy felső részét. A

legmagasabb csatornaszámot a rendszer automatikusan állítja be az adón beállított
csatornák alapján (lásd: Csatornák számának beállítása (4C), Oldal 55).

5. A bekapcsológomb 2 másodpercnél hosszabb nyomva tartásával kapcsolhatja a vevőt
manuálisan készenléti módba.

 
A vevő kijelzőjén a következő adatok jelenhetnek meg:
– A csatorna száma.
– Az elemek vagy akkumulátor lemerülésére figyelmeztető akkumulátor szimbólum.
– A megfelelő vételt jelző antenna szimbólum. Ha a vevő nem észlel jelet, nem jelenik meg

az antenna szimbólum.
A vétel rövid megszakadása esetén a vevő némítja a fejhallgató-kimenetet.

9.2
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Ha a készenléti mód aktív, a vevő automatikusan készenléti állapotba kapcsol, amikor 1
percnél tovább nem észlel megfelelő infravörös jelet (például amikor egy résztvevő elhagyja a
konferenciatermet). Amikor a vevő készenléti módban van, a bekapcsológomb megnyomásával
állíthatja vissza normál működési módba.

Figyelem!

Ha nem használja a vevőt, válassza le a fejhallgatót. Ezzel biztosíthatja, hogy a vevő teljesen

kikapcsoljon, és ne merítse az elemeket vagy az akkumulátort.

A vevő tárolása

Figyelem!

Ha a vevőt hosszabb ideig tárolja, figyeljen a következő körülmények biztosítására:

60%-nál alacsonyabb páratartalom

25 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet.

Integrus töltőegységek
Győződjön meg arról, hogy a töltőegység csatlakozik az elektromos hálózathoz, valamint be
van kapcsolva. Helyezze a vevőket megfelelően a töltőhelyekre. Minden vevő
bekapcsológombján világítania kell a töltés jelzőfényének. A jelzőfény jelzi az egyes vevők
töltési állapotát:

Jelzőfény színe Töltési állapot

Zöld Töltés kész.

Piros Töltés folyamatban.

Vörös villogás Hiba. Lásd: Hibakeresési útmutató, Oldal 76, Hibaelhárítás.

Nem világít A töltő ki van kapcsolva, vagy a vevő nincs megfelelően a helyén.

Figyelem!

Ezekkel a töltőegységekkel csak az LBB 4550/10 típusú akkumulátorról működő LBB 4540

vevők tölthetők. Az LBB 4560 töltőegységekkel nem tölthetők más típusú vevők, valamint az

LBB 4540 vevőkhöz sem használható más típusú töltő.

Ajánlott a töltőegységet a vevők behelyezése előtt bekapcsolni. A vevők a töltő bekapcsolt

állapotában is károsodás nélkül behelyezhetők és kivehetők abból.

Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

A töltő a vevő behelyezése után 10 percig mindig gyorstöltést végez. Ezért az akkumulátor

károsodásának elkerülése érdekében kerülni kell a teljesen feltöltött akkumulátorú vevők

ismételt behelyezését.

A vevők folyamatos töltése nem károsítja sem a vevőt, sem az akkumulátort. A használaton

kívüli vevőket így biztonságos a töltőhelyeken hagyni.

9.3.2
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Hibaelhárítás

Hibaüzenetek
Amikor a rendszer először hibát észlel, villogó hibaüzenet jelenik meg valamelyik
menüképernyőn:

A sugárzók hibája az adó főmenüjének második képernyőjén jelenik meg:

Menüpont Érték (csak
olvasható)

Leírás

1 Fault Status Hiba:  

 - No Faults A csatlakoztatott sugárzó hiba nélkül üzemel.

 - Radiator Fault Az egyik csatlakoztatott sugárzó nem működik
megfelelően.

 - No Radiators Az adóhoz nincs csatlakoztatva sugárzó

 - No Network Ha engedélyezett a Network mode (Hálózati
mód) (lásd: Hálózati mód beállítása (4B), Oldal
55), ez a hiba azt jelzi, hogy hiba lépett fel az
optikai hálózatban.

