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DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přečtěte si instrukce - Před uvedením zařízení do provozu byste si měli přečíst všechny instrukce týkající se
bezpečnosti a provozu přístroje.

2. Příručku uschovejte - Příručku s instrukcemi týkajícími se bezpečnosti a provozu zařízení uchovejte pro
případné nahlédnutí v budoucnu.

3. Dodržujte upozornění - Dostůjte všem upozorněním umístěným na přístroji a obsaženým v této příručce.
4. Postupujte podle instrukcí – Je třeba dodržovat veškeré instrukce týkající se provozu a používání přístroje.
5. Čištění - Před čištěním odpojte zařízení ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté čističe nebo čistící aerosoly.

K čištění přístroje použijte navlhčený hadřík.
6. Upevnění - Nepoužívejte zařízení, pokud nejsou doporučena výrobcem přístroje. Mohla by způsobit vznik

nebezpečných situací.
7. Voda a vlhkost - Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody, například v blízkosti vany, umyvadla,

kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě, v blízkosti bazénu, na nechráněných venkovních místech nebo
v prostoru, který je klasifikován jako vlhké prostředí.

8. Příslušenství - Neumisťujte zařízení na nestabilní vozíky, stojany, stativy, podpěry nebo stoly. Mohlo by dojít
k pádu zařízení a vážnému zranění dětí nebo dospělých nebo k vážnému poškození přístroje. Používejte
pouze vozíky, stojany, stativy či stolky doporučené výrobcem zařízení nebo prodávané s tímto zařízením.
Jakákoli montáž by se měla řídit doporučeními výrobce a použito by mělo být montážní příslušenství
doporučené výrobcem. Vozík se zařízením by měl být přemisťován s velkou opatrností. Prudká zastavení,
použití velké síly nebo nerovné povrchy mohou způsobit převrhnutí vozíku se zařízením.

9. Ventilace - Otvory v krytu přístroje, pokud je jimi zařízení vybaveno, jsou určeny pro ventilaci přístroje
a zajišťují jeho správnou funkci a zabraňují přehřátí. Tyto otvory nesmí být zablokovány nebo zakryty.
Zařízení by nemělo být umístěno v uzavřeném prostoru, jako například v knihovně nebo v poličce, pokud není
zajištěna dostatečná ventilace zařízení.

10. Napájecí zdroje - Toto video zařízení lze provozovat pouze s napájecími zdroji uvedenými na výrobním
štítku. Pokud si nejste jisti typem místní sítě, obraťte se na prodejce zařízení nebo na rozvodné závody.
U zařízení, které bude provozováno z baterií nebo jiných zdrojů, se řiďte instrukcemi v této příručce.

11. Uzemnění nebo polarita - Tento přístroj může být vybaven polarizovanou síťovou vidlicí na střídavý proud.
(Vidlice mající jeden kolík širší než druhý.) Toto je bezpečnostní opatření. Pokud nelze vidlici zasunout do
síťové zásuvky, pokuste se zasunout vidlici obráceně. Pokud stále nelze vidlici zasunout do zásuvky, obraťte
se na elektrikáře se žádostí o výměnu zastaralé zásuvky. Neobcházejte ochranu zemněním této bezpečnostní
vidlice.
Alternativně může být tento přístroj vybaven třížilovou přívodní šňůrou s vidlicí s uzemňovacím kolíkem. Tuto
zástrčku je možné zasunout pouze do uzemněné síťové zásuvky. Toto je bezpečnostní opatření. Pokud nelze
vidlici zasunout do síťové zásuvky, obraťte se na elektrikáře se žádostí o výměnu zastaralé zásuvky.
Neobcházejte ochranu zemněním této třížilové napájecí šňůry a vidlice.

12. Ochrana síťové šňůry - Síťové přívodní šňůry by měly být vedeny tak, aby byla co možná nejmenší
pravděpodobnost, že bude po šňůrách chozeno nebo že dojde k jejich skřípnutí, obzvláštní pozornost je třeba
věnovat šňůrám v blízkosti vidlice a v místě, kde vycházejí z přístroje.

13. Silová vedení - Venkovní systém by neměl být umístěn v blízkosti nadzemního silového vedení nebo jiných
elektrických světelných nebo výkonových obvodů nebo tam, kde by mohl spadnout do takovýchto vedení
nebo obvodů. Při instalaci venkovního systému je třeba dávat obzvlášť dobrý pozor, aby nedošlo ke kontaktu
nebo přiblížení se takovýchto silových vedení nebo obvodů, neboť kontakt s nimi by mohl mít vážné následky.

14. Přetížení - Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací šňůry. Přetěžování by mohlo mít za následek vznik požáru
nebo úraz elektrickým proudem.

15. Vniknutí předmětu nebo tekutiny - Do otvorů ve skříni přístroje nezasouvejte žádné předměty. Tyto
předměty by se mohly dotknout míst uvnitř přístroje s nebezpečným napětím nebo by mohly zkratovat vnitřní
obvody přístroje a zapříčinit tak požár nebo úraz elektrickým proudem. Vyvarujte se rozlití jakékoli tekutiny na
kryt přístroje.

16. Opravy - Nepokoušejte se opravovat přístroj vlastními silami, neboť při otevření nebo odstranění krytů můžete
být vystaveni nebezpečnému napětí či jiným nebezpečím. Veškeré opravy svěřte pracovníkům
kvalifikovaných servisů.

17. Poškození vyžadující servis - V následujících případech přístroj vypojte ze síťové zásuvky a svěřte opravu
kvalifikovaným pracovníkům:

• Je-li poškozena napájecí šňůra nebo vidlice napájecí šňůry.
• Vnikl-li do přístroje cizí předmět nebo kapalina.
• Byl-li přístroj vystaven dešti nebo vodě.
• Pokud přístroj nepracuje normálně v souladu s návodem k obsluze. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které

jsou zahrnuty v návodu k obsluze. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může mít za následek
poškození přístroje a uvedení přístroje do normálního provozního stavu často vyžaduje rozsáhlý zásah
servisních techniků.

• Došlo-li k pádu přístroje nebo byla poškozena skříň přístroje.
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• Vykazuje-li přístroj zřetelné změny ve své činnosti - tento stav naznačuje potřebu servisního zásahu.
18. Náhradní díly - Je-li potřebná výměna dílů, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly doporučené

výrobcem, nebo že mají použité náhradní díly stejné bezpečnostní charakteristiky jako originální díly. Použití
náhradních dílů neschválených výrobcem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, nebo jiné
nebezpečí.

19. Bezpečnostní zkoušky - Po dokončení jakýchkoli oprav tohoto zařízení požádejte servisního technika
o provedení zkoušek doporučených výrobcem které stanoví, zda je zařízení způsobilé pro bezpečný provoz

20. Uzemