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Keselamatan 
Sebelum memasang atau mengoperasikan produk, bacalah selalu petunjuk pemasangan di
bagian Instalasi , Halaman 34 dan Petunjuk Keselamatan yang disertakan bersama produk-
produk yang menggunakan saluran listrik induk sebagai sumber listrik.

!
Peringatan!

Untuk mencegah gangguan pendengaran, jangan mendengar suara pada level volume tinggi

dalam waktu lama.

1
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Tentang buku panduan ini 

Tujuan 
Buku ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk memasang,
mengkonfigurasi, mengoperasikan, memelihara, dan memecahkan masalah pada Integrus
Language Distribution System.

Khalayak target 
Buku ini diperuntukkan bagi pemasang dan pengguna Integrus Language Distribution System.

Dokumentasi terkait 
– Buku panduan operasi DCN Next Generation. Lihat informasi yang berkaitan dengan

produk ini di: www.boschsecurity.com.

Tanda peringatan dan pemberitahuan 
Empat jenis tanda dapat digunakan dalam panduan ini. Jenis ini berkaitan erat dengan dampak
yang mungkin ditimbulkan jika tidak diperhatikan. Tanda-tanda tersebut - mulai dari dampak
paling ringan hingga paling parah - adalah:

Pemberitahuan!

Berisi informasi tambahan. Biasanya, ‘pemberitahuan’ yang diabaikan tidak akan

mengakibatkan kerusakan pada peralatan atau cedera tubuh.

!

Perhatian!

Peralatan atau properti bisa rusak, atau orang dapat mengalami cedera ringan jika peringatan

tersebut tidak diperhatikan.

!
Peringatan!

Peralatan atau properti bisa rusak parah, atau orang dapat mengalami cedera serius jika

peringatan tersebut tidak diperhatikan.

Bahaya!

Mengabaikan peringatan ini dapat menyebabkan cedera parah atau kematian.

Hak cipta dan penafian 
Semua hak dilindungi undang-undang. Dilarang menerbitkan kembali atau menyebarluaskan
dalam bentuk apa pun dengan cara apa pun, baik menggunakan perangkat elektronik,
mekanik, menggandakan, merekam, atau yang lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. Untuk
informasi tentang cara mendapatkan izin cetak ulang dan kutipan, hubungi Bosch Security
Systems B.V..
Isi dan ilustrasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

2
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Riwayat dokumen 

Tanggal rilis Versi dokumentasi Alasan

24.10.2013 V1.3 Tata letak baru.
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Ikhtisar Sistem 

Ikhtisar Sistem 
Integrus adalah sistem untuk distribusi nirkabel sinyal audio melalui radiasi inframerah. Bisa
digunakan dalam sistem alih bahasa simultan untuk konferensi internasional di mana beberapa
bahasa digunakan. Agar semua peserta bisa memahami diskusi, penerjemah secara simultan
menerjemahkan bahasa pembicara seperti yang diharuskan. Alih bahasa tersebut
didistribusikan ke seluruh tempat konferensi, dan delegasi memilih bahasa pilihan mereka dan
mendengarkannya melalui headphone. Sistem Integrus juga bisa digunakan untuk distribusi
musik (mono serta stereo).

Gambar 3.1: Gambaran umum sistem Integrus (dengan sistem DCN sebagai input)

 
Integrus Language Distribution System terdiri dari satu atau beberapa benda berikut ini:
 

Transmiter inframerah
Transmiter merupakan inti dari sistem Integrus. Tersedia empat tipe berikut:
– INT‑TX04 yang dilengkapi input untuk 4 saluran audio
– INT‑TX08 yang dilengkapi input untuk 8 saluran audio
– INT‑TX16 yang dilengkapi input untuk 16 saluran audio
– INT‑TX32 yang dilengkapi input untuk 32 saluran audio
Transmiter bisa langsung dihubungkan dengan sistem konferensi DCN Next Generation (lihat
bagian Koneksi , Halaman 44).

 

3
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Input audio dan Modul penerjemah
Input audio dan modul penerjemah dapat dipasang ke dalam rumah transmiter untuk
menyambungkan transmiter ke berbagai sistem konferensi:
– Modul penerjemah dan input audio Integrus LBB 3422/20 untuk dihubungkan dengan

sistem diskusi dan konferensi analog (misalnya CCS 900) atau ke meja penerjemah 6
saluran LBB 3222/04.

 

Radiator inframerah
Tersedia dua tipe radiator:
– Radiator berdaya sedang LBB 4511/00 untuk tempat konferensi berukuran kecil/sedang
– Radiator berdaya tinggi LBB 4512/00 untuk tempat konferensi berukuran sedang/besar
Radiator bisa dipasang di dinding, plafon, atau didirikan di lantai.
 

Penerima inframerah
Tersedia tiga tipe penerima inframerah multi-saluran:
– LBB 4540/04 untuk 4 saluran audio
– LBB 4540/08 untuk 8 saluran audio
– LBB 4540/32 untuk 32 saluran audio
Penerima tersebut bisa dioperasikan dengan paket baterai NiMH isi ulang atau dengan baterai
sekali pakai.
Sirkuit isi ulang digabungkan ke dalam penerima.
 

Peralatan isi ulang
Peralatan tersedia untuk isi ulang dan penyimpanan 56 penerima inframerah. Tersedia dua
versi:
– Koper pengisian ulang LBB 4560/00 untuk sistem portabel
– Lemari pengisian ulang LBB 4560/50 untuk sistem permanen
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Transmiter Integrus 
Transmiter merupakan elemen utama sistem Integrus. Transmiter menerima sumber audio
asimetris dari sebanyak-banyaknya 32 saluran eksternal (bergantung pada tipe transmiter) dan
dapat digunakan bersama sistem konferensi DCN Next Generation. Transmiter juga dapat
digunakan bersama sistem penerjemah dan diskusi analog (misalnya CCS 900 untuk maksimal
12 meja juru bahasa), atau sebagai sistem mandiri yang mendistribusikan sumber audio
eksternal.

Tampilan depan transmiter

32 4 51

Gambar 3.2: Transmiter, tampilan depan

1 Saklar daya hidup/mati - Setelah menghidupkan daya listrik, transmiter akan menyala,
dan layar (3) akan menyala.

2 Radiator inframerah mini - Empat IRED, mengirimkan sinyal inframerah yang sama
dengan output radiator. Radiator ini dapat digunakan untuk keperluan pemantauan.
Radiator dapat dinonaktifkan melalui menu konfigurasi.

3 Layar menu - Layar LCD 2x16 karakter memberikan informasi tentang status transmiter.
Layar ini juga digunakan sebagai layar interaktif dalam konfigurasi sistem.

4 Tombol menu - Tombol putar-dan-tekan untuk mengoperasikan perangkat lunak
konfigurasi yang tergabung dengan tampilan (3)

5 Output headphone monitor - Jack 3,5 mm (0,14 inci) untuk menghubungkan
headphone yang fungsinya sebagai monitor. Output ini dapat dinonaktifkan melalui
menu konfigurasi.

 

3.2
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Tampilan belakang Transmiter
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Gambar 3.3: Transmiter, tampilan belakang

1 Slot modul - Modul antarmuka audio opsional yang dapat dipasang di kerangka
transmiter. Konektornya dapat diakses melalui bukaan di belakang transmiter.

2 Konektor saklar darurat - Soket blok terminal untuk satu saklar 'normally open'. Ketika
saklar dalam kondisi tertutup (terhubung), sinyal audio pada input Aux-kanan
didistribusikan ke semua saluran output, mengesampingkan semua input audio lainnya.
Tersedia konektor kabel yang sudah disesuaikan.

3 Input audio aux - Dua konektor XLR female untuk input audio tambahan. Input ini dapat
digunakan untuk menghubungkan sinyal audio simetris seperti instalasi musik, bahasa
asli, atau pesan darurat.

4 Input sinyal audio - 4, 8, 16, atau 32 konektor cinch untuk menghubungkan sinyal input
audio asimetris eksternal. Jumlah konektor bergantung pada jenis transmiter.

5 Titik koneksi ground - Hanya digunakan untuk keperluan pengujian pabrik.

6 Input loop-through sinyal radiator - Konektor HF BNC untuk menghubungkan output
radiator transmiter lainnya secara loop-through.

7 Output sinyal radiator - Enam konektor HF BNC, digunakan untuk menghubungkan
radiator. Jumlah maksimal radiator yang dapat dihubungkan secara loop-through ke
setiap output adalah 30.

8 Koneksi jaringan optik - Dua koneksi yang digunakan untuk menghubungkan langsung
ke sistem konferensi DCN Next Generation dengan kabel jaringan optik.

9 Input sumber listrik - Stopkontak standar Eropa. Transmiter mampu memilih tegangan
listrik secara otomatis. Kabel listrik disediakan

 
Bagian-bagian berikut ini memberikan informasi lebih lanjut tentang topik yang disebutkan:
– Instalasi: Transmiter Integrus , Halaman 34
– Koneksi: Koneksi , Halaman 44
– Konfigurasi: Transmiter Integrus , Halaman 50 dan Pengaturan transmiter, Halaman 53
– Operasi: Transmiter Integrus, Halaman 73
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Input audio dan Modul penerjemah
Input audio dan modul penerjemah dapat dipasang ke dalam kerangka transmiter untuk
menyambungkan transmiter ke berbagai sistem konferensi:
– Modul penerjemah dan input audio Integrus LBB 3422/20 untuk dihubungkan dengan

sistem diskusi dan konferensi analog (misalnya CCS 900) atau ke meja penerjemah 6
saluran LBB 3222/04. Lihat buku panduan operasi DCN NG untuk informasi mengenai
produk ini (di DCN NG DVD atau di bagian informasi terkait produk/sistem DCN di:
www.boschsecurity.com.
– Modul ini harus dipasang di dalam kerangka transmiter (lihat bagian Input audio dan

Modul juru bahasa , Halaman 34).
 

3.3
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Radiator Integrus 
Radiator menerima sinyal pembawa yang dihasilkan oleh transmiter dan memancarkan radiasi
inframerah yang mampu membawa hingga 32 saluran distribusi audio. Radiator dihubungkan
ke satu atau lebih dari enam output HF BNC transmiter inframerah. Jumlah maksimal radiator
yang dapat dihubungkan ke masing-masing output ini dengan koneksi loop-through adalah 30.
LBB 4511/00 memiliki ouput inframerah 21 Wpp, sementara LBB 4512/00 memiliki output
inframerah 42 Wpp. Keduanya mampu memilih tegangan listrik secara otomatis, dan otomatis
menyala ketika transmiter dinyalakan.
Peredaman sinyal oleh kabel diseimbangkan secara otomatis oleh radiator. Ketika radiator
diberi sumber listrik dan transmiter dinyalakan, radiator akan memulai penyeimbangan. LED
merah akan berkedip selama beberapa saat, menandakan bahwa inisialisasi sedang
berlangsung.
Jika tidak menerima gelombang pembawa, radiator akan beralih ke mode siaga. Terdapat juga
mode perlindungan suhu yang berfungsi mengalihkan radiator secara otomatis dari daya
penuh ke separuh daya, atau dari separuh daya ke kondisi siaga jika suhu IRED terlampau
tinggi.

1 21 2

Gambar 3.4: Radiator Berdaya Tinggi LBB 4512/00 (Tampilan depan)

1 LED indikator warna merah - Menandakan status radiator, lihat bagian Radiator
Integrus, Halaman 74.

2 LED indikator warna kuning - Menandakan status radiator, lihat bagian Radiator
Integrus, Halaman 74.

3.4
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Gambar 3.5: Radiator LBB 4512/00 (Tampilan samping dan belakang)

1 Mata pengaman - Untuk memasang kawat pengaman guna meningkatkan keamanan.

2 Lubang mata pengaman - Lubang untuk memasang mata pengaman.

3 Lubang braket - Lubang untuk memasang braket penyangga.

4 Input sumber listrik - Konektor listrik male standar Eropa. Radiator mampu memilih
tegangan listrik secara otomatis.

5 Input sinyal inframerah/loop-through - Dua konektor HF BNC untuk menghubungkan
radiator ke transmiter dan untuk koneksi loop-through ke radiator lainnya. Pemutusan
kabel secara otomatis bisa dilakukan dengan saklar tertanam di konektor BNC.

6 Saklar pemilih daya output - Radiator dapat dialihkan antara pengoperasian daya penuh
dan separuh daya.

7 Saklar kompensasi penundaan - Dua saklar 10-posisi untuk mengimbangi perbedaan
panjang kabel ke radiator.
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Gambar 3.6: Braket penyangga dan pelat dudukan Radiator LBB 4511/00 dan LBB 4512/00

1 Pelat dudukan - Pelat tambahan jika unit ingin dipasang di tiang penyangga atau di
dinding.
Bergantung pada cara pemasangannya, pelat dudukan dapat dipasang di salah satu sisi
braket atau sisi lainnya (lihat bagian Memasang pelat dudukan ke braket penyangga ,
Halaman 37).

2 Lubang pelat dudukan - Lubang untuk memasang pelat dudukan.

3 Lubang radiator - Lubang untuk baut.

4 Lubang pemasangan - Lubang untuk sekrup agar braket bisa dipasang ke plafon atau di
permukaan mendatar.

5 Baut - Baut untuk memasang braket penyangga ke radiator.

6 Sekrup - Sekrup untuk memasang pelat dudukan ke braket penyangga.

7 Ring

 
Bagian-bagian berikut ini memberikan informasi lebih lanjut tentang topik yang disebutkan:
– Instalasi: Radiator Berdaya Sedang dan Tinggi , Halaman 36
– Konfigurasi: Radiator Integrus, Halaman 62
– Operasi: Radiator Integrus, Halaman 74
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Penerima Integrus 
Penerima LBB 4540 tersedia dalam pilihan 4, 8, atau 32 saluran. Unit penerima ini dapat
dioperasikan dengan paket baterai NiMH isi ulang atau dengan baterai sekali pakai dan
dilengkapi dengan kontrol untuk pemilihan saluran, penyetelan volume, dan sebuah tombol
on/off. Semua penerima dilengkapi dengan soket jack stereo 3,5 mm (0,14 inci) untuk
headphone mono atau stereo.
Sebuah layar LCD memperlihatkan nomor saluran dan indikator penerimaan sinyal serta daya
baterai menipis.
Sirkuit pengisian daya disertakan ke dalam penerima.

2

1



4


3

5
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7

9
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Gambar 3.7: Penerima, tampilan depan dan belakang berikut tempat baterai dalam kondisi terbuka

1 LED indikator pengisian - Digunakan bersama alat pengisian daya.

2 Konektor headphone - Soket jack stereo 3,5 mm (0,14 inci) untuk headphone, sudah
dilengkapi dengan sakelar Stand-by/Off.

3 Layar LCD - Layar dua digit yang memperlihatkan saluran yang dipilih. Simbol antena
akan muncul ketika penerima menangkap sinyal inframerah dengan kualitas yang
memadai. Simbol baterai muncul ketika paket baterai atau baterai sudah hampir habis.

4 Kontrol volume - Tombol untuk mengatur volume.

5 Pemilih saluran - Sakelar naik/turun untuk memilih saluran audio. Nomor saluran
diperlihatkan pada layar LCD.

6 Tombol On/Off - Ketika headphone dihubungkan, penerima beralih ke kondisi siaga.
Penekanan tombol On/Off akan membuat penerima beralih dari kondisi Siaga ke kondisi
Hidup. Untuk kembali ke kondisi Siaga, tekan dan tahan tombol selama kurang lebih 2
detik. Ketika headphone dicabut, penerima akan secara otomatis beralih ke kondisi
Mati.

7 Konektor paket baterai - Koneksi ini digunakan untuk menghubungkan paket baterai ke
penerima. Pengisian daya akan dinonaktifkan secara otomatis apabila konektor ini tidak
digunakan.

3.5
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8 Kontak pengisian - Digunakan bersama alat pengisian daya untuk mengisi daya paket
baterai (jika digunakan)

9 Paket baterai atau baterai sekali pakai - Bisa satu paket baterai NiMH isi ulang
(LBB 4550/10) atau dua baterai sekali pakai ukuran A berkapasitas 1,5 V.

 
Bagian-bagian berikut ini memberikan informasi lebih lanjut tentang topik yang disebutkan:
– Instalasi: Penerima Integrus , Halaman 42
– Operasi: Penerima Integrus, Halaman 74

Headphone Penerima 
Headphone dihubungkan ke penerima melalui konektor jack stereo 3,5 mm (0,14 inci). Jenis
headphone yang sesuai antara lain:
– LBB 3441/10 Under the chin stereo headphone
– LBB 3442/00 Single earphone (mono)
– LBB 3443/00 Stereo headphones
– HDP‑ILN Induction Loop Neckband
– HDP‑LWN Lightweight Neckband headphone
– Atau jenis yang kompatibel lainnya (lihat Data Teknis, Halaman 81)

 

3.6
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Unit Pengisi Daya Integrus 
Unit pengisi daya mampu mengisi ulang hingga 56 penerima sekaligus. Unit pengisi daya
dilengkapi catu daya dan mampu memilih tegangan listrik secara otomatis. Rangkaian
elektronik pengisian daya dan LED indikator pengisian daya sudah diintegrasikan ke dalam
setiap penerima. Sirkuit pengisian memeriksa keberadaan paket baterai dan mengontrol
proses pengisian daya.
Tersedia dua versi yang fungsinya mirip:
– Koper pengisian ulang LBB 4560/00 untuk sistem portabel.
– Lemari pengisian ulang LBB 4560/50 untuk sistem permanen. Cocok untuk pemakaian di

atas meja atau di dinding.

1

2

3

Gambar 3.8: Unit pengisi daya LBB 4560

1 Input sumber listrik - Soket male standar Eropa. Unit pengisi daya mampu memilih
tegangan listrik secara otomatis. Kabel listrik disediakan.

2 Sakelar on/off utama

3 Posisi penerima - Satu unit pengisi daya dapat mengisi hingga 56 penerima sekaligus.

 
Bagian-bagian berikut ini memberikan informasi lebih lanjut tentang topik yang disebutkan:
– Instalasi: Unit Pengisi Daya Integrus , Halaman 42
– Operasi: Unit Pengisi Daya Integrus, Halaman 75
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Perencanaan 

Teknologi sistem 

Radiasi IR 
Sistem Integrus didasarkan pada transmisi oleh radiasi inframerah termodulasi. Radiasi
inframerah termasuk ke dalam spektrum elektromagnetik, yang terdiri dari cahaya nampak,
gelombang radio, dan tipe radiasi lainnya. Inframerah memiliki panjang gelombang tepat di
atas cahaya nampak. Seperti cahaya nampak, inframerah terpantulkan dari permukaan keras,
tapi menembus benda transparan misalnya kaca. Spektrum radiasi inframerah dibandingkan
dengan spektrum relevan lainnya diperlihatkan dalam gambar berikut.
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Gambar 4.1: Spektrum radiasi inframerah dibandingkan dengan spektrum lainnya

1 Spektrum siang hari

2 Sensitivitas mata manusia

3 Radiator inframerah

4 Sensitivitas sensor inframerah

5 Sensitivitas sensor inframerah dengan filter siang hari
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Pemrosesan Sinyal 
Sistem Integrus menggunakan sinyal pembawa frekuensi tinggi (biasanya 2 hingga 8 MHz)
untuk mencegah masalah interferensi dengan sumber cahaya modern (baca bagian Area
penempatan radiator , Halaman 23). Pemrosesan audio digital menjamin kualitas audio tinggi
yang konstan.
Pemrosesan sinyal dalam pemancar terdiri dari langkah utama berikut ini (lihat gambar
berikut):
1. Konversi A/D - Setiap saluran audio analog dikonversi menjadi sinyal digital.
2. Kompresi - Sinyal digital dikompresi untuk meningkatkan jumlah informasi yang bisa

didistribusikan pada tiap pembawa. Faktor kompresi juga terkait dengan kualitas audio
yang diperlukan.

3. Pembuatan Protokol - Grup-grup yang terdiri dari hingga empat sinyal digital
digabungkan ke dalam satu aliran informasi digital. Informasi algoritme kegagalan ekstra
ditambahkan. Informasi ini digunakan oleh penerima untuk deteksi dan koreksi kegagalan.

4. Modulasi - Sinyal pembawa frekuensi tinggi adalah fase yang dimodulasi dengan aliran
informasi digital.

5. Radiasi - Hingga 8 sinyal pembawa termodulasi digabungkan dan dikirim ke radiator IR,
yang mengonversi sinyal pembawa menjadi cahaya inframerah termodulasi.

Dalam penerima inframerah, pemrosesan mundur digunakan untuk mengonversi cahaya
inframerah termodulasi untuk memisahkan saluran audio analog.

A/D Conversion

& Compression

A/D Conversion

& Compression

Audio

Channel

Audio

Channel

Protocol Creation

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

Gambar 4.2: Gambaran umum pemrosesan sinyal (untuk satu pembawa)

Mode kualitas 
Sistem Integrus bisa memancarkan audio dalam empat mode kualitas berbeda:
– Mono, kualitas standar, maksimal 32 saluran
– Mono, kualitas premium, maksimal 16 saluran
– Stereo, kualitas standar, maksimal 16 saluran
– Stereo, kualitas premium, maksimal 8 saluran
Mode kualitas standar menggunakan lebih sedikit bandwidth dan bisa digunakan untuk
mengirimkan ucapan. Untuk musik mode kualitas premium memberikan kualitas mendekati
CD.
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Pembawa dan saluran 
Sistem Integrus bisa memancarkan hingga 8 sinyal pembawa berbeda (tergantung tipe
pemancar). Tiap pembawa bisa berisi hingga 4 saluran audio berbeda. Jumlah maksimal
saluran per pembawa bergantung pada mode kualitas yang dipilih. Sinyal stereo menggunakan
dua kali bandwidth sinyal mono; kualitas premium menggunakan dua kali bandwidth kualitas
standar.
Per pembawa campuran saluran dengan mode kualitas berbeda dimungkinkan, asalkan total
bandwidth yang tersedia tidak terlampaui. Tabel di bawah ini mencantumkan kombinasi
saluran per pembawa:

 Kualitas saluran  

 Mono
Standar

Mono
Premium

Stereo
Standar

Stereo
Premium

Bandwidth

Kemungk
inan
jumlah
saluran
per
pembaw
a

4    4 x 10 kHz

2 1   2 x 10 kHz dan 1 x 20 kHz

2  1  2 x 10 kHz dan 1 x 10 kHz (kiri)
dan
1 x 10 kHz (kanan)

 1 1  1 x 20 kHz dan 1 x 10 kHz (kiri)
dan
1 x 10 kHz (kanan)

  2  2 x 10 kHz (kiri) dan 2 x 10 kHz
(kanan)

 2   2 x 20 kHz

   1 1 x 20 kHz (kiri) dan 1 x 20 kHz
(kanan)
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Aspek-aspek sistem distribusi inframerah 
Sistem distribusi inframerah yang bagus menjamin semua delegasi di tempat konferensi
menerima sinyal terdistribusi tanpa gangguan. Ini tercapai dengan menggunakan cukup
radiator, yang ditempatkan di posisi yang direncanakan dengan baik, sehingga arena
konferensi tercakup radiasi IR yang seragam dengan kekuatan memadai. Ada beberapa aspek
yang memengaruhi keseragaman dan kualitas sinyal inframerah, yang harus dipertimbangkan
saat merencanakan sistem distribusi radiasi inframerah. Ini dibahas di bagian berikutnya.

Sensitivitas direksional dari penerima 
Sensitivitas penerima paling baik saat diarahkan langsung ke radiator. Sumbu sensitivitas
maksimal dimiringkan ke atas pada sudut 45 derajat (lihat gambar berikut). Memutar penerima
akan mengurangi sensitivitas. Untuk putaran kurang dari +/- 45 derajat efek ini tidak begitu
besar, tapi untuk putaran lebih besar sensitivitas akan berkurang cepat.

45

45

90

Gambar 4.3: Karakteristik direksional dari penerima

Area penempatan radiator 
Area jangkauan radiator bergantung pada jumlah pembawa yang dipancarkan dan daya output
radiator. Area jangkauan radiator LBB 4512/00 adalah dua kali area jangkauan LBB 4511/00.
Area jangkauan juga bisa digandakan dengan memasang dua radiator secara bersebelahan.
Total energi radiasi sebuah radiator didistribusikan melalui pembawa yang dipancarkan. Saat
lebih banyak pembawa digunakan, area jangkauan secara proporsional semakin mengecil.
Penerima membutuhkan kekuatan sinyal IR sebesar 4 mW/m2 per pembawa untuk berfungsi
tanpa kesalahan (menghasilkan SNR sebesar 80 dB untuk saluran audio). Pengaruh jumlah

4.2

4.2.1

4.2.2
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pembawa terhadap area jangkauan dapat dilihat dalam dua gambar berikut. Pola radiasi
adalah area yang di dalamnya intensitas radiasi setara dengan setidaknya kekuatan sinyal
minimal yang diperlukan.
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Gambar 4.4: Total area jangkauan LBB 4511/00 dan LBB 4512/00 untuk 1 hingga 8 pembawa

 

1

8

2

4

Gambar 4.5: Diagram kutub dari pola radiasi untuk 1, 2, 4 dan 8 pembawa

 

Area penempatan
Penampang lintang pola radiasi 3 dimensi dengan lantai tempat konferensi dikenal sebagai
area penempatan (area putih dalam tiga gambar berikut). Ini merupakan area lantai tempat
sinyal langsung cukup kuat untuk memastikan penerimaan yang tepat, saat penerima
diarahkan ke radiator. Seperti yang diperlihatkan, ukuran dan posisi area penempatan
bergantung pada ketinggian pemasangan dan sudut radiator.
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Gambar 4.6: Radiator yang dipasang pada sudut 15° terhadap plafon

Gambar 4.7: Radiator yang dipasang pada sudut 45° terhadap plafon

Gambar 4.8: Radiator yang dipasang tegak lurus (pada sudut 90°) terhadap plafon

Tata lampu sekitar 
Sistem Integrus praktis tak terpengaruh tata lampu sekitar. Lampu pendar (dengan atau tanpa
fasilitas ballast atau peredupan elektronik), misalnya lampu TL atau lampu hemat energi tidak
menjadi masalah bagi sistem Integrus. Juga sinar matahari dan cahaya buatan dengan lampu
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pijar atau halogen hingga 1000 lux tidak menjadi masalah bagi sistem Integrus. Jika cahaya
buatan level tinggi dengan lampu pijar atau halogen, seperti lampu sorot atau tata lampu
panggung yang digunakan, Anda harus langsung mengarahkan radiator pada penerima guna
memastikan transmisi yang andal. Untuk tempat yang memiliki jendela besar tak
berpenghalang, Anda harus merencanakan penggunaan radiator tambahan. Untuk acara yang
berlangsung di tempat terbuka, uji lokasi akan diperlukan untuk menentukan jumlah radiator
yang diperlukan. Dengan memasang radiator yang cukup, penerima akan berfungsi tanpa
kesalahan, bahkan di bawah sinar matahari terik.

Objek, permukaan, dan pantulan 
Adanya objek dalam tempat konferensi bisa mempengaruhi distribusi cahaya inframerah.
Tekstur dan warna objek, dinding dan plafon juga memainkan peran penting. Radiasi
inframerah dipantulkan dari hampir semua permukaan. Terkait dengan cahaya nampak,
permukaan yang licin, cerah atau cemerlang memantulkan dengan baik. Permukaan yang gelap
atau kasar menyerap sejumlah besar sinyal inframerah (lihat gambar berikut). Dengan sedikit
pengecualian sinyal tidak bisa menembus material yang legap bagi cahaya nampak.

100% 40% 100% 80%

Gambar 4.9: Tekstur material menentukan seberapa banyak cahaya dipantulkan dan seberapa banyak yang

diserap

Masalah yang disebabkan oleh bayangan dari dinding atau furnitur bisa diatasi dengan
memastikan bahwa ada cukup radiator yang ditempatkan dengan tepat, sehingga dihasilkan
bidang inframerah yang cukup kuat di seluruh area konferensi. Perlu sangat berhati-hati agar
tidak mengarahkan radiator ke jendela tak berpenghalang, karena sebagian besar radiasi ini
akan hilang.

Posisi radiator 
Karena radiasi inframerah bisa langsung mencapai penerima dan/atau melalui pantulan
terdifusi, maka hal ini penting untuk diperhatikan saat mempertimbangkan penempatan
radiator. Walaupun paling baik jika penerima menerima radiasi inframerah jalur langsung,
refleksi meningkatkan penerimaan sinyal sehingga jangan diminimalkan. Radiator harus
ditempatkan cukup tinggi agar tidak terhalang orang-orang di aula (lihat dua gambar berikut).

4.2.4
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Gambar 4.10: Sinyal inframerah terhalang oleh seseorang di depan peserta

Gambar 4.11: Sinyal inframerah tidak terhalang oleh seseorang di depan peserta

Gambar-gambar di bawah ini menggambarkan bagaimana radiasi inframerah bisa diarahkan ke
peserta konferensi. Dalam gambar 4.12, peserta bebas dari halangan dan dinding, sehingga
kombinasi radiasi langsung dan terdifusi bisa diterima. Gambar 4.13 memperlihatkan sinyal
yang dipantulkan dari sejumlah permukaan ke peserta.

Gambar 4.12: Kombinasi radiasi langsung dan radiasi pantulan
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Gambar 4.13: Kombinasi beberapa sinyal pantulan

Untuk ruangan konferensi yang diatur secara konsentris, radiator bersudut yang diletakkan di
tengah di tempat tinggi bisa menjangkau area sangat efisien. Di ruangan dengan sedikit atau
tidak ada permukaan pemantul, seperti ruang proyeksi film yang gelap, audiens harus
dijangkau dengan radiasi inframerah jalur langsung dari radiator yang diletakkan di depan.
Saat arah penerima berubah, misalnya dengan meragamkan pengaturan kursi, pasang radiator
di sudut-sudut ruang (lihat gambar berikut).

Gambar 4.14: Posisi radiator untuk menjangkau tempat duduk yang susunannya kotak

Jika audiens selalu diarahkan ke radiator, Anda tidak perlu radiator di bagian belakang (lihat
gambar berikut).
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Gambar 4.15: Pemosisian radiator dalam suatu aula konferensi yang dilengkapi tempat duduk auditorium

dan podium

Jika jalur sinyal inframerah terhalang sebagian, misalnya di bawah balkon, Anda harus
menjangkau area 'ternaungi' dengan radiator tambahan (lihat gambar berikut).

Gambar 4.16: Radiator untuk menjangkau tempat duduk di bawah balkon

Area penempatan tumpang tindih dan titik hitam 
Saat area penempatan dua radiator tumpang tindih sebagian, area jangkauan total bisa lebih
besar dari gabungan dua area penempatan yang terpisah. Di area tumpang tindih daya radiasi
sinyal dua radiator bertambah, yang meningkatkan area di mana intensitas radiasi lebih besar
dari intensitas yang diperlukan. Namun demikian, perbedaan dalam penundaan sinyal yang
diterima oleh penerima dari dua atau beberapa radiator bisa menyebabkan sinyal saling
membatalkan satu sama lain (efek multi jalur). Dalam situasi terburuk ini bisa menimbulkan
hilangnya penerimaan pada posisi tersebut (spot hitam).
Dua gambar berikut mengilustrasikan pengaruh area penempatan tumpang tindih dan
perbedaan dalam penundaan sinyal.
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Gambar 4.17: Area jangkauan bertambah karena daya radiasi bertambah

Gambar 4.18: Area jangkauan berkurang karena perbedaan dalam penundaan sinyal kabel

Makin rendah frekuensi pembawa, makin kurang rentan penerima terhadap perbedaan
penundaan sinyal. Penundaan sinyal bisa dikompensasi dengan menggunakan sakelar
kompensasi penundaan di radiator (baca bagian Menentukan posisi sakelar penundaan radiator,
Halaman 63).
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Merencanakan sistem radiasi inframerah Integrus 

Area penempatan bentuk segi empat 
Menentukan jumlah optimal radiator inframerah yang diperlukan untuk menghasilkan
jangkauan 100% pada sebuah aula secara umum hanya bisa dilakukan dengan melakukan uji
lokasi. Namun demikian, perkiraan yang baik bisa dilakukan dengan menggunakan 'area
penempatan segi empat yang terjamin'. Gambar 4.19 dan 4.20 memperlihatkan apa yang
dimaksud dengan area penempatan segi empat. Seperti yang bisa dilihat, area penempatan
segi empat lebih kecil dari total area penempatan. Perhatikan bahwa dalam gambar 4.20, X
‘pengimbang’ bernilai negatif karena radiator sebenarnya dipasang melampaui titik horizontal
di mana area penempatan segi empat berawal.

W
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X

Gambar 4.19: Area penempatan segi empat umum untuk sudut pemasangan 15°

X

W

H

L

Gambar 4.20: Area penempatan segi empat umum untuk sudut pemasangan 90°
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Area penempatan segi empat yang terjamin untuk berbagai jumlah pembawa, ketinggian
pemasangan, dan sudut pemasangan bisa ditemukan di bagian Area penempatan segi empat
terjamin, Halaman 89. Ketinggian adalah jarak dari permukaan penerimaan dan bukan dari
lantai.
Area penempatan segi empat yang terjamin juga bisa dihitung dengan alat perhitungan area
penempatan (tersedia di DVD dokumentasi). Nilai yang diberikan hanya untuk satu radiator
saja, jadi abaikan efek menguntungkan dari area penempatan yang tumpang tindih. Efek
menguntungkan dari pantulan juga tidak disertakan. Sebagai aturan umum untuk sistem yang
terdiri dari maksimal 4 pembawa, jika penerima dapat menangkap sinyal dua radiator
bersebelahan, jarak antar radiator ini dapat dinaikkan dengan faktor sekitar 1,4 (lihat gambar
berikut).
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Gambar 4.21: Pengaruh area penempatan yang tumpang tindih

Merencanakan radiator 
Gunakan prosedur berikut ini untuk merencanakan radiator:
1. Ikuti saran di bagian Aspek-aspek sistem distribusi inframerah , Halaman 23 untuk

menentukan pemosisian radiator.
2. Lihat (di tabel) atau hitung (dengan alat hitung area penempatan) area penempatan segi

empat yang bisa diterapkan.
3. Gambar area penempatan segi empat dalam tata letak ruangan.
4. Jika penerima bisa menerima sinyal dari dua radiator bersebelahan di beberapa area,

tentukan efek tumpang tindih dan gambarkan perluasan area penempatan dalam tata
letak ruangan.

5. Periksa apakah Anda memiliki cukup jangkauan dengan radiator pada posisi yang
dimaksudkan.

6. Jika tidak, tambahkan radiator tambahan ke ruangan.
Lihat gambar 4.14, 4.15, dan 4.16 untuk mengetahui contoh tata letak radiator.
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Perkabelan 
Perbedaan penundaan sinyal bisa terjadi karena perbedaan panjang kabel dari pemancar ke
tiap radiator. Untuk meminimalkan risiko titik hitam, gunakan panjang kabel yang sama dari
transmiter ke radiator jika memungkinkan (lihat gambar berikut).

50m

50m

50m

50m

Gambar 4.22: Radiator dengan panjang kabel yang sama

Jika radiator dihubungkan secara loop-through, perkabelan antara tiap radiator dengan
pemancar harus sesimetris mungkin (lihat dua gambar berikut). Perbedaan penundaan sinyal
kabel bisa dikompensasi dengan sakelar kompensasi penundaan sinyal di radiator.

Gambar 4.23: Susunan kabel radiator yang asimetris (hindari)

Gambar 4.24: Susunan kabel radiator yang simetris (disarankan)

4.3.3

Language Distribution System Perencanaan | id 33

Bosch Security Systems B.V. Buku panduan operasi 10.2013 | V1.4 |



Instalasi 

Transmiter Integrus 
Transmiter dapat dipasang di atas meja atau di rak 19 inci. Empat kaki (untuk pemasangan di
atas meja) dan dua braket pemasangan (untuk pemasangan di rak) sudah disediakan. Braket
pemasangan juga dapat digunakan untuk memasang transmiter ke permukaan datar.

Gambar 5.1: Transmiter dengan braket pemasangan dan kaki table-top opsional

Input audio dan Modul juru bahasa 

1

2

Gambar 5.2: Penutup slot modul

5

5.1

5.2
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Gambar 5.3: Pemasangan modul ke dalam rumah transmiter

Ikuti petunjuk berikut untuk memasang modul ke dalam rumah transmiter. Angka mengacu
kepada dua gambar di atas.

Bahaya!

Sebelum membuka rumah transmiter, pastikan daya listrik dan semua koneksi lainnya telah

diputus!

!

Peringatan!

IC dan berbagai komponen elektronik lain rentan terhadap pelepasan listrik statis (ESD).

Lakukan tindakan pencegahan ketika menangani modul antarmuka. Biarkan PCB selama

mungkin di dalam kemasan pelindungnya. Kenakan gelang anti-ESD.

1. Lepas penutup atas rumah transmiter.
2. Lepas penutup slot modul (1) yang ada di belakang transmiter. Simpan sekrup (2).
3. Masukkan modul (3) (komponen menghadap ke bawah) ke dalam kerangka transmiter

dan tekan kuat ke konektor PCB (4).
4. Kencangkan penutup slot (5) ke belakang kerangka transmiter. Gunakan sekrup (2) dari

langkah 2.
5. Kencangkan PCB modul ke kaki-kaki penyela (6). Gunakan sekrup (7) yang disertakan

bersama modul.
6. Tutup kerangka transmiter.

!
Peringatan!

Agar konektor PCB tidak rusak (4), pastikan konektor sudah ditepatkan dengan benar

sebelum modul ditekan.
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Radiator Berdaya Sedang dan Tinggi 
Radiator dalam instalasi permanen dapat berarti dipasang di dinding, digantung di plafon atau
balkon, atau dikencangkan ke benda kuat, menggunakan braket penyangga yang disertakan
bersama radiator. Sudut pemasangan bisa disesuaikan untuk mengoptimalkan jangkauan.
Untuk pemasangan di dinding, diperlukan juga braket tersendiri (LBB 3414/00). Dalam
instalasi non-permanen, bisa digunakan tiang penyangga.

!

Peringatan!

Jika Anda memasang radiator di plafon, Anda harus menyediakan ruang bebas sekurang-

kurangnya 1 m3 di belakang radiator. Agar radiator tidak terlampau panas, pastikan ruang

bebas ini memiliki sirkulasi udara yang baik.

Pastikan aliran udara alami tidak terhalang oleh plafon, dinding, dsb. ketika Anda menentukan

posisi radiator. Beri banyak ruang di sekitar radiator agar radiator tidak terlampau panas.

Ikuti petunjuk berikut untuk memasang radiator:
1. Pasang pelat dudukan ke braket penyangga, lihat bagian Memasang pelat dudukan ke

braket penyangga , Halaman 37
2. Pasang braket penyangga ke radiator, lihat bagian Memasang braket penyangga , Halaman

38
3. Lakukan salah satu di antara berikut:

Pasang radiator di tiang penyangga, lihat bagian Memasang radiator di tiang penyangga ,
Halaman 39
Pasang radiator di dinding, lihat bagian Memasang radiator di plafon , Halaman 41
Pasang radiator di plafon, lihat bagian Memasang pelat dudukan ke braket penyangga ,
Halaman 37
Pasang radiator di atas permukaan mendatar, lihat bagian Memasang radiator di
permukaan mendatar , Halaman 41

4. Kokohkan radiator dengan kawat pengaman, lihat bagian Mengamankan radiator dengan
kawat pengaman. , Halaman 41
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Memasang pelat dudukan ke braket penyangga 
Jika unit hendak dipasang di tiang penyangga dan di dinding, Anda harus memasang pelat
dudukan ke braket penyangga.
Lokasi pelat dudukan bergantung pada tipe pemasangan yang dikehendaki.
– Lihat Memasang radiator di tiang penyangga , Halaman 39 jika dipasang di tiang

penyangga.
– Lihat Memasang radiator di dinding , Halaman 39 jika dipasang di dinding.

Gambar 5.4: Pemasangan pelat ke braket penyangga untuk pemasangan di tiang penyangga

5.3.1
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Gambar 5.5: Pemasangan pelat ke braket penyangga untuk pemasangan di dinding

Memasang braket penyangga 

Gambar 5.6: Memasang braket penyangga ke radiator

Pertama, rakit braket penyangga yang sudah disediakan dan hubungkan ke radiator (lihat
bagian  Memasang pelat dudukan ke braket penyangga , Halaman 37 dan gambar di atas. Braket
dipasang ke radiator dengan dua baut yang dilengkapi ring. Di belakang radiator sudah
disediakan lubang-lubang yang sesuai. Terdapat juga pendorong berpegas (panah hitam dalam
gambar di atas), terletak di atas lubang baut di lengan kanan braket, yang dipakai untuk

5.3.2
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menyetel sudut radiator (diperlihatkan dalam sisipan pada gambar di atas). Di belakang
radiator, terdapat juga lubang-lubang yang sesuai untuk jalan pendorong ini. Sudut
pemasangan dapat disetel dalam langkah 15°.

Memasang radiator di tiang penyangga 

Gambar 5.7: Memasang kaki tiang penyangga ke braket penyangga radiator

Gambar 5.8: Memasang braket penyangga radiator dan kaki ke tiang penyangga

Bagian atas tiang penyangga dikencangkan ke braket penyangga (lihat gambar sebelumnya).
Braket ini dilengkapi dengan pelat berulir metrik dan Whitworth, sehingga kompatibel dengan
hampir semua tiang penyangga. Untuk tiang penyangga, sudut pemasangan dapat diatur pada
posisi 0°, 15° atau 30°.

Memasang radiator di dinding 
Untuk pemasangan di dinding, diperlukan braket dinding tambahan (LBB 3414/00) (harus
dipesan secara terpisah). Braket ini dipasang ke dinding menggunakan empat baut (lihat
gambar berikut).

5.3.3

5.3.4
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Gambar 5.9: Memasang braket pemasangan dinding ke dinding

Pemberitahuan!

Empat baut yang digunakan untuk memasang braket harus dapat menahan gaya tarik sebesar

200 kg (440 lb). Baut dan sumbat yang disertakan bersama braket dinding LBB 3414/00

hanya dimaksudkan untuk pemasangan unit di dinding berbahan bata keras beton.

Empat lubang berdiameter 10 mm dan berkedalaman 60 mm harus dibor menggunakan pola
pengeboran (lihat gambar berikut).

Gambar 5.10: Braket dinding LBB 3414/00 memperlihatkan dimensi dan pola pengeboran
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Radiator (dan braket penyangga) dipasang ke braket dinding dengan menggeser baut
pemasangan ke slot pada braket dinding dan mengencangkannya (lihat gambar berikut).
Kemudian, split pin dimasukkan ke lubang kecil dalam baut tersebut agar baut tidak longgar
(lihat sisipan dalam gambar berikut).

Gambar 5.11: Memasang radiator ke braket dinding

Sudut vertikal radiator dapat disesuaikan antara 0 dan 90° dalam langkah 15°. Orientasi
horizontal radiator dapat disesuaikan dengan melonggarkan baut dan memutar radiator ke
posisi yang dikehendaki.

Memasang radiator di plafon 
Radiator dapat dipasang ke plafon menggunakan braket penyangga yang sudah disediakan. Ini
memastikan tersedianya ruang yang cukup untuk aliran udara di sekitar radiator. Pemasangan
radiator di plafon hampir selalu memerlukan aliran udara paksaan menggunakan ventilator
agar radiator tidak mengalami panas berlebih (overheat). Jika ini tidak dimungkinkan,
kondisikan radiator ke separuh daya.

Memasang radiator di permukaan mendatar 
Jika radiator harus diletakkan di permukaan mendatar (misal di atas bilik juru bahasa), jarak
antara radiator dan permukaan tersebut harus sekurang-kurangnya 4 cm (1,5 inci) agar udara
dapat mengalir di sekitar radiator. Persyaratan ini dapat dipenuhi dengan pemakaian braket
penyangga. Jika ini tidak dimungkinkan, kondisikan radiator ke separuh daya. Jika radiator
digunakan dalam kondisi daya penuh di atas bilik juru bahasa, suhu sekitar tidak boleh
melampaui 35° C.

Mengamankan radiator dengan kawat pengaman. 
Radiator dilengkapi dengan mata pengaman untuk mengamankan radiator dengan kawat
pengaman (tidak disertakan).
1. Pasang mata pengaman ke lubang radiator dengan benar.

5.3.5
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2. Pastikan: Kekuatan minimal kawat pengaman, bahan pemasangan, alat penyangga, dan
struktur bangunan penopang mampu menahan gaya sebesar 1.500 N. Panjang kawat
pengaman maksimal adalah 20 cm lebih panjang dibanding yang diperlukan.

3. Pasang kawat pengaman ke mata pengaman.
4. Pasang kawat pengaman ke struktur bangunan penopang.

!

Peringatan!

Menggantung benda apa pun sangat berpotensi bahaya dan hanya boleh dilakukan oleh

mereka yang sudah dibekali pengetahuan menyeluruh tentang teknik dan regulasi terkait

pemasangan benda di atas kepala. Bosch sangat menyarankan radiator yang dipasang

menggantung agar mempertimbangkan semua regulasi tingkat nasional, federal, negara

bagian, dan lokal.

Pemasang bertanggung jawab memastikan bahwa radiator dipasang secara aman dan sesuai

dengan semua regulasi tersebut. Jika radiator dipasang menggantung, Bosch sangat

menyarankan agar instalasinya diperiksa sekurang-kurangnya setahun sekali. Jika ada tanda-

tanda kelemahan atau kerusakan, tindakan perbaikan harus segera dilakukan.

Penerima Integrus 
Penerima inframerah dapat dioperasikan dengan baterai sekali pakai (2x baterai alkaline
ukuran AA) atau dengan paket baterai isi ulang (LBB 4550/10).
Masukkan baterai atau paket baterai ke dalam penerima, kutub-kutubnya harus benar sesuai
yang ditunjukkan pada tempat baterai. Paket baterai memiliki kabel koneksi terpisah yang
harus dihubungkan ke penerima. Jika tidak dihubungkan, sirkuit pengisian yang ada di
penerima tidak akan bekerja. Kabel koneksi ini juga mencegah pengisian baterai sekali pakai.
Paket baterai dilengkapi sensor suhu yang mencegah panas berlebih selama pengisian.
Untuk informasi selengkapnya tentang pengisian paket baterai, lihat bagian Unit Pengisi Daya
Integrus, Halaman 75.

Pemberitahuan!

Jika sudah mencapai akhir masa pakai teknisnya, baterai sekali pakai dan paket baterai harus

dibuang dengan memperhatikan aspek lingkungan. Jika memungkinkan, buang baterai ke

tempat pendauran ulang terdekat.

Unit Pengisi Daya Integrus 
Memasang lemari pengisian ulang di dinding
LBB 4560/50 cocok dipasang di atas meja maupun di dinding.
Unit ini dapat dipasang di dinding menggunakan sekrup 5 mm (0,19 inci), dengan diameter
kepala 9 mm (0,35 inci). Sekrup dan sumbat yang disertakan bersama LBB 4560/50 dirancang
untuk pemasangan unit di dinding berbahan bata keras atau beton. Dua lubang berdiameter
8 mm dan berkedalaman 55 mm harus dibor dengan jarak 500 mm (lihat gambar berikut).

!
Peringatan!

Agar sesuai dengan regulasi UL dan CSA, lemari pengisian daya harus dipasang sedemikian

rupa sehingga mudah dilepas dengan tangan jika terjadi kondisi darurat.

5.4

5.5
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Gambar 5.12: Dimensi pemasangan lemari pengisian ulang
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Koneksi 

Transmiter Integrus 
Bagian ini berisi gambaran umum koneksi sistem menggunakan INT‑TX range transmitter:
– Sistem DCN Next Generation
– Sumber audio eksternal lainnya
– Sakelar sinyal darurat
– Transmiter lain
– Radiator

Menghubungkan sistem DCN Next Generation 
Transmiter dapat dihubungkan langsung ke jaringan optik sistem konferensi DCN Next
Generation. Gunakan kabel jaringan optik untuk menghubungkan salah satu soket jaringan
optik transmiter ke jaringan optik (lihat gambar berikut). Mode jaringan harus diaktifkan
dengan menu konfigurasi (lihat bagian Mengatur mode jaringan (4B), Halaman 55).
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Gambar 6.1: Menghubungkan jaringan optik ke transmiter inframerah modular

Pemberitahuan!

Baca Buku Panduan Operasi DCN Next Generation untuk informasi selengkapnya tentang

penyambungan transmiter dalam jaringan optik.

Transmiter harus diunduh dengan versi firmware yang sama melalui Central Control Unit.

 

6

6.1

6.2
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Menghubungkan sumber audio eksternal lainnya 
Transmiter memiliki input audio hingga 32 buah (bergantung pada tipe transmiter) untuk
dihubungkan ke sumber audio asimetris eksternal, seperti sistem kongres dari produsen lain
atau untuk distribusi musik. Sinyal audio (stereo atau mono) dihubungkan ke konektor cinch
input audio.
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Gambar 6.2: Menghubungkan sumber audio eksternal ke Transmiter inframerah modular

Pemberitahuan!

Ketika input audio cinch dikombinasikan dengan input melalui modul antarmuka audio, sinyal

di saluran yang bersangkutan akan berbaur. Situasi ini biasanya dapat dihindari dengan

penggunaan input audio cinch bernomor lebih tinggi.
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Menghubungkan sinyal darurat 
Untuk menggunakan fungsi sinyal darurat, konektor sakelar darurat harus dihubungkan ke
suatu sakelar (normalnya terbuka). Reaksi transmiter terhadap sakelar tertutup bergantung
pada konfigurasi input Aux (lihat juga bagian Mengonfigurasi input Aux (4I), Halaman 60):
– Jika input Aux adalah 'Mono + Darurat', sinyal audio pada input Aux‑Kanan akan

didistribusikan ke semua saluran output, mengesampingkan semua input audio lainnya.
– Jika input Aux adalah 'Stereo' atau 'Stereo ke Mono', sinyal audio pada input Aux‑Kiri dan

Aux‑Kanan akan didistribusikan ke semua saluran output, mengesampingkan semua input
audio lainnya.
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Gambar 6.3: Menghubungkan sinyal darurat

Pemberitahuan!

Ketika mode jaringan diaktifkan (lihat bagian Mengatur mode jaringan (4B), Halaman 55),

fungsi sinyal darurat tidak tersedia ketika unit kontrol sistem konferensi DCN Next Generation

dimatikan atau tidak berfungsi.

 

6.4
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Menghubungkan ke transmiter lain 
Transmiter dapat dioperasikan dalam mode slave untuk menghubungkan sinyal radiator
inframerah dari transmiter master secara loop-through. Satu dari empat output radiator
transmiter master dihubungkan dengan kabel RG59 ke input loop-through sinyal radiator
transmiter slave.
Mode transmisi transmiter slave harus diatur ke kondisi ‘Slave’ (lihat bagian Mengatur
transmisi (4A), Halaman 54).
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Gambar 6.4: Menghubungkan ke transmiter lain
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Menghubungkan radiator 
Transmiter memiliki enam konektor Output BNC HF yang berlabel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di panel
belakang. Keenam output ini memiliki fungsi yang sama. Output ini dapat menghubungkan
hingga 30 radiator (LBB 4511/00 dan/atau LBB 4512/00) dalam konfigurasi loop‑through.
Radiator dihubungkan dengan kabel RG59. Panjang kabel maksimal per output adalah 900 m
(2970 ft) ke radiator terakhir. Pemutusan kabel secara otomatis bisa dilakukan dengan sakelar
tertanam di konektor BNC pada radiator.

Gambar 6.5: Koneksi radiator secara loop-through

Pemberitahuan!

Agar pemutusan kabel dapat terjadi secara otomatis, jangan pernah biarkan kabel yang

berujung-terbuka terhubung ke radiator terakhir dalam rantai loop-through.

Ketika menghubungkan radiator inframerah, jangan bagi kabel karena sistem akan tidak

berfungsi dengan benar.

Radiator inframerah analog LBB 3510/05, LBB 3511/00, dan LBB 3512/00 dapat digunakan
dengan Integrus, dengan keterbatasan sebagai berikut:
– Jumlah maksimal pembawa yang dapat ditransmisikan adalah 4 pembawa pertama.
– Panjang kabel maksimal dari transmiter ke radiator terakhir adalah 100 m.
– Koneksi langsung radiator ke pemancar dengan panjang kabel yang sama. Dalam koneksi

loop-through, panjang kabel total dari radiator pertama ke yang terakhir tidak boleh lebih
dari 5 meter. Alasan: radiator ini tidak dilengkapi fasilitas untuk mengimbangi penundaan
sinyal kabel.

6.6
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– Jangan gunakan radiator ini bersama dengan radiator LBB 4511/00 dan LBB 4512/00
dalam satu sistem, karena penundaan sinyal internal radiator tersebut berbeda.

– Tidak ada terminasi kabel otomatis: colokan terminasi harus dihubungkan dengan radiator
terakhir dalam kotak.

– Tidak ada komunikasi status radiator dengan transmiter.
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Konfigurasi 

Transmiter Integrus 

Gambaran Umum 
Semua opsi konfigurasi dan operasi transmiter diatur melalui menu interaktif, menggunakan
layar LCD 2x16 karakter, dan tombol menu 'putar-dan-tekan'. Gambar berikut menunjukkan
gambaran umum tentang struktur menu. Gambaran umum mengenai cara penggunaan menu
dapat dilihat di bagian Menjelajahi menu , Halaman 51. Beberapa contohnya dapat dilihat di
bagian Contoh , Halaman 52. Penjelasan rinci semua item menu dapat dilihat di bagian
Pengaturan transmiter, Halaman 53.
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Gambar 7.1: Gambaran umum menu
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Menjelajahi menu 

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

Gambar 7.2: Elemen layar item menu

 
Pengoperasian menu selalu merupakan urutan dari pemutaran dan penekanan:
Putar tombol untuk:
– Beralih ke item-item menu dalam suatu menu (nomor item menu dan judul di baris

pertama akan berkedip).
– Masuk ke opsi dalam suatu item menu yang dapat diatur (kursor berkedip berpindah-

pindah di layar menu).
– Beralih ke nilai-nilai yang disediakan untuk opsi yang dapat diatur (nilainya berkedip).
Tekan tombol untuk:
– Mengonfirmasi pilihan item menu (nomor dan judul item menu berhenti berkedip, lalu

muncul kursor berkedip).
– Masuk ke sub-menu (karakter item sub-menu mulai berkedip).
– Mengonfirmasi pilihan opsi yang dapat diatur (kursor menghilang, nilai opsi mulai

berkedip).
– Mengonfirmasi pilihan nilai pada opsi yang dapat diatur (nilai berhenti berkedip, lalu

kursor muncul kembali).
Setelah tidak ada aktivitas selama 3 menit, layar akan secara otomatis kembali ke item
pertama dari Menu utama (Status Transmiter).
Masing-masing item menu ditandai dengan angka (untuk Menu utama) atau angka plus
karakter (untuk sub-menu). Identifikasi item dapat ditemukan di permulaan baris pertama dan
digunakan untuk beralih dari dan ke sub-menu.
Hampir semua item menu dilengkapi satu atau lebih opsi konfigurasi yang dapat diatur. Nilai
suatu opsi dapat diubah dengan memilih nilai yang disediakan dalam daftar.
 

Untuk menelusuri menu utama:
1. Putar tombol untuk berpindah-pindah antar item menu utama. Nomor dan judul item

mulai berkedip. (Item pertama, yakni Status Transmiter, tidak berkedip.)
 

Untuk melompat ke suatu sub-menu:
1. Dalam Menu utama, arahkan ke suatu item yang ada tiga titik (misalnya 'Pengaturan...').
2. Tekan tombol untuk masuk ke sub-menu. Karakter dan judul item sub-menu mulai

berkedip

Pemberitahuan!

Untuk masuk ke sub-menu Pengaturan tersebut, tekan dan tahan tombol selama setidaknya 3

detik.

Untuk menelusuri sub-menu:
1. Putar tombol untuk memindahkan kursor ke karakter item sub-menu.
2. Tekan tombol. Karakter dan judul item mulai berkedip.

7.1.2
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3. Putar untuk memilih karakter item sub-menu lainnya.
4. Tekan untuk mengonfirmasi pilihan.
 

Untuk mengubah nilai opsi:
1. Arahkan ke item menu yang sesuai.
2. Putar tombol untuk memindahkan kursor ke nilai opsi yang ingin Anda ubah.
3. Tekan tombol untuk mengaktifkan opsi. Nilai opsi akan mulai berkedip.
4. Putar tombol untuk memilih nilai opsi yang baru.
5. Tekan tombol untuk mengonfirmasi nilai yang baru tersebut. Nilai opsi berhenti berkedip.
6. Putar tombol untuk memindahkan kursor ke opsi yang dapat diatur lainnya (jika ada) dan

ulangi langkah 3 hingga 5.
 

Untuk kembali dari sub-menu ke item dalam menu utama:
1. Putar tombol untuk memindahkan kursor ke nomor item Menu utama.
2. Tekan tombol. Nomor dan judul item mulai berkedip.
3. Putar untuk memilih nomor item lainnya.
4. Tekan untuk mengonfirmasi pilihan.
Pada saat Anda memutar berlawanan arah jarum jam untuk menelusuri item-item sub-menu,
layar akan secara otomatis melompat ke Menu utama setelah Anda mencapai item pertama (A)
sub-menu tersebut.
Contoh:

 

Untuk kembali dari suatu item menu utama ke Status transmiter:
1. Putar tombol ke layar < Back (Kembali).
2. Tekan tombol untuk masuk ke Status Transmiter.

Contoh 
Berikut ini adalah contoh cara mengonfigurasi saluran 11 agar mentransmisikan Sinyal Stereo
Berkualitas Premium, menggunakan input audio 14 (L) dan 15 (R) sebagai sumbernya.
– Masing-masing langkah memperlihatkan teks pada layar beserta tindakan pada langkah

berikutnya.
– Teks tebal bercetak miring (text) menandakan bahwa teks tersebut berkedip.
– Garis bawah ( _ ) menandakan posisi kursor.
– Contoh yang ada di sini dimulai di layar Status Transmiter.
– Lihat juga bagian Mengatur kualitas saluran dan menetapkan input ke saluran (4D) , Halaman

56.

1. Putar tombol untuk memilih item 'Setup' (Pengaturan) (4)
dalam Menu utama.

2. Tekan dan tahan tombol selama 3 detik untuk masuk ke sub-
menu 'Setup' (Pengaturan).

3. Putar untuk memilih item sub-menu 'Channel Quality' (Kualitas
Saluran) (4D).

4. Tekan untuk mengonfirmasi.

5. Putar untuk memindahkan kursor ke opsi di baris kedua.

7.1.3
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6. Tekan untuk mengonfirmasi.

7. Putar untuk memilih nilai opsi 'Per Channel ...' (Per Saluran...).

8. Tekan untuk masuk ke sub-menu 'Channel' (Saluran) (4C).

9. Putar untuk memilih nomor saluran yang diperlukan (11).

10. Tekan untuk mengonfirmasi.

11. Putar untuk memindahkan kursor ke opsi kualitas.

12. Tekan untuk mengonfirmasi.

13. Putar untuk memilih nilai kualitas yang diperlukan (Stereo
PQ).

14. Tekan untuk mengonfirmasi. *

15. Putar untuk memindahkan kursor ke nomor input.

16. Tekan untuk mengonfirmasi.

17. Putar untuk memilih nomor input yang diperlukan (14).

18. Tekan untuk mengonfirmasi.

19. Putar untuk memindahkan kursor ke nomor item Menu utama
(4).

20. Tekan untuk mengonfirmasi.

21. Putar untuk memilih layar < Back (Kembali).

22. Tekan untuk mengonfirmasi.

23. Siap.

* Ingat bahwa setelah memilih mode input ‘Stereo’ (langkah 14), nomor input akan berubah
secara otomatis ke nomor genap berikutnya (12), yakni nomor input sinyal kiri.

Pengaturan transmiter
Bagian berikut menjelaskan tentang pilihan-pilihan pengaturan yang dimungkinkan. Setiap
penjelasan diikuti oleh item menu yang sesuai, berikut informasi rinci per opsi menu. Nilai
standar (lihat bagian Mengatur ulang (reset) semua opsi ke kondisi yang ditetapkan pabrik (4P),
Halaman 62) ditunjukkan dengan tanda bintang (*) jika sesuai.
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Menu utama
Menu utama memuat layar ke menu operasional (lihat bagian Transmiter Integrus, Halaman
73) dan ke Sub-menu pengaturan (lihat bagian Mengatur transmisi (4A), Halaman 54 dan
seterusnya).

Item Menu Deskripsi

Transmitter Status
(Status Transmiter)

Memperlihatkan status transmiter (lihat bagian Melihat status
transmiter, Halaman 73)

1 Fault Status (Status
Kegagalan)

Memperlihatkan status kegagalan radiator (lihat bagian Pesan
kegagalan, Halaman 76)

2 Monitoring
(Pemantauan). . .

Masuk ke sub-menu ‘Monitoring’ (Pemantauan) (lihat bagian
Transmiter Integrus, Halaman 70)

3 Enquiry
(Pemeriksaan). . .

Masuk ke sub-menu ‘Enquiry’ (Pemeriksaan) (lihat bagian
Permintaan servis, Halaman 79)

4 Setup (Pengaturan). . . Masuk ke sub-menu ‘Setup’ (Pengaturan) (lihat bagian Mengatur
transmisi (4A), Halaman 54 dan seterusnya)

Mengatur transmisi (4A)
Item menu Transmisi (4A) digunakan untuk memilih sinyal mana yang akan didistribusikan ke
saluran. Semua saluran juga bisa saja dimatikan (Siaga). Ketika menggunakan sistem Integrus
dengan sistem DCN Next Generation (lihat bagian Mengatur mode jaringan (4B), Halaman 55),
transmiter akan secara otomatis beralih ke 'Standby' (Siaga) ketika sistem DCN Next
Generation yang terhubung dimatikan. Ketika sistem DCN Next Generation dinyalakan,
transmiter akan secara otomatis beralih ke 'On' (Hidup).

Item Menu Opsi Deskripsi

4A Transmission
(Transmisi)

Mode:  

 - Standby (Siaga) Semua saluran dimatikan, tidak ada sinyal
yang didistribusikan.

 * - On (Hidup) Transmisi normal. Sinyal input didistribusikan
pada saluran sebagaimana yang ditetapkan
dalam sub-menu Channel Quality (Kualitas
Saluran) (4D).

 - Aux to All (Aux ke
Semua)

Sinyal pada input Aux didistribusikan pada
satu pembawa ke semua saluran.

 - Test (Uji) Nada uji yang berbeda didistribusikan di
setiap saluran. Frekuensinya dinaikkan seiring
naiknya nomor saluran. Untuk saluran stereo,
nada di kiri dan kanan juga akan berbeda.

 - Slave (Slave) Sinyal radiator di input slave dihubungkan
secara loop-through ke semua radiator.
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Mengatur mode jaringan (4B)
Item menu Mode Jaringan (4B) digunakan untuk mengaktifkan koneksi jaringan optik. Ketika
transmiter dihubungkan ke sistem konferensi DCN Next Generation, koneksi jaringan optik
harus diaktifkan.

Item Menu Opsi Deskripsi

4B Network Mode
(Mode Jaringan)

Mode:  

 - Standalone (Berdiri
Sendiri)

Diperlukan ketika transmiter digunakan
sebagai perangkat berdiri sendiri.

 - Enabled (Diaktifkan) Diperlukan ketika transmiter dikombinasikan
dengan DCN Next Generation atau DCN
nirkabel.

Pemberitahuan!

Jika ‘Standalone’ (Berdiri Sendiri) dipilih dan transmiter dihubungkan ke sistem DCN Next

Generation atau DCN nirkabel, audio dalam sistem bisa terganggu.