 - Network Error Ha engedélyezett a Network mode (Hálózati
mód) (lásd: Hálózati mód beállítása (4B), Oldal
55) Standalone (Önálló) módban, ez a hiba
azt jelzi, hogy hiba lépett fel az optikai
hálózatban. Ez a hiba általában akkor fordul
elő, ha a Network Mode (Hálózati mód) (lásd:
Hálózati mód beállítása (4B), Oldal 55)
beállítása Standalone (Önálló), az adóhoz
pedig DCN Next Generation központi egység
csatlakozik.

A menügomb megnyomásával rejtheti el a hibaüzenetet és térhet vissza a hibaüzenet
megjelenése előtt megjelenített menüképernyőre. A villogó üzenet a hiba megoldásakor is
eltűnik. A probléma megoldásával kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a következő
fejezetet.
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Hibakeresési útmutató
Ebben a szakaszban egyszerű hibakeresési útmutatót olvashat. Az alábbi leírás célja a
helytelen telepítés következményeinek elhárítása. Ha komolyabb hibák vagy problémák
jelentkeznek, a telepítőnek képzett szakemberhez kell fordulnia.

Probléma Műveletek

Az adó kijelzője nem kapcsol be: – Ellenőrizze, hogy az adó hálózati tápcsatlakozója
csatlakoztatva van-e, illetve hogy az adó be van-
e kapcsolva.

Az adó a „No radiators” (Nincs
sugárzó) hibaüzenetet jeleníti meg:

– Győződjön meg arról, hogy a sugárzók
megfelelően vannak-e csatlakoztatva, valamint
arról, hogy minden sugárzó csatlakozik az
elektromos hálózatra és be van kapcsolva.

Az adó a „Radiator fault”
(Sugárzóhiba) hibaüzenetet jeleníti
meg:

– Győződjön meg arról, hogy a sugárzók
megfelelően vannak-e csatlakoztatva, valamint
arról, hogy minden sugárzó csatlakozik az
elektromos hálózatra és be van kapcsolva.

– Vizsgálja meg a sugárzók LED-jeit.

Az adó a „No network” (Nincs
hálózat) hibaüzenetet jeleníti meg:

– Ellenőrizze, hogy az optikai hálózat megfelelően
van-e csatlakoztatva.

– Ellenőrizze, hogy a DCN Next Generation
konferenciarendszer be van-e kapcsolva, vagy
kapcsolja ki a hálózati módot (a 4B menüben).

Az adó a „Network error” (Hálózati
hiba) hibaüzenetet jeleníti meg:

– Engedélyezze a hálózati módot (4B menü), vagy
válassza le az adót az optikai hálózatról.

Az adó nem szinkronizál
automatikusan a DCN rendszer
összes csatornájával:

– Győződjön meg arról, hogy a csatornák
számához az automatikus beállítást adta meg (a
4B menüpontban).

Az adó vészhelyzeti érintkezője nem
működik:

– Ellenőrizze, hogy a vészhelyzeti érintkező
megfelelően van-e csatlakoztatva.

– Ellenőrizze, hogy az audiojel a kiválasztott
kiegészítő bemeneti módnak (4I menü)
megfelelően van-e csatlakoztatva.

– Ellenőrizze, hogy az adó hálózati módja
engedélyezett-e, valamint hogy az adó képes-e
csatlakozni az optikai hálózatra.

A sugárzó egyik vagy mindkét infra
LED-panelének vörös LED-je villog,
sárga LED-je pedig folyamatosan
világít:

– Az infravörös LED-panel túlmelegedésvédelmi
módban van. Ellenőrizze, hogy a sugárzó körüli
természetes légmozgást nem akadályozza-e
valami. Amennyiben nem, cserélje ki a sugárzót.

A sugárzó egyik vagy mindkét infra
LED-panelének vörös és sárga LED-je
is folyamatosan világít:

– Az infravörös LED-panel hibásan működik, a
sugárzót ki kell cserélni.

10.2
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Probléma Műveletek

Az infravörös vevő nem működik
megfelelően:

– Ha egyszer használatos elemeket használ,
ellenőrizze, hogy az elemek megfelelő
kapacitásúak-e, illetve megfelelő polaritással
vannak-e behelyezve.

– Ha akkumulátort használ, győződjön meg arról,
hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve.

– Győződjön meg a fejhallgató helyes
csatlakoztatásáról.

– Kapcsolja be a vevőt és ellenőrizze, hogy a
kijelzőn megjelenik-e valamelyik csatorna száma.

– Győződjön meg arról, hogy a vevő megfelelő
minőségű infravörös jelet kap-e, illetve
ellenőrizze, hogy megjelenik-e az antenna
szimbólum.

– Engedélyezze a minisugárzót (4M menü), és
ellenőrizze a vevőt az adó minisugárzója elé
tartva.

– Győződjön meg arról, hogy a hangerő-
szabályozó fel van-e csavarva.

– Kapcsolja az adót tesztmódba, és ellenőrizze,
hogy a vevőn hallható-e a teszthang.

– Ha a teszthang nem hallható, ismételje meg a
tesztet más vevőkkel is. Ha az adott helyen egyik
vevő sem működik megfelelően, ellenőrizze a
rendszer által lefedett területet (lásd: A
lefedettségi terület tesztelése, Oldal 70).

A vevő töltésjelző LED-je villog: – Ellenőrizze, hogy a töltőegységet az előírt
működési körülmények (ezek a műszaki adatok
között találhatók) között használja-e.

– Ellenőrizze, hogy a vevőben van-e akkumulátor
és az megfelelően van-e csatlakoztatva.

– Győződjön meg arról, hogy a vevő
szobahőmérsékletű, majd helyezze vissza a
töltőegységbe.

– Ha a töltésjelző újból villogni kezd, cserélje ki az
akkumulátort, és ellenőrizze, hogy ez megoldja-e
a problémát.

A vevő túl gyorsan lemerül: – Cserélje ki az akkumulátort, és ellenőrizze, hogy
ezzel megoldódik-e a probléma.

Rossz lefedettség: – Végezze el a következő helyen ismertetett
teszteket: A lefedettségi terület tesztelése, Oldal
70.
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Szervizkérelmek
Ha nem tudja megoldani a problémát, nyújtson be szervizkérelmet vagy hibajelentést.
A szervizkérelmekben és hibajelentésekben tüntesse fel a verzióinformációkat is. Az adóra
vonatkozó verzióinformációk az Enquiry (Információ) almenüben (3) találhatók.

Menüpont Érték (csak
olvasható)

Leírás

3A Serial Number pl. 19.0.00001 Az adó alaplapjának sorozatszáma.

3B HW Version pl. 01.00 Az adó alaplapjának verziószáma.

3C FPGA Version pl. 2.00.00 Az adó alaplapján futó FPGA-szoftver
verziószáma.

3D FW Version pl. 1.00.0001 Az adó firmware-jének verziószáma.
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Karbantartás
Az Integrus rendszeren el kell végezni a következő táblázatban felsorolt karbantartási
műveleteket.

Integrus-összetevő Időköz Ellenőrzés

Újratölthető akkumulátor Háromévente. Az akkumulátorok szivárgása.
Ha szivárgás vagy korrózió bármilyen
nyomát észleli, cserélje ki az
akkumulátort.

Ötévente. Az akkumulátor cseréje.
Csak LBB 4550/10 típusú akkumulátort
használjon.

Sugárzó egység Évente Vizsgálja meg a telepítést, amennyiben a
sugárzókat függesztve szerelték be.
Bármilyen sérülés vagy gyengülés
észlelése esetén azonnal karbantartást
kell végezni.
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Műszaki adatok

Elektromos adatok

Általános rendszerjellemzők
Átviteli jellemzők

Infravörös átviteli hullámhossz 870 nm

Modulációs frekvencia 0–5. vivő: 2–6 MHz, az IEC 61603 7. szakasza
szerint
6–7. vivő: legfeljebb 8 MHz

Protokoll és modulációs technika DQPSK az IEC 61603 7. részének megfelelően)

A rendszer hangteljesítménye
(Egy INT-TX jeltovábbító adó hangbemenetéről egy LBB 4540 vevőegység fejhallgató-kimenete
felé mérve)

Hangfrekvenciás átvitel 20 Hz – 10 kHz (-3 dB) Normál minőség esetén
20 Hz – 20 kHz (-3 dB) Prémium minőség esetén

Teljes harmonikus torzítás 1 kHz-nél < 0,05%

Áthallási csillapítás 1 kHz-nél > 80 dB

Dinamikatartomány > 80 dB

Súlyozott jel-zaj arány > 80 dB(A)

Kábelezési és rendszerkorlátozások

Kábeltípus 75 ohmos RG59

Sugárzók maximális száma HF-kimenetenként 30

Maximális kábelhossz HF-kimenetenként 900 m.