Jika ‘Enabled’ (Diaktifkan) dipilih, sementara tidak ada sistem DCN Next Generation atau DCN

nirkabel yang terhubung, transmiter akan memperlihatkan status kegagalan berbunyi

“Network Error” (Kesalahan Jaringan).

Jika ‘Enabled’ (Diaktifkan) dipilih dan transmiter tidak dapat menyambung ke jaringan optik

(misal karena unit kontrol sistem konferensi DCN Next Generation dalam kondisi mati),

kontak darurat tidak akan berfungsi.

Mengatur jumlah saluran (4C) 
Melalui item sub-menu 4C, jumlah saluran yang akan dipakai bisa diatur. Ingat, jumlah
maksimal saluran bergantung pada tipe transmiter (4, 8, 16, atau 32 saluran) dan mode
kualitas yang dipilih. Ketika sistem DCN Next Generation atau DCN nirkabel dihubungkan ke
transmiter, jumlah saluran dapat diatur secara otomatis oleh sistem yang terhubung.

7.2.3
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Item Menu Opsi Deskripsi

4C Nr. of Ch. (Jml
Saluran)

Nr. of channels (Jml
saluran)

 

 * - Automatic
(Otomatis): nn

Jumlah saluran yang dipakai diatur secara
otomatis hingga kemungkinan tertinggi
(bergantung pada tipe transmiter dan mode
kualitas yang dipilih). Ketika sistem DCN Next
Generation atau DCN nirkabel dihubungkan ke
transmiter, jumlah saluran diatur secara
otomatis oleh pengaturan pada sistem yang
terhubung.

 - Manual (Manual): nn Mengatur jumlah saluran yang digunakan
(jumlah maksimalnya bergantung pada tipe
transmiter dan mode kualitas yang dipilih).
Tanda bintang (*) muncul jika jumlah yang
dipilih tidak dimungkinkan karena lebih tinggi
dibanding jumlah saluran maksimal.

Mengatur kualitas saluran dan menetapkan input ke saluran (4D) 
Kualitas audio saluran (mono/stereo, standar/premium) dapat diatur di sub-menu 4D. Kualitas
audio ini dapat disamakan di semua saluran atau dibeda-bedakan di setiap saluran. Ingat,
pemilihan kualitas stereo dan/atau premium memakan bandwidth yang lebih besar dan
menurunkan jumlah saluran yang tersedia (lihat bagian Pembawa dan saluran , Halaman 22).
Dalam mode stereo, sinyal kiri selalu merupakan input bernomor genap. Nomor input yang
lebih tinggi berikutnya digunakan untuk sinyal kanan.
Jika kualitas audio disamakan di semua saluran dengan opsi 'All Mono' (Mono Semua) atau 'All
Stereo' (Stereo Semua), input akan ditetapkan secara otomatis ke saluran sebagaimana
dijelaskan dalam tabel berikut:

Mono Semua Stereo Semua

Saluran Input Saluran Input Kiri (L) Input Kanan (R)

00 00 00 00 01

01 01 01 02 03

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

31 31 15 30 31

Dengan opsi menu 4D (Per Channel Settings/Pengaturan Per Saluran), penetapan juga dapat
dilakukan secara terpisah untuk setiap saluran.

Item Menu Opsi Deskripsi

4D Ch. Quality
(Kualitas Saluran
4D)

Quality (Kualitas):  

 * All Mono SQ (Semua
Mono SQ)

Semua saluran mono, berkualitas standar.
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Item Menu Opsi Deskripsi

 All Mono PQ (Semua
Mono PQ)

Semua saluran mono, berkualitas premium.

 All Stereo SQ (Semua
Stereo SQ)

Semua saluran stereo, berkualitas standar.

 All Stereo PQ (Semua
Stereo PQ)

Semua saluran stereo, berkualitas premium.

 Per Channel (Per
Saluran). . .

Pilih opsi ini untuk masuk ke menu ‘Per
Channel Settings’ (Pengaturan Per Saluran).

Jika ketika dalam mode jaringan, kualitas yang dipilih adalah stereo, bahasa asli ditetapkan ke
saluran kiri, sementara terjemahannya ditetapkan ke saluran kanan. Konfigurasi ini dapat
dimanfaatkan untuk kebutuhan belajar bahasa.

Item Menu Opsi Deskripsi

4D Channel nn Channel nr.:  

 00 ... 31 Pilih saluran mana yang ingin dikonfigurasi.

 Quality (Kualitas):  

 - Disabled (Nonaktif) Nonaktifkan saluran yang dipilih.

 * - Mono SQ (Mono
SQ)

Atur saluran terpilih menjadi mono,
berkualitas standar.

 - Mono PQ (Mono PQ) Atur saluran terpilih menjadi mono,
berkualitas premium.

 - Stereo SQ (Stereo
SQ)

Atur saluran terpilih menjadi stereo,
berkualitas standar.

 - Stereo PQ (Stereo
PQ)

Atur saluran terpilih menjadi stereo,
berkualitas premium.

 Source (Sumber):  

 In 00 .. 31 Pilih input audio yang harus didistribusikan di
saluran terpilih. Untuk sinyal stereo, nomor
input sinyal kiri (angka genap) harus dipilih.

 On 00 .. 31 Pilih saluran jaringan optik yang harus
didistribusikan di saluran terpilih.
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Pemberitahuan!

Tanda bintang (*) muncul di belakang nomor saluran jika saluran dalam kualitas yang

ditetapkan tidak sesuai dengan pembawa yang tersedia (lihat bagian Pembawa dan saluran ,

Halaman 22).

Jika suatu jaringan optik terhubung, tanda bintang (*) muncul di belakang nomor input dan

nomor saluran apabila input terpilih tidak dapat diarahkan ke saluran terpilih, karena

keterbatasan perutean perangkat keras. Pengguna harus menelusuri input yang ada untuk

menentukan input mana yang dapat diarahkan ke saluran terpilih.

Jika tidak ada jaringan optik yang terhubung, tanda bintang (*) muncul di belakang nomor

input dan nomor saluran apabila saluran jaringan optik (On) dipilih, atau apabila input dipilih

namun tidak dapat diarahkan ke saluran terpilih karena keterbatasan perutean perangkat

keras (biasanya, input 28, 29, 30 & 31 tidak dapat diarahkan ke selain pembawa 7).

Daftar bahasa (4E)
Item menu 4E (Daftar bahasa) sudah dicadangkan untuk penggunaan pada waktu mendatang.

Mengatur nama saluran (4F)
Menu Nama Saluran (4F) digunakan untuk memilih nama saluran yang digunakan. 'Automatic'
(Otomatis) digunakan secara eksklusif dalam kombinasi dengan DCN Next Generation. Jika
'Per Channel' (Per Saluran) dipilih, pengguna dapat mengatur nama saluran secara manual.
Nama yang digunakan bisa berupa istilah umum (misalnya 'Original', ‘Info’, atau ‘Radio’) atau
nama yang sudah ditentukan sebelumnya menurut bahasa.

Item Menu Opsi Deskripsi

4F Ch. Names ...
(Nama Saluran ...)

 Tekan tombol untuk masuk ke sub-menu.

4F Ch. Names ...
(Nama Saluran ...)

Automatic (Otomatis) Nama saluran diperoleh dari DCN‑NG

 Per channel  ... (Per
saluran  ...)

Pilih jika Anda ingin mengatur nama per
saluran secara manual.

4F Channel 00 00..31 Pilih saluran yang ingin diberi nama.

 * - ‘Floor’, ‘Original’
(Sumber, Asli)

Gunakan nama ini untuk saluran yang
menyalurkan bahasa sumber asli.

 - ‘Audio’, ‘Radio’, ‘TV’,
‘Info’ (‘Audio’,
‘Radio’, ‘TV’, ‘Info’)

Pilih nama-nama ini jika sistem digunakan
untuk distribusi musik.

 - language names
(nama bahasa)

Pilih dari nama bahasa yang sudah diprogram
(daftar memperlihatkan singkatan dan nama
bahasa dalam bahasa Inggris).
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Menonaktifkan atau mengaktifkan pembawa (4G)
Normalnya, saluran diarahkan secara otomatis ke pembawa yang tersedia. Namun, jika kualitas
penerimaan pembawa tertentu tidak memadai, pembawa tersebut bisa dinonaktifkan secara
manual. Saluran yang ada kemudian ditetapkan ulang secara otomatis ke pembawa yang
tersedia berikutnya. Masing-masing dari 8 pembawa (0 hingga 7) dapat dinonaktifkan atau
diaktifkan dalam menu Carrier Settings (Pengaturan Pembawa) (4G).

Item Menu Opsi Deskripsi

4G C.Settings ...
(Pengaturan
Pembawa ...)

 Tekan tombol untuk masuk ke sub-menu.

4G Carrier n (n
Pembawa)

Carrier nr. (Jml
Pembawa):

 

 0 ... 7 Pilih pembawa mana yang ingin dikonfigurasi.

 Status:  

 - Disabled (Nonaktif) Pembawa terpilih dinonaktifkan (off).

 * - Enabled (Aktif) Pembawa terpilih diaktifkan (on).

Pemberitahuan!

Apabila penerima diatur agar memulai dari nomor 1, nomor saluran yang tampil di penerima

akan di penerima akan berselisih 1 dibandingkan dengan transmiter.

Melihat penetapan pembawa (4H)
Dengan opsi menu 4H, penetapan pembawa bisa dilihat, yakni saluran mana saja yang
ditransmisikan di setiap pembawa. Ingat, jumlah saluran yang dapat didistribusikan di satu
pembawa bergantung pada mode kualitas yang dipilih. Lihat contoh berikut ini.

Saluran 4, 5, 6, dan 7
(semua Mono MQ)
ditetapkan ke pembawa 1.

Saluran 16 dan 17 (keduanya
Mono MQ) ditetapkan ke
pembawa 4. Tersedia ruang untuk
saluran lain di satu pembawa.

Saluran 18 dan 19 (keduanya
Mono PQ) ditetapkan ke
pembawa 5.

Item Menu Opsi Deskripsi

4H C.Overview ...
(Ikhtisar Saluran...)

 Tekan tombol untuk masuk ke sub-menu.

4H Carrier n (n
Pembawa)

Carrier nr. (Jml
Pembawa):

 

 0 ... 7 Pilih pembawa mana yang ingin dilihat.
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Item Menu Opsi Deskripsi

 Channel numbers
(Nomor saluran):

 

 -00 ... 31 atau -- Memperlihatkan nomor saluran yang
ditetapkan ke pembawa terpilih. Simbol ‘- -’
digunakan apabila saluran yang ditetapkan
kurang dari 4.

Mengonfigurasi input Aux (4I)
Cara penanganan sinyal pada input Aux (Aux-.L dan Aux.-R) dapat diatur di menu Aux. Input
Mode (4I).
Jika opsi 'Stereo' (Stereo) dipilih, sinyal di kedua input Aux. didistribusikan sebagai sinyal
stereo ke semua saluran. Pengaturan ini bisa digunakan misalnya untuk mengirimkan sinyal
musik selama rehat dalam suatu konferensi. Ingat, mode Transmisi harus diatur ke 'Aux to All'
(Aux ke Semua) (item menu 4A) agar sinyal stereo ini bisa ditransmisikan.
Opsi 'Stereo to Mono' (Stereo ke Mono) dan 'Mono+ Emergency' (Mono+ Darurat) dapat
dipilih apabila transmiter dikombinasikan dengan sistem juru bahasa. Input Aux akan
didistribusikan ke Input Audio Simetris dan Modul Penerjemah. Dalam konfigurasi ini, sinyal
'floor' (sumber) harus dihubungkan ke input Aux.

Item Menu Opsi Deskripsi

4I Aux. Input Tipe:  

 * - Stereo (Stereo) Input Aux akan didistribusikan dalam kondisi
stereo ke semua saluran apabila mode
transmisi (item menu 1) diatur ke ‘Aux to All’
(Aux ke Semua).

 - Stereo to Mono
(Stereo ke Mono)

Input Aux-L dan Aux-R digabungkan menjadi
sinyal mono dan didistribusikan ke Input
Audio Simetris dan Modul Penerjemah (jika
ada).

 - Mono + Emergency
(Mono + Darurat)

Input Aux-L didistribusikan ke Input Audio
Simetris dan Modul Penerjemah (jika ada).
Input Aux-R didistribusikan dalam bentuk
sinyal darurat ke semua saluran apabila
sakelar darurat dalam kondisi tertutup.

Mengatur sensitivitas input (4J, 4K, 4L)
Sensitivitas input audio dan input Aux. dapat diatur dalam menu Sensitivitas Input (4J, 4K,
4L). Sensitivitas dapat diatur sama di semua input audio (item menu 4L) atau berbeda di
setiap input audio.

Item Menu Opsi Nilai Deskripsi

4J Level.Aux.L  Level:  

  -6 ... +6 dB Atur sensitivitas input Aux kiri yang
diperlukan.

4K Level.Aux.R  Level:  
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Item Menu Opsi Nilai Deskripsi

  -6 ... +6 dB Atur sensitivitas input Aux kanan yang
diperlukan.

4L Level Inputs
(Level Input)

Mode: Level:  

 - All (Semua) -6 ... +6 dB Atur sensitivitas semua input audio sesuai
level yang ditetapkan pengguna.

 - Per Input ...
(Per
Input ...)

 Pilih opsi ini untuk masuk ke menu ‘Per Input
Sensitivity Settings’ (Pengaturan Sensitivitas
Per Input).

Layar sensitivitas juga menampilkan level kekuatan sinyal aktual: = level rendah, = level
tinggi, = berlebih.

Mengaktifkan / menonaktifkan pemantauan inframerah) (4M)
Radiator inframerah mini di depan transmiter dapat digunakan untuk memantau sinyal
inframerah. Jika diperlukan, (misal untuk keamanan) opsi ini dapat dimatikan (menu 4M).

Item Menu Opsi Deskripsi

4M Mini Radiator
(Radiator Mini)

Enabled (Aktif) Aktifkan radiator inframerah mini di depan
transmiter.

 Nonaktif Nonaktifkan radiator inframerah mini di depan
transmiter.

Pemberitahuan!

Radiator inframerah mini dan output headphone juga dapat dinonaktifkan secara permanen

dengan melepas dua resistor. Hubungi pihak penyedia layanan servis Anda untuk informasi

lebih lanjut.

Mengaktifkan / menonaktifkan output headphone (4N)
Output headphone di depan transmiter dapat digunakan untuk pemantauan sinyal input dan
saluran. Jika diperlukan, (misal untuk keamanan) opsi ini dapat dimatikan di menu 4N.

Item Menu Opsi Deskripsi

4N Headphone
(Headphone)

Enabled (Aktif) Aktifkan output headphone di depan
transmiter.

 Nonaktif Nonaktifkan output headphone di depan
transmiter.

Memilih nama transmiter (4O)
Transmiter dapat diberi nama sesuai yang ditentukan pengguna. Nama ini dipakai dalam layar
Status Transmiter. Nama ini dapat diedit di menu Nama Unit (4O).
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Item Menu Opsi Deskripsi

4O Unit Name
(Nama Unit)

Nama:  

 - Free text (Teks
bebas)

Tetapkan nama transmiter sesuai ketentuan
pengguna (maks. 16 karakter). Nama
defaultnya adalah ‘Transmitter’.

Mengatur ulang (reset) semua opsi ke kondisi yang ditetapkan pabrik (4P)
Gunakan item menu 4P untuk mengembalikan semua opsi ke kondisi standar pabrik. Nama
transmiter yang ditentukan pengguna, nama bahasa yang ditentukan pengguna, dan mode
transmisi tidak ikut diatur ulang. (Nilai defaultnya ditunjukkan oleh tanda bintang (*) dalam
deskripsi menu.)

Item Menu Opsi Deskripsi

4P Defaults ...
(Default ...)

 Tekan tombol untuk masuk ke sub-menu.

4P Defaults ...
(Default ...)

Reset to defaults?
(Atur ulang ke
default?)

 

 * - No (Tidak) Batalkan Pengaturan Ulang.

 - Yes (Ya) Atur ulang semua opsi ke nilai default dari
pabrik. Nama transmiter yang ditentukan
pengguna, nama bahasa yang ditentukan
pengguna, dan mode transmisi tidak ikut
diatur ulang.

Radiator Integrus

Mengatur sakelar pemilih daya output
Radiator dapat dialihkan ke kondisi separuh daya. Konfigurasi ini dapat digunakan ketika daya
penuh tidak diperlukan, misalnya saja ketika digunakan sistem portabel di tempat konferensi
yang kecil.
Pengalihan radiator ke kondisi separuh daya juga diperlukan ketika tidak ada jaminan aliran
udara yang memadai, misalnya ketika radiator dipasang di atas bilik penerjemah.
Pengurangan daya (jika memungkinkan) akan menghemat energi dan memperpanjang umur
pakai.
Ketika radiator dalam mode separuh daya, separuh IRED yang ada akan dimatikan, yang
menghasilkan pola seperti gambar berikut.
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Gambar 7.3: Pola IRED ketika radiator dalam mode separuh daya.

Mengatur sakelar penundaan
Lihat Menentukan posisi sakelar penundaan radiator, Halaman 63 cara menentukan posisi
sakelar penundaan radiator.

!

Perhatian!

Putar sakelar penundaan secara hati-hati ke posisi baru hingga terasa klik ke posisinya, agar

sakelar tidak berada di antara dua angka yang dapat menimbulkan kesalahan pengaturan

penundaan.

Menentukan posisi sakelar penundaan radiator
Sebagaimana yang dijelaskan di bagian Area penempatan tumpang tindih dan titik hitam ,
Halaman 29, perbedaan dalam penundaan sinyal yang ditangkap oleh penerima dari dua
radiator atau lebih dapat menimbulkan titik hitam akibat efek multi-jalur.
Sinyal yang ditangkap oleh penerima ditunda oleh:
– transmisi dari transmisi ke radiator melalui kabel (penundaan sinyal kabel)
– transmisi dari radiator ke penerima melalui udara (penundaan sinyal radiasi)
– pada sistem yang terdiri dari dua transmiter atau lebih: transmisi melalui transmiter slave
Untuk mengimbangi perbedaan penundaan sinyal, penundaan masing-masing radiator dapat
dinaikkan. Penundaan sinyal ini dapat diatur dengan sakelar penundaan yang ada di belakang
radiator.
Penundaan sinyal kabel dapat ditentukan dengan dua cara sebagai berikut:
– dengan mengukur panjang kabel
– dengan mengukur waktu respons impuls dengan alat pengukur penundaan
Mana pun yang digunakan, penundaan sinyal kabel dapat dihitung secara manual maupun
dengan alat penghitung sakelar penundaan (ada di DVD dokumentasi).
Penundaan sinyal kabel tidak perlu dihitung apabila:
– radiator dihubungkan langsung ke transmiter dan panjang kabelnya sama;
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– radiator dihubungkan secara loop-through, jarak antara radiator pertama dan terakhir
dalam suatu cabang kurang dari 5 m, dan panjang kabel antara radiator pertama di setiap
cabang dan transmiter sama.

Dalam kondisi-kondisi ini, atur sakelar penundaan di semua radiator ke nol dan tentukan
apakah Anda ingin mengimbangi penundaan sinyal radiasi (lihat bagian Sistem yang berisi lebih
dari 4 pembawa dan sebuah radiator di bawah balkon, Halaman 69).
Bagian berikut menjelaskan cara menghitung posisi sakelar penundaan secara manual untuk
sistem yang terdiri dari satu transmiter, atau dua transmiter atau lebih. Lihat alat penghitung
sakelar penundaan untuk prosedur perhitungan posisi sakelar penundaan secara otomatis.

Pemberitahuan!

Alat penghitung sakelar penundaan memudahkan perhitungan posisi sakelar penundaan.

Sistem yang terdiri dari satu transmiter
Ada dua cara untuk menentukan posisi sakelar penundaan:
– Mengukur panjang kabel
– Menggunakan alat ukur penundaan
Kedua metode akan dijelaskan di bagian berikut.

Pemberitahuan!

Untuk sistem yang selisih panjang kabelnya lebih dari 50 meter, sebaiknya digunakan alat ukur

untuk menentukan perbedaan penundaan guna menghitung posisi sakelar penundaan.

Menentukan posisi sakelar penundaan dengan mengukur panjang kabel
Lakukan prosedur berikut untuk menentukan posisi sakelar penundaan berdasarkan panjang
kabel:
1. Cari penundaan sinyal kabel per meter kabel yang dipakai. Produsen sudah menentukan

faktor ini.
2. Ukur panjang kabel antara transmiter dan masing-masing radiator.
3. Kalikan panjang kabel antara transmiter dan masing-masing radiator dengan penundaan

sinyal kabel per meter. Hasilnya adalah penundaan sinyal kabel per radiator.
4. Tentukan penundaan sinyal maksimal.
5. Di setiap radiator, hitung selisih penundaan sinyal dengan penundaan sinyal maksimal.
6. Bagi selisih penundaan sinyal dengan 33. Hasil pembulatannya merupakan posisi sakelar

penundaan sinyal untuk radiator tersebut.
7. Tambahkan posisi sakelar penundaan untuk radiator di bawah balkon, jika sesuai (lihat

bagian Sistem yang berisi lebih dari 4 pembawa dan sebuah radiator di bawah balkon,
Halaman 69).

8. Atur sakelar penundaan sesuai dengan posisi sakelar hasil perhitungan.
 
Gambar dan tabel berikut mengilustrasikan perhitungan penundaan sinyal kabel.

7.4.1
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Gambar 7.4: Sistem dengan lima radiator dan panjang kabel yang sudah diukur

Nomor
radiator

Panjang
kabel total
[m]

Penundaan
sinyal kabel
per meter
[ns/m]

Penundaan
sinyal kabel
[ns]

Selisih
penundaan
sinyal [ns]

Posisi sakelar
penundaan

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

Tabel 7.1: Perhitungan penundaan sinyal kabel

Pemberitahuan!

Penundaan sinyal kabel per meter tersebut merupakan contoh. Gunakan penundaan sinyal

per meter aktual dalam perhitungan ini sesuai spesifikasi produsen.

Menentukan posisi sakelar penundaan dengan alat pengukur penundaan
Cara yang paling akurat untuk menentukan penundaan sinyal kabel adalah dengan mengukur
penundaan sinyal aktual setiap radiator sebagaimana yang dijelaskan dalam prosedur berikut:
1. Cabut kabel dari output radiator pada transmiter dan hubungkan ke alat pengukur

penundaan.
2. Putuskan sambungan radiator dari kabel ini.
3. Ukur waktu respons impuls (dalam satuan ns) kabel antara transmiter dan radiator.
4. Hubungkan kembali kabel ke radiator dan ulangi langkah 2 hingga 4 untuk radiator-

radiator lain yang terhubung ke output transmiter yang sama.
5. Hubungkan kembali kabel ke transmiter dan ulangi langkah 1 hingga 5 untuk output-

output radiator lain dari transmiter.
6. Bagi waktu respons impuls setiap radiator dengan dua. Hasilnya adalah penundaan sinyal

kabel per radiator.
7. Tentukan penundaan sinyal maksimal.
8. Di setiap radiator, hitung selisih penundaan sinyal dengan penundaan sinyal maksimal.
9. Bagi selisih penundaan sinyal dengan 33. Hasil pembulatannya merupakan posisi sakelar

penundaan untuk radiator tersebut.
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10. Tambahkan posisi sakelar penundaan ke radiator di bawah balkon, jika sesuai (lihat
bagian Sistem yang berisi lebih dari 4 pembawa dan sebuah radiator di bawah balkon,
Halaman 69)

11. Atur sakelar penundaan sesuai dengan posisi sakelar penundaan hasil perhitungan.

!

Perhatian!

Putar sakelar penundaan secara hati-hati ke posisi baru hingga terasa klik ke posisinya, agar

sakelar tidak berada di antara dua angka yang dapat menimbulkan kesalahan pengaturan

penundaan.

Gambar dan tabel berikut mengilustrasikan perhitungan penundaan sinyal dan posisi sakelar
penundaan.

584 ns 350 ns

563 ns 339 ns

R2

R5 R4

237 ns

R1

R3

Gambar 7.5: Sistem dengan lima radiator dan waktu respons impuls yang sudah diukur

Nomor radiator Waktu respons
impuls [ns]

Penundaan
sinyal kabel
[ns]

Selisih
penundaan
sinyal [ns]

Posisi sakelar
penundaan

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

Tabel 7.2: Perhitungan posisi sakelar penundaan pada sistem yang terdiri dari satu transmiter

Pemberitahuan!

Posisi sakelar penundaan hasil perhitungan berdasarkan waktu respons impuls bisa saja

berbeda dengan posisi sakelar penundaan hasil perhitungan berdasarkan panjang kabel. Ini

disebabkan oleh keakuratan pengukuran dan keakuratan faktor penundaan sinyal kabel per

meter sesuai spesifikasi produsen kabel. Jika waktu respons impuls diukur dengan benar,

posisi sakelar penundaan hasil perhitungan adalah yang paling akurat.

Sistem yang terdiri dari satu transmiter atau lebih dalam satu ruangan
Jika radiator dalam satu ruang serbaguna dihubungkan ke dua transmiter, penundaan sinyal
tambahan ditimbulkan oleh:
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– Transmisi dari transmiter master ke transmiter slave (penundaan sinyal kabel).
– Transmisi melalui transmiter slave.
Lakukan prosedur berikut untuk menentukan posisi sakelar penundaan dalam konfigurasi
master-slave:
1. Hitung penundaan sinyal kabel setiap radiator, menggunakan prosedur untuk sistem yang

terdiri dari satu transmiter.
2. Hitung penundaan sinyal kabel antara transmiter master dan slave dengan cara yang sama

seperti kabel antara transmiter dan radiator.
3. Tambahkan ke penundaan sinyal kabel antara master dan slave, yakni penundaan

transmiter slave itu sendiri: 33 ns. Hasilnya adalah penundaan sinyal master-ke-slave.
4. Tambahkan penundaan sinyal master-ke-slave ke masing-masing radiator yang terhubung

ke transmiter slave.
5. Tentukan penundaan sinyal maksimal.
6. Di setiap radiator, hitung selisih penundaan sinyal dengan penundaan sinyal maksimal.
7. Bagi selisih penundaan sinyal dengan 33. Hasil pembulatannya merupakan posisi sakelar

penundaan sinyal untuk radiator tersebut.
8. Tambahkan posisi sakelar penundaan ke radiator di bawah balkon, jika sesuai (lihat

bagian Sistem yang berisi lebih dari 4 pembawa dan sebuah radiator di bawah balkon,
Halaman 69)

9. Atur sakelar penundaan sesuai dengan posisi sakelar penundaan hasil perhitungan.

!

Perhatian!

Putar sakelar penundaan secara hati-hati ke posisi baru hingga terasa klik ke posisinya, agar

sakelar tidak berada di antara dua angka yang dapat menimbulkan kesalahan pengaturan

penundaan.

Pemberitahuan!

Jika konfigurasi master-slave digunakan untuk ruangan-ruangan yang selalu terpisah, posisi

sakelar penundaan dapat ditentukan per sistem, dan penundaan akibat transmisi dari

transmiter master ke slave dapat diabaikan.

Gambar dan tabel berikut serta tabel 7.1 mengilustrasikan perhitungan penundaan sinyal
master-slave tambahan.
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Gambar 7.6: Sistem yang terdiri dari transmiter master dan slave dalam ruang serbaguna

Panjang
kabel
transmiter
master-slave
[m]

Penundaan
sinyal kabel per
meter [ns/m]

Penundaan sinyal
kabel [ns]

Penundaan
sinyal transmiter
slave [ns]

Penundaan sinyal
master-ke-slave
[ns]

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

Tabel 7.3: Perhitungan penundaan sinyal master-ke-slave

Nomor
radiator

Trans-
miter

Penundaan
sinyal
master-ke-
slave [ns]

Penun
daan
sinyal
kabel
[ns]

Total
penundaan
sinyal [ns]

Selisih
penundaan
sinyal [ns]

Posisi sakelar
penundaan

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

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

3 Master 0 112 0+112=112 593-112=481 481/33=14,58=15

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

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

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

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

8 Slave 313 112 313+112=425 593-425=168 168/33=5,09=5
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Nomor
radiator

Trans-
miter

Penundaan
sinyal
master-ke-
slave [ns]

Penun
daan
sinyal
kabel
[ns]

Total
penundaan
sinyal [ns]

Selisih
penundaan
sinyal [ns]

Posisi sakelar
penundaan

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

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

Tabel 7.4: Perhitungan posisi sakelar penundaan pada sistem yang terdiri dari dua transmiter

Sistem yang berisi lebih dari 4 pembawa dan sebuah radiator di bawah
balkon
Gambar berikut mengilustrasikan situasi ketika penundaan sinyal radiasi terjadi dan dapat
diimbangi. Untuk sistem yang berisi lebih dari empat pembawa, tambahkan satu posisi sakelar
penundaan per 10 meter (33 kaki) selisih panjang jalur sinyal ke radiator yang paling dekat
dengan area jangkauan tumpang tindih. Dalam gambar berikut, selisih panjang jalur sinyal
adalah 12 meter. Tambahkan satu posisi sakelar penundaan ke posisi sakelar hasil perhitungan
untuk radiator yang ada di bawah balkon.

16m 4m

Gambar 7.7: Selisih panjang jalur radiasi untuk dua radiator

7.4.3
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Pengujian

Transmiter Integrus
Sub-menu Monitoring (Pemantauan) (2) pada transmiter digunakan untuk mengatur sinyal
mana yang dikirim ke output headphone pemantau. Sinyal tersebut bisa salah satu dari input,
salah satu dari saluran, atau tidak ada sama sekali, lihat juga bagian Mengatur transmisi (4A),
Halaman 54.
Gunakan headphone pemantau pada transmiter untuk memeriksa sinyal audio input dalam
transmiter sebelum mengirimkannya ke penerima.
Jika sensitivitas salah satu input sudah diubah di menu Setup (Pengaturan) (4I, 4J atau 4K),
atau ketika menetapkan input ke saluran (menu 4D, Per Channel/Per Saluran), output
pemantauan akan secara otomatis beralih sementara ke sumber tersebut, walaupun jika opsi
yang dipilih adalah 'None' (Tidak ada). Jika output headphone dinonaktifkan (lihat bagian
Mengaktifkan / menonaktifkan output headphone (4N), Halaman 61), level output tidak dapat
diubah, dan indikator level tidak tampak.

Item Menu Opsi Nilai 1 Nilai 2 Deskripsi

2A Source/
Volume
(Sumber/
Volume)

Source
(Sumber)
:

   

 - In. nn Input nr:
00 ... 31

Volume:
-31 ... 0 dB

Sinyal dari input audio nn tersedia di
output headphone pemantau.

 - Ch. nn Channel nr:
00 ...31

Volume:
-31 ... 0 dB

Sinyal di saluran nn tersedia di output
headphone pemantau.

 - Aux.L  Volume:
-31 ... 0 dB

Sinyal di input Aux. Kiri tersedia di
output headphone pemantau.

 Aux.R  Volume:
-31 ... 0 dB

Sinyal di input Aux. Kanan tersedia di
output headphone pemantau.

 - None  Volume:
-31 ... 0 dB

Output headphone pemantau dimatikan
selama pengoperasian normal, namun
aktif jika sensitivitas salah satu input
diubah.

Layar 'Source/volume' (Sumber/volume) juga menampilkan meter level (dua untuk sumber
stereo, satu untuk sumber mono) yang menunjukkan kekuatan sinyal aktual:

 = level rendah, = level tinggi, = berlebih.
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Penerima Integrus
Penerima dapat dialihkan ke mode uji untuk mengetahui kualitas penerimaan sinyal masing-
masing pembawa. Untuk mengaktifkan mode uji:
1. Tekan pemilih saluran ke posisi Naik
2. Tekan tombol on/off dan tahan selama 2 detik
3. Ketika dalam mode uji, Anda dapat berpindah-pindah pembawa dengan menggunakan

pemilih saluran
Untuk setiap pembawa, layar memperlihatkan nilai relatif kekuatan sinyal, Figure of Merit
(FOM), dan simbol indikasi kualitas dalam bentuk grafik.
Kualitas penerimaan dapat dinilai sebagai berikut:

Indikasi Kualitas

00-39 Penerimaan baik. Kualitas audio sangat baik.