Adók és modulok
Infravörös adók

Hálózati feszültség 100–240 VAC, 50-60 Hz

Teljesítményfelvétel  

 üzemben, maximum 55 W

 készenlétben 29 W

Aszimmetrikus hangcsatorna-bemenetek +3 dBV névleges, +6 dBV maximum (± 6 dB)
+15 dBV névleges, +18 dBV maximum (± 6 dB)

Szimmetrikus hangcsatorna-bemenetek +6 és +18 dBV között, névleges

Vészkapcsoló csatlakozó Vészhelyzeti vezérlőbemenet

Fejhallgató kimenet 32 Ohm és 2 kOhm között

HF-bemenet 1 Vpp névleges, minimum 10 mVpp, 75 Ohm

HF-kimenet 1 Vpp, 6 VDC, 75 Ohm

12
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Integrus audiobemeneti és tolmácsmodul

Hangcsatorna bemeneti szint AGC-vel -16,5 dBV (150 mVeff) és 
+3,5 dBV (1500 mVeff) között

Hangcsatorna bemeneti szint AGC nélkül -4,4 dBV (600 mVeff)

Aszimmetrikus bemeneti impedancia ≥ 10 kOhm

Egyenáramú bemeneti impedancia ≥ 200 kOhm

Sugárzók és tartozékok
Közepes és nagy teljesítményű sugárzók

Hálózati feszültség 100–240 VAC, 50-60 Hz

Teljesítményfelvétel  

 LBB 4511, üzemben 100 W

 LBB 4511, készenlétben 8 W

 LBB 4512, üzemben 180 W

 LBB 4512, készenlétben 10 W

IRED-ek száma  

 LBB 4511 260

 LBB 4512 480

Teljes optikai csúcsintenzitás  

 LBB 4511 12 W/sr

 LBB 4512 24 W/sr

Sugárzási szög fél intenzitás esetén ±22°

HF-bemenet 1 Vpp névleges, minimum 10 mVpp

Vevők, akkumulátorok és töltőegységek
Zsebvevők

Infravörös sugárzási szint 4 mW/m2 vivőnként

A fél érzékenység szöge ± 50°

Fejhallgató kimeneti szintje 2,4 V-on 450 mVrms (beszéd maximális hangerőn,
32 ohm-os fejhallgató)

Fejhallgató kimeneti frekvenciatartomány 20 Hz és 20 kHz között

Fejhallgató kimeneti impedancia 32 Ohm és 2 kOhm között

Max. jel/zaj viszony 80 dB(A)

Tápfeszültség 1,8-3,6 V között, névleges 2,4 V

Teljesítményfelvétel 2,4 V-on
(akkumulátorfeszültség)

15 mA (beszéd maximális hangerőn, 32 ohm-os
fejhallgató)

Teljesítményfelvétel (készenlét) < 1 mA

12.1.3
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NiMH-akkumulátor

Feszültség 2,4 V

Tárolókapacitás 1100 mAh

Töltőegységek

Hálózati feszültség 100–240 VAC, 50-60 Hz

Teljesítményfelvétel 300 W (56 vevőegység töltése)

Teljesítményfelvétel (készenlét) 17 W (nincs vevőegység a töltőegységben)
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Kábelek és csatlakozók
Villamos hálózati kábelek

Kék Nulla

Barna Fázis

Zöld-sárga Föld

Audiokábelek: 3 pólusú XLR-csatlakozó (aljzat)

1. érintkező Föld

2. érintkező + jel

3. érintkező - jel

Audiokábelek: RCA-csatlakozó (dugó)

1. érintkező + jel

2. érintkező - jel

Fejhallgató: 3,5 mm-es jack dugó

Csúcs (1) Bal oldali jel

Gyűrű (2) Jobb oldali jel

Hüvely (3) Elektromos föld/árnyékolás

Vészhelyzeti kapcsoló: sorkapocs

A vészhelyzeti kapcsolót csatlakoztassa az 1. és 2. érintkezőhöz.

12.1.5
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Mechanikai adatok

Adók és modulok
Infravörös adók

Méretek (ma x szé x mé)  

asztali használatra, lábakkal 92 x 440 x 410 mm
(3,6 x 17,3 x 16,1 in)

19"-os rack-szekrényhez,
szerelőkeretekkel

88 x 483 x 410 mm
(3,5 x 19 x 16,1 in)

  a szerelőkeretek előtt 40 mm (1,6")

  a szerelőkeretek mögött 370 mm (14,6 in)

Tömeg
szerelőkeretek nélkül, lábakkal 6,8 kg (15,0 font)

Szerelés Szerelőkeretek 19"-os rack-szekrényhez vagy
asztalra rögzítéshez
Levehető lábak asztali, szabadon álló használatra

Szín Szénfekete (PH 10736) és ezüst

Integrus audiobemeneti és tolmácsmodul

Szerelés INT-TX Integrus adóval való használatkor az
előlapot el kell távolítani

Méretek (ma x szé x mé)
 előlap nélkül 100 x 26 x 231 mm (39 x 10 x 91 in)

Tömeg
 előlap nélkül 132 g (0,29 font)

Sugárzók és tartozékok
Sugárzók és tartozékok

Szerelés – Függesztőkeret közvetlen mennyezetre
szereléshez.

– Szerelőlemezek padlóállványhoz: M10 és
1/2"-os Whitworth-menettel.

– Beszerezhető opcionális fali szerelőkeret
(LBB 3414/00).

– Biztonsági szem.

Méretek (ma x szé x mé)  

 LBB 4511 szerelőkeret nélkül 200 x 500 x 175 mm
(7,9 x 19,7 x 6,9 in)

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

Sugárzó dőlésszöge  
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 állványra szerelve 0, 15 és 30°

 falra/mennyezetre szerelve 0, 15, 30, 45, 60, 75 és 90°

Tömeg  

 LBB 4511 szerelőkeret nélkül 6,8 kg (15 font)

 LBB 4511 szerelőkerettel 7,6 kg (17 font)

 LBB 4512 szerelőkeret nélkül 9,5 kg (21 font)

 LBB 4512 szerelőkerettel 10,3 kg (23 font)

Szín Bronz

Fali szerelőkeret

Méretek (ma x szé x mé) 200 x 280 x 160 mm 

Tömeg 1,8 kg (4,0 font)

Szín Kvarcszürke

Vevők, akkumulátorok és töltőegységek
Zsebvevők

Méretek (ma x szé x mé) 155 x 45 x 30 mm 

Tömeg  

 akkumulátor nélkül 75 g (0,16 font)

 akkumulátorral 125 g (0,27 font)

Szín Szénfekete ezüsttel

NiMH-akkumulátor

Méretek (ma x szé x mé) 14 x 28 x 50 mm 

Tömeg 50 g (0,11 font)

Töltőegységek

Szerelés  

 LBB 4560/50 Falra szereléshez csavarok és tiplik is vannak a
csomagban

Méretek (ma x szé x mé)  

 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)

Tömeg (vevőegységek nélkül)  

LBB 4560/00 15,5 kg (34 font)

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

Tömeg 56 vevőegységgel  
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LBB 4560/00 22,3 kg (49 font)

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

Szín Szénfekete és szürke

Környezeti feltételek

Általános rendszerfeltételek

Üzemi feltételek Rögzített / állandó telepítésű / hordozható

Hőmérséklet-tartomány:  

– szállításkor –40 és +70 °C között

– üzemeltetés és tárolás során LBB 4560 és LBB 4540 termékvonal:
+5 és +35 °C között
LBB 4511/00 és LBB 4512/00 sugárzók:
+5 és +45 °C között
INT‑TX termékvonal:
+5 és +55 °C között