40-49 Penerimaan lemah. Audio berdetik.

50-90 Penerimaan buruk atau tidak ada sama sekali. Kualitas audio buruk.

Mode uji dinonaktifkan apabila penerima dimatikan.

Menguji area jangkauan
Berbagai uji kualitas penerimaan harus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh area
terjangkau oleh radiasi inframerah dengan kekuatan yang memadai dan tidak ada titik hitam.
Uji tersebut dapat dilakukan dalam dua cara:

Pengujian selama instalasi
1. Pastikan semua radiator terhubung dan menyala, serta tidak ada kabel longgar yang

terhubung ke radiator. Matikan dan nyalakan transmiter untuk menginisiasi ulang
penyeimbangan radiator secara otomatis.

2. Atur transmiter ke mode Uji (lihat bagian Mengatur transmisi (4A), Halaman 54). Frekuensi
nada uji yang ditransmisikan ke setiap saluran akan berbeda.

3. Atur penerima ke saluran tertinggi yang tersedia, dan dengarkan nada uji yang
ditransmisikan melalui headphone.

4. Uji semua posisi dan arah (lihat paragraf berikut).

Pengujian selama berlangsungnya pertemuan
1. Atur penerima ke mode Uji dan pilih pembawa tertinggi dari yang tersedia. Kualitas sinyal

pembawa yang diterima ditunjukkan di layar penerima (lihat bagian Penerima Integrus,
Halaman 71).

2. Uji semua posisi dan arah (lihat paragraf berikut). Indikasi kualitas harus antara 00 dan 39
(penerimaan baik).

Menguji semua posisi dan arah
Ketika transmiter dan penerima berada dalam satu dari dua mode uji, berkelilinglah di aula
konferensi dan uji kualitas penerimaan di setiap posisi tempat sinyal inframerah seharusnya
diterima. Jika ada area yang penerimaannya buruk atau bahkan nol, ada tiga sebab utama yang
harus dipertimbangkan:

Jangkauan buruk
Penerima tidak dapat menangkap radiasi inframerah dengan kekuatan yang memadai. Ini bisa
disebabkan oleh posisi pengujian yang berada di luar area penempatan radiator terpasang,
atau radiasi terhalang oleh benda seperti tiang, balkon menggantung, atau benda berukuran
besar lainnya.

8.2
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Pastikan Anda menggunakan area penempatan yang tepat sesuai rancangan sistem, radiator
yang dipasang memiliki daya output yang cukup, dan radiator tidak diubah ke mode separuh
daya secara tidak disengaja. Jika buruknya penerimaan sinyal disebabkan oleh terhalangnya
jalur radiasi, coba pindahkan penghalang tersebut atau tambahkan radiator tambahan untuk
menjangkau area yang ternaungi.

Titik hitam
Penerima menangkap sinyal inframerah dari dua radiator yang saling meniadakan.
Titik hitam dapat diidentifikasi dengan observasi bahwa penerimaan sinyal yang buruk hanya
terjadi di garis tertentu dan/atau ketika penerimaan sinyal kembali baik apabila penerima
diputar ke arah lain. Ini dapat dibuktikan dengan mempertahankan penerima dalam posisi dan
arah yang penerimaan sinyalnya buruk, lalu menutupi radiasi dari satu radiator dengan tangan
Anda atau mematikan satu radiator. Jika prosedur ini membuat kualitas penerimaan sinyal
meningkat, maka sumber masalahnya adalah titik hitam. Ingat, radiasi inframerah yang
dipantulkan dari suatu permukaan yang daya pantulnya tinggi juga dapat menimbulkan titik
hitam.
Titik hitam dapat terjadi jika transmiter diletakkan di satu ruangan dengan radiator.
– Dalam kondisi demikian, nonaktifkan radiator inframerah mini transmiter dengan menu

konfigurasi (lihat bagian Mengaktifkan / menonaktifkan pemantauan inframerah) (4M),
Halaman 61).

– Pastikan sakelar pengimbang penundaan sinyal pada radiator sudah diatur untuk
mengoreksi nilai dan pastikan sakelar tidak diposisikan di antara dua angka.

– Periksa kembali rancangan sistem Anda. Jika perlu, kurangi jarak antara kedua radiator
yang menimbulkan masalah dan/atau tambahkan radiator tambahan.

Ingat, karena karakteristik fisik distribusi sinyal, titik hitam tidak selalu bisa dihindari
sepenuhnya.

Gangguan dari sistem inframerah
Alat dengar yang dibantu inframerah dan mikrofon inframerah yang beroperasi pada frekuensi
di atas 2 MHz dapat mengganggu penerimaan di pembawa terendah. Jika itu yang terjadi,
nonaktifkan dua pembawa terendah (lihat bagian Menonaktifkan atau mengaktifkan pembawa
(4G), Halaman 59) dan periksa kembali penerimaan sinyal.
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Operasi 

Transmiter Integrus

Penyalaan
Ketika transmiter dinyalakan, akan tampil layar Status Transmiter, yakni item pertama pada
Menu utama (lihat bagian Menu utama, Halaman 54). Layar juga akan ke kondisi ini apabila
tidak ada aktivitas selama 3 menit. Apabila sistem mendeteksi kegagalan, layar akan
memperlihatkan pesan kegagalan yang berkedip (lihat bagian Pesan kegagalan, Halaman 76).

Melihat status transmiter
Layar pertama pada Menu utama memberikan informasi tentang status transmiter saat ini.
Layar ini memperlihatkan nama transmiter (baris ke-1) dan mode transmisi saat ini (baris
ke-2). Lihat contoh berikut ini. Lihat bagian Mengatur transmisi (4A), Halaman 54 untuk
mengubah mode transmisi.

Transmiter sedang
mentransmisikan 10 saluran
dari DCN.

Transmiter sedang
mentransmisikan input Aux di
semua saluran.

Transmiter dalam mode Siaga
(tidak melakukan transmisi).

Item Menu Opsi (hanya baca) Deskripsi

Transmitter Status
(Status Transmiter)

Nama Baris pertama memperlihatkan nama
transmiter yang ditentukan oleh pengguna
(lihat bagian Memilih nama transmiter (4O),
Halaman 61).

 Mode: Baris kedua memperlihatkan mode transmisi
saat ini:

 - nn Channels
(Saluran nn)

Sinyal audio didistribusikan di saluran nn.

 - Aux to All (Aux ke
Semua)

Sinyal di input Aux. didistribusikan di semua
saluran.

 - nn Ch. Test (Uji
Saluran nn)

Sinyal uji didistribusikan di saluran nn.

 - Slave (Slave) Transmiter beroperasi dalam mode slave:
sinyal radiator di input slave dihubungkan
secara loop-through ke semua output
radiator.

 - Standby (Siaga) Transmiter dalam mode siaga.

 - Emergency Call
(Panggilan Darurat)

Sinyal darurat dari input Aux. didistribusikan
ke semua saluran.

 DCN Teks ‘DCN’ muncul di sisi kanan baris kedua
apabila sistem DCN Next Generation
dihubungkan ke transmiter.

9
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Radiator Integrus
Radiator terdiri dari dua panel IRED. Setiap panel IRED memiliki sebuah LED indikator
berwarna kuning dan merah yang memperlihatkan status panel radiator

LED
merah

LED kuning Status

on off Mode siaga

off on Melakukan transmisi

berkedip on Ketika dinyalakan:
Sedang memulai penyeimbangan sinyal ketika beroperasi: Mode
perlindungan suhu. Lihat bagian Pedoman pencarian kegagalan,
Halaman 77.

on on Kegagalan panel IRED. Lihat bagian Pedoman pencarian kegagalan,
Halaman 77.

Pemberitahuan!

LED indikator terletak di balik selubung semi-transparan dan hanya tampak ketika ON atau

menyala.

Pemberitahuan!

Ketika beroperasi, radiator mungkin terasa hangat. Ini merupakan kondisi normal dan tidak

menandakan kegagalan atau kerusakan radiator.

Penerima Integrus

Pengoperasian normal
Penerima tidak dapat beroperasi apabila tidak ada headphone yang dihubungkan dengannya.
1. Hubungkan headphone ke penerima.
2. Tekan tombol on/off.
3. Tekan tombol volume naik/turun untuk menambah/mengurangi volume.
4. Tekan tombol saluran naik/turun untuk memilih saluran lain. Nomor saluran tertinggi

secara otomatis sudah dicocokkan dengan jumlah saluran yang telah ditetapkan pada
transmiter (lihat bagian Mengatur jumlah saluran (4C) , Halaman 55).

5. Tekan tombol on/off selama lebih dari 2 detik untuk mengalihkan penerima ke mode siaga
secara manual.

 
Layar pada penerima dapat memperlihatkan informasi berikut:
– Nomor saluran.
– Simbol baterai apabila baterai atau paket baterai hampir habis.
– Simbol antena apabila penerimaan sinyal bagus. Simbol antena tidak muncul apabila tidak

ada sinyal yang diterima.
Jika penerimaan sinyal terputus sebentar, penerima akan membisukan output headphone.
Jika mode siaga diaktifkan, penerima akan secara otomatis beralih ke mode siaga apabila
selama lebih dari 1 menit tidak terdeteksi sinyal inframerah yang memadai (misalnya ketika
delegasi meninggalkan ruang konferensi). Jika penerima berada dalam mode siaga, tekan
tombol on untuk kembali ke pengoperasian normal.

9.2

9.3
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Pemberitahuan!

Jika penerima tidak digunakan, cabut headphone. Langkah ini untuk memastikan bahwa

penerima benar-benar sudah dimatikan dan tidak ada daya yang dikonsumsi dari baterai atau

paket baterai.

Penyimpanan penerima

Pemberitahuan!

Apabila Anda menyimpan penerima dalam waktu lama, pastikan kondisi lingkungan berikut ini

terpenuhi:

kelembapan kurang dari 60%

suhu kurang dari 25 °C.

Unit Pengisi Daya Integrus
Pastikan unit pengisi daya terhubung ke sumber listrik dan dinyalakan. Letakkan penerima
dengan kokoh ke dalam tempat pengisian daya. Indikator pengisian pada tombol power on/off
dari semua penerima harus menyala. Indikator memperlihatkan status pengisian setiap
penerima:

Warna indikator Status pengisian

Hijau Pengisian selesai.

Merah Pengisian sedang berlangsung.

Merah berkedip Status kesalahan. Lihat bagian Pedoman pencarian kegagalan, Halaman
77, Pemecahan masalah.

Off Pengisi daya dimatikan, atau penerima tidak dipasang dengan benar.

Pemberitahuan!

Unit pengisi daya ini hanya diperuntukkan bagi penerima LBB 4540 yang dilengkapi paket

baterai LBB 4550/10. Anda tidak dapat mengisi tipe penerima lainnya dengan unit pengisi

daya LBB 4560. Anda juga tidak dapat unit pengisi daya lain untuk mengisi penerima

LBB 4540.

Sebaiknya unit pengisi daya dinyalakan sebelum penerima dimasukkan. Penerima dapat

dimasukkan atau dilepas selagi unit pengisi daya dinyalakan, tanpa menimbulkan kerusakan.

Isilah paket baterai hingga penuh sebelum penggunaan kali pertama.

Pengisi daya selalu melakukan pengisian cepat selama 10 menit pertama setelah penerima

dimasukkan. Oleh karena itu, jangan memasukkan penerima berkali-kali dalam kondisi paket

baterai terisi penuh, karena akan merusak paket baterai.

Pengisian penerima secara terus-menerus tidak akan merusak penerima atau paket baterai.

Oleh karena itu, aman bila penerima dibiarkan dalam posisi pengisian ketika sedang tidak

digunakan.
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Penyelesaian Masalah 

Pesan kegagalan
Jika sistem mendeteksi kegagalan untuk kali pertama, akan muncul pesan kegagalan berkedip
di layar menu:

Status kegagalan radiator dapat dilihat di layar kedua pada menu utama transmiter:

Item Menu Nilai (hanya baca) Deskripsi

1 Fault Status
(Status Kegagalan)

Kegagalan:  

 - No Faults (Tidak Ada
Kegagalan)

Radiator yang terhubung berfungsi tanpa
masalah.

 - Radiator Fault
(Kegagalan Radiator)

Salah satu radiator yang terhubung tidak
berfungsi dengan benar.

 - No Radiators (Tidak
Ada Radiator)

Tidak ada radiator yang terhubung ke
transmiter

 - No Network (Tidak
Ada Jaringan)

Jika Mode Jaringan (lihat bagian Mengatur
mode jaringan (4B), Halaman 55) dalam
kondisi Aktif, pesan ini akan diperlihatkan
apabila terdapat kegagalan dalam jaringan
optik.

 - Network Error
(Kesalahan Jaringan)

Jika Mode Jaringan (lihat bagian Mengatur
mode jaringan (4B), Halaman 55) dalam
kondisi Berdiri Sendiri, pesan ini akan
diperlihatkan apabila terdapat kegagalan
dalam jaringan optik. Pesan ini biasanya
muncul ketika Mode Jaringan (lihat bagian
Mengatur mode jaringan (4B), Halaman 55)
dalam kondisi Berdiri Sendiri, dan DCN Next
Generation CCU terhubung ke transmiter.

Tekan tombol menu untuk menghapus pesan kegagalan dari layar dan untuk kembali ke layar
menu yang tadinya tampil sebelum pesan kegagalan muncul. Pesan berkedip juga akan hilang
apabila kegagalan sudah diperbaiki. Lihat bagian berikut untuk membenahi masalah ini.
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Pedoman pencarian kegagalan
Dalam bagian ini akan diberikan pedoman pencarian kegagalan yang mudah. Pedoman ini
dipakai untuk mengoreksi kesalahan instalasi. Jika terdapat kegagalan atau masalah yang lebih
serius, pemasang harus menghubungi teknisi yang berkualifikasi.

Masalah Tindakan

Layar transmiter tidak menyala: – Pastikan bahwa sumber listrik ke transmiter
sudah dihubungkan dan transmiter sudah
dinyalakan.

Transmiter menampilkan “no
radiators” (tidak ada radiator):

– Pastikan semua sambungan ke semua radiator
sudah benar, dan masing-masing sumber listrik
radiator sudah tersambung dan dinyalakan.

Transmiter menampilkan “radiator
fault” (kegagalan radiator):

– Pastikan semua sambungan ke semua radiator
sudah benar, dan masing-masing sumber listrik
radiator sudah tersambung dan dinyalakan.

– Periksa LED radiator.

Transmiter menampilkan “no
network” (tidak ada jaringan):

– Pastikan jaringan optik sudah dihubungkan
dengan benar.

– Pastikan unit kontrol sistem konferensi DCN
Next Generation sudah dinyalakan atau
nonaktifkan mode jaringan (menu 4B).

Transmiter menampilkan “network
error” (kesalahan jaringan):

– Aktifkan mode jaringan (menu 4B) atau
putuskan transmiter dari jaringan optik.

Transmiter tidak secara otomatis
menyesuaikan dengan jumlah saluran
maksimal yang ada dalam DCN:

– Pastikan jumlah saluran sudah diatur ke kondisi
otomatis (menggunakan item menu 4B).

Kontak darurat pada transmiter tidak
berfungsi:

– Pastikan kontak darurat dihubungkan dengan
benar.

– Pastikan audio sudah dihubungkan sesuai
dengan mode input Aux yang dipilih (menu 4I).

– Ketika mode jaringan transmiter diaktifkan,
pastikan transmiter dapat menyambung ke
jaringan optik.

LED merah berkedip dan LED kuning
menyala di salah satu atau kedua
panel IRED pada radiator:

– Panel IRED berada dalam mode perlindungan
suhu. Pastikan aliran udara alami di sekitar
radiator tidak terhalang. Jika kondisinya tidak
demikian, atur ulang posisi pemasangan
radiator.

LED merah dan LED kuning menyala
di salah satu atau kedua panel IRED
pada radiator:

– Panel IRED rusak dan radiator harus diganti.