Relatív páratartalom:  

– szállításkor 5–95%

– üzemeltetés és tárolás során 15–90%

Biztonság LBB 4540 termékvonal, LBB 4560/00 és
LBB 4560/50:
EN60065/CAN/CSA-C22.2 60065 (Kanada) /
UL60065 (USA)
LBB 4511/00, LBB 4512/00:
EN60065/CAN/CSA-C22.2 60065 (Kanada) /
UL1419 (USA)
INT‑TX termékvonal:
EN60065

EMC-kibocsátás Megfelel az EN 55103-1 harmonizált szabványnak
és az FCC-szabályok 15. részének az A osztályú
digitális eszközökre vonatkozóan

EMC-zavarvédettség Az EN 55103-2 harmonizált szabványnak
megfelelően

EMC-jóváhagyások CE-jelöléssel ellátva

ESD Az EN 55103-2 harmonizált szabványnak
megfelelően

Hálózati összeférhetőség Az EN55103-1 harmonizált
szabványnak megfelelően

Környezeti követelmények Nem tartalmaz a RoHS irányelv által tiltott
anyagokat.
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Szabályok és szabványok

A rendszer általános megfelelősége
– Megfelel a konferenciarendszerekre vonatkozó IEC 60914 nemzetközi szabványának.
– Megfelel az IEC 61603 szabvány 7. részének, mely a digitális infravörös hangjelek

konferenciákon történő átvitelére és hasonló alkalmazásokra vonatkozó nemzetközi
szabvány.
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Garantáltan négyszögletes lenyomatok

A 2.00-ás hardververziónál újabb sugárzók metrikus értékei

 LBB 4511/00 teljes
teljesítményen

LBB 4512/00 teljes
teljesítményen

Szám H a A L W X A L W 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 teljes
teljesítményen

LBB 4512/00 teljes
teljesítményen

Szám H a A L W X A L W 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

(A szerelési magasság a vevő síkjától számított távolságot jelenti, nem a padlótól mértet.)

Szám = vivők száma
H = szerelési magasság [m]
a = szerelési szög [fok]

A= terület [m2]
L= hossz [m]

W= szélesség [m]
X= eltolás [m]
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A 2.00-ás hardververziónál újabb sugárzók angolszász értékei

 LBB 4511/00 teljes
teljesítményen

LBB 4512/00 teljes
teljesítményen

Szám H a A L W X A L W 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 teljes
teljesítményen

LBB 4512/00 teljes
teljesítményen

Szám H a A L W X A L W 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

(A szerelési magasság a vevő síkjától számított távolságot jelenti, nem a padlótól mértet.)

Szám = vivők száma
H = szerelési magasság [ft]
a = szerelési szög [fok]

A= terület [ft2]
L= hossz [ft]

W= szélesség [ft]
X= eltolás [ft]
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A 2.00-ás hardververziónál régebbi sugárzók metrikus értékei

 LBB 4511/00 teljes
teljesítményen

LBB 4512/00 teljes
teljesítményen

Szám H a A L W X A L W 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 teljes
teljesítményen

LBB 4512/00 teljes
teljesítményen

Szám H a A L W X A L W 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

(A szerelési magasság a vevő síkjától számított távolságot jelenti, nem a padlótól mértet.)

Szám = vivők száma
H = szerelési magasság [m]
a = szerelési szög [fok]

A= terület [m2]
L= hossz [m]

W= szélesség [m]
X= eltolás [m]
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A 2.00-ás hardververziónál régebbi sugárzók angolszász értékei

 LBB 4511/00 teljes
teljesítményen

LBB 4512/00 teljes
teljesítményen

Szám H a A L W X A L W 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 teljes
teljesítményen

LBB 4512/00 teljes
teljesítményen

Szám H a A L W X A L W 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

(A szerelési magasság a vevő síkjától számított távolságot jelenti, nem a padlótól mértet.)

Szám = vivők száma
H = szerelési magasság [ft]
a = szerelési szög [fok]

A= terület [ft2]
L= hossz [ft]

W= szélesség [ft]
X= eltolás [ft]
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