10.2
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Masalah Tindakan

Penerima inframerah tidak berfungsi
dengan benar:

– Jika digunakan baterai sekali pakai, pastikan
kapasitasnya mencukupi dan sudah dipasang
sesuai kutub yang benar.

– Jika digunakan paket baterai, pastikan paket
baterai dalam kondisi terisi penuh.

– Pastikan headphone sudah dihubungkan dengan
benar.

– Nyalakan penerima dan periksa apakah layar
menunjukkan suatu saluran.

– Pastikan penerima menangkap sinyal inframerah
yang memadai, dan periksa apakah muncul
simbol antena.

– Aktifkan radiator mini (menu 4M) dan periksa
penerima dengan memegangnya di depan
radiator mini transmiter.

– Pastikan volumenya sudah dinaikkan.
– Atur transmiter ke mode uji dan periksa apakah

terdengar nada uji di penerima.
– Jika tidak terdengar nada uji, lakukan uji yang

sama terhadap penerima-penerima lainnya. Jika
semua penerima tidak berfungsi dengan benar
di titik tersebut, periksa jangkauan sistem (lihat
Menguji area jangkauan, Halaman 71).

LED indikator pengisian pada
penerima berkedip:

– Pastikan unit pengisi daya digunakan sesuai
spesifikasi kondisi kerja (lihat data teknis).

– Pastikan penerima memuat paket baterai yang
sudah dihubungkan dengan benar.

– Pastikan penerima berada dalam suhu ruang
dan masukkan kembali penerima ke dalam unit
pengisi daya.

– Jika indikator pengisian berkedip kembali, ganti
paket baterai dan lihat apakah masalah masih
berlanjut.

Daya penerima habis dengan sangat
cepat:

– Ganti paket baterai dan lihat apakah masalah
masih berlanjut.

Jangkauan buruk: – Lakukan pengujian seperti yang dijelaskan di
Menguji area jangkauan, Halaman 71.
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Permintaan servis
Apabila Anda tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, layangkan permintaan servis
atau laporan kegagalan.
Sertakan informasi versi dalam permintaan servis dan laporan kegagalan tersebut. Untuk
transmiter, informasi mengenai versinya dapat dilihat di sub-menu Pemeriksaan (3).

Item Menu Nilai (hanya baca) Deskripsi

3A Serial Number
(Nomor Seri)

misalnya 19.0.00001 Memperlihatkan nomor seri papan transmiter.

3B HW Version
(Versi HW)

misalnya 01.00 Memperlihatkan nomor versi papan
transmiter.

3C FPGA Version
(Versi FPGA)

misalnya 2.00.00 Memperlihatkan nomor versi perangkat lunak
FPGA yang terdapat pada papan transmiter.

3D FW Version
(Versi FW)

misalnya 1.00.0001 Memperlihatkan nomor versi firmware
transmiter.
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Perawatan 
Sistem Integrus memerlukan beberapa operasi perawatan, yang dapat dilihat dalam tabel
berikut.

Komponen Integrus Interval Pemeriksaan

Paket baterai isi ulang Teratur setelah tiga
tahun.

Baterai tidak bocor.
Ganti baterai jika ada tanda kebocoran
atau korosi.

Lima tahun. Ganti paket baterai.
Pastikan paket baterai yang digunakan
hanya LBB 4550/10.

Radiator Setahun sekali Periksa instalasi, apabila radiator
dipasang menggantung.
Jika ada tanda-tanda kelemahan atau
kerusakan, tindakan perbaikan harus
segera dilakukan.
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Data Teknis

Data Kelistrikan

Keseluruhan karakteristik sistem
Karakteristik Transmisi

Panjang gelombang transmisi IR 870 nm

Frekuensi modulasi Pembawa 0 hingga 5: 2 hingga 6 MHz, sesuai
standar IEC 61603 bagian 7
Pembawa 6 dan 7: hingga 8 MHz

Protokol dan modulasi DQPSK, sesuai dengan standar IEC technique
61603 bagian 7

Kinerja Audio Sistem
(Diukur dari input audio INT-TX range transmitter ke output headphone dari LBB 4540 range
receiver.)

Respons frekuensi audio 20 Hz hingga 10 kHz (-3 dB) pada Kualitas
Standar
20 Hz hingga 20 kHz (-3 dB) pada Kualitas
Premium

Distorsi harmonik total pada frekuensi 1
kHz

< 0,05%

Atenuasi crosstalk pada frekuensi 1 kHz > 80 dB

Rentang dinamis > 80 dB

SNR tertimbang > 80 dB(A)

Batas Perkabelan dan Sistem

Tipe kabel RG59 75 Ohm

Jumlah maksimal radiator 30 per output HF

Panjang maksimal kabel 900 m (2.970 kaki) per output HF.

Transmiter dan Modul).
Transmiter Inframerah

Tegangan utama 100-240 Vac, 50-60 Hz

Konsumsi daya  

 pengoperasian, maksimal 55 W

 siaga 29 W

Input audio asimetris +3 dBV nominal, +6 dBV maksimal (± 6 dB)
+15 dBV nominal, +18 dBV maksimal (± 6 dB)

Input audio simetris Nominal +6 s/d +18 dBV

Konektor sakelar darurat Input kontrol darurat
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Output headphone 32 ohm s/d 2 kohm

Input HF Nominal 1 Vpp, minimal 10 mVpp, 75 ohm

Output HF 1 Vpp, 6 VDC, 75 ohm

Modul Penerjemah dan Input Audio Integrus

Level input audio dengan AGC -16,5 dBV (150 mVeff) s/d 
+3,5 dBV (1500 mVeff)

Level input audio tanpa AGC -4,4 dBV (600 mVeff)

Impedansi input asimetris ≥ 10 kohm

Impedansi input DC ≥ 200 kohm

Radiator dan Aksesori
Radiator Berdaya Sedang dan Tinggi

Tegangan utama 100-240 Vac, 50-60 Hz

Konsumsi daya  

 LBB 4511, pengoperasian 100 W

 LBB 4511, siaga 8 W

 LBB 4512, pengoperasian 180 W

 LBB 4512, siaga 10 W

Jumlah IRED  

 LBB 4511 260

 LBB 4512 480

Intensitas puncak optik total  

 LBB 4511 12 W/sr

 LBB 4512 24 W/sr

Sudut intensitas setengah ± 22°

Input HF Nominal 1 Vpp, minimal 10 mVpp

Penerima, Paket Baterai, dan Unit Pengisi Daya
Penerima Saku

Level iradiansi IR 4 mW/m2 per pembawa

Sudut sensitivitas setengah ± 50°

Level output headphone pada 2,4 V 450 mVrms (ucapan pada volume maksimal,
headphone 32 ohm)

Kisaran frekuensi output headphone 20 Hz s/d 20 kHz

Impedansi output headphone 32 ohm s/d 2 kohm

Rasio sinyal terhadap derau maksimal 80 dB(A)
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Tegangan suplai 1,8 s/d 3,6 V, nominal 2.4 V

Konsumsi daya pada 2,4 V (tegangan
baterai)

15 mA (ucapan pada volume maksimal,
headphone 32 ohm)

Konsumsi daya (siaga) < 1 mA

Paket Baterai NiMH

Tegangan 2,4 V

Kapasitas 1100 mAh

Unit Pengisi Daya

Tegangan utama 100-240 Vac, 50-60 Hz

Konsumsi daya 300 W (pengisian 56 penerima)

Konsumsi daya (siaga) 17 W (tidak ada penerima di unit pengisi daya)
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Kabel dan konektor
Kabel listrik

Biru Netral

Coklat Bertegangan

Hijau/Kuning Ground

Kabel audio: konektor XLR 3-kutub (female)

Pin 1 Ground

Pin 2 Sinyal +

Pin 3 Sinyal -

Kabel audio: Konektor cinch (male)

Pin1 Sinyal +

Pin 2 Sinyal -

Earphone: Jack colok 3,5 mm

Ujung (1) Sinyal kiri

Ring (2) Sinyal Kanan

Lengan (3) Ground/pelindung

Sakelar darurat: Blok terminal

Hubungkan sakelar darurat ke pin 1 dan 2.

12.1.5
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Data Mekanis

Transmiter dan Modul).
Transmiter Inframerah

Dimensi (T x L x P)  

untuk digunakan di atas meja, dengan kaki 92 x 440 x 410 mm
(3,6 x 17,3 x 16,1 in)

untuk penggunaan di rak 19”, dengan
braket

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

  di depan braket 40 mm (1,6 in)

  di belakang braket 370 mm (14,6 in)

Bobot
tanpa braket, dengan kaki 6,8 kg (15,0 lb)

Pemasangan Braket untuk pemasangan di rak ukuran 19” atau
pemasangan di permukaan meja
Kaki yang bisa dilepas untuk bebas berdiri di atas
meja

Warna Charcoal (PH 10736) dengan warna silver

Modul penerjemah dan input audio Integrus

Pemasangan Panel depan dilepas jika digunakan dengan
Pemancar Integrus INT‑TX

Dimensi (T x L x D)
 tanpa panel depan 100 x 26 x 231 mm (39 x 10 x 91 in)

Bobot
 tanpa panel depan 132 g (0,29 lb)

Radiator dan Aksesori
Radiator dan Aksesori

Pemasangan – Braket penyangga untuk pemasangan
langsung di plafon.

– Pelat dudukan untuk pemasangan di tiang
penyangga dengan ukuran ulir Whitworth
M10 dan 1/2 in.

– Tersedia braket pemasangan dinding
opsional (LBB 3414/00).

– Mata pengaman.

Dimensi (T x L x P)  

 LBB 4511 tanpa braket 200 x 500 x 175 mm
(7,9 x 19,7 x 6,9 in)

 LBB 4512 tanpa braket 300 x 500 x 175 mm
(11,0 x 19,7 x 6,9 in)
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Sudut radiator  

 Pemasangan tiang penopang lantai 0, 15, dan 30°

 Pemasangan dinding/plafon 0, 15, 30, 45, 60, 75 dan 90°

Bobot  

 LBB 4511 tanpa braket 6,8 kg (15 lb)

 LBB 4511 dengan braket 7,6 kg (17 lb)

 LBB 4512 tanpa braket 9,5 kg (21 lb)

 LBB 4512 dengan braket 10,3 kg (23 lb)

Warna Perunggu

Braket Pemasangan Dinding

Dimensi (T x L x P) 200 x 280 x 160 mm
(7,9 x 11,0 x 6,3 in)

Bobot 1,8 kg (4,0 lb)

Warna Abu-abu kuarsa

Penerima, Paket Baterai, dan Unit Pengisi Daya
Penerima Saku

Dimensi (T x L x P) 155 x 45 x 30 mm
(6,1 x 1,8 x 1,2 in)

Bobot  

 tidak termasuk baterai 75 g (0,16 lb)

 termasuk baterai 125 g (0,27 lb)

Warna Hitam arang dan silver

Paket Baterai NiMH

Dimensi (T x L x P) 14 x 28 x 50 mm
(0,6 x 1,1 x 1,9 in)

Bobot 50 g (0,11 lb)

Unit Pengisi Daya

Pemasangan  

 LBB 4560/50 Sekrup dan sumbat untuk pemasangan di dinding
sudah disertakan

Dimensi (T x L x P)  

 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)

Berat tidak termasuk penerima  
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LBB 4560/00 15,5 kg (34 lb)

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

Berat termasuk 56 penerima  

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

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

Warna Charcoal abu-abu

Kondisi Sekitar

Keseluruhan kondisi sistem

Kondisi kerja Permanen/stasioner/portabel

Rentang suhu:  

- ketika diangkut -40 s/d +70 °C (-40 s/d 158 °F)

- ketika beroperasi dan disimpan Rentang suhu LBB 4560 dan LBB 4540:
+5 s/d +35 °C (41 s/d 113 °F)
Radiator LBB 4511/00 dan LBB 4512/00:
+5 s/d +45 °C (41 s/d 122 °F)
Rentang suhu INT‑TX:
+5 s/d +55 °C (41 s/d 131 °F)

Kelembapan relatif:  

- ketika diangkut 5 s/d 95%

- ketika beroperasi dan disimpan 15 s/d 90%

Keselamatan LBB 4540 range, LBB 4560/00, LBB 4560/50:
EN60065/CAN/CSA-C22.2 60065 (Canada) /
UL60065 (USA)
LBB 4511/00, LBB 4512/00:
EN60065/CAN/CSA-C22.2 60065 (Canada) /
UL1419 (USA)
Rentang suhu INT‑TX:
EN60065

Emisi EMC Sesuai dengan standar terharmonisasi
EN 55103‑1 dan aturan FCC bagian 15, yang
mematuhi batas untuk perangkat digital kelas A

Imunitas EMC Sesuai dengan standar terharmonisasi
EN 55103‑2

Persetujuan EMC Ditempelkan dengan tanda CE

ESD Sesuai dengan standar terharmonisasi
EN 55103‑2
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Harmoni daya utama Sesuai dengan
standar terharmonisasi EN 55103‑1

Persyaratan lingkungan Tidak mengandung bahan terlarang sebagaimana
ketentuan dalam RoHS Directive.

Aturan dan Standar

Kepatuhan sistem secara keseluruhan
– Sesuai dengan IEC 60914, standar internasional untuk sistem konferensi
– Sesuai dengan IEC 61603 bagian 7, standar internasional untuk transmisi inframerah

digital sinyal audio untuk konferensi dan aplikasi sejenisnya
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Area penempatan segi empat terjamin

Nilai metrik radiator dengan versi perangkat keras di atas 2.00

 LBB 4511/00 dalam mode
daya penuh

LBB 4512/00 dalam mode
daya penuh

Jml. T a A P L X A P L 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

12.5

12.5.1

Language Distribution System Data Teknis | id 89

Bosch Security Systems B.V. Buku panduan operasi 10.2013 | V1.4 |



 LBB 4511/00 dalam mode
daya penuh

LBB 4512/00 dalam mode
daya penuh

Jml. T a A P L X A P L 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

(Ketinggian pemasangan adalah jarak dari permukaan penerimaan dan bukan dari lantai).

Nr = Jumlah pembawa
H = ketinggian pemasangan
[m]
a = sudut pemasangan
[derajat]

A= luar [m2]
L= panjang [m]

W= lebar [m]
X= offset [m]
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Nilai imperial radiator dengan versi perangkat keras di atas 2.00

 LBB 4511/00 dalam mode
daya penuh

LBB 4512/00 dalam mode
daya penuh

Jml. T a A P L X A P L 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 dalam mode
daya penuh

LBB 4512/00 dalam mode
daya penuh

Jml. T a A P L X A P L 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

(Ketinggian pemasangan adalah jarak dari permukaan penerimaan dan bukan dari lantai).

Nr = Jumlah pembawa
H = ketinggian pemasangan
[ft]
a = sudut pemasangan
[derajat]

A= luas [ft2]
L= panjang [ft]

W= lebar [ft]
X= offset [ft]
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Nilai metrik radiator dengan versi perangkat keras di bawah 2.00.

 LBB 4511/00 dalam mode daya
penuh

LBB 4512/00 dalam mode daya
penuh

Jml. T a A P L X A P L 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 dalam mode daya
penuh

LBB 4512/00 dalam mode daya
penuh

Jml. T a A P L X A P L 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

(Ketinggian pemasangan adalah jarak dari permukaan penerimaan dan bukan dari lantai).

Nr = Jumlah pembawa
H = ketinggian pemasangan
[m]
a = sudut pemasangan
[derajat]

A= luar [m2]
L= panjang [m]

W= lebar [m]
X= offset [m]
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Nilai imperial radiator dengan versi perangkat keras di bawah 2.00.

 LBB 4511/00 dalam mode
daya penuh

LBB 4512/00 dalam mode
daya penuh

Jml. T a A P L X A P L 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 dalam mode
daya penuh

LBB 4512/00 dalam mode
daya penuh

Jml. T a A P L X A P L 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

(Ketinggian pemasangan adalah jarak dari permukaan penerimaan dan bukan dari lantai).

Nr = Jumlah pembawa
H = ketinggian pemasangan
[ft]
a = sudut pemasangan
[derajat]

A= luas [ft2]
L= panjang [ft]

W= lebar [ft]
X= offset [ft]
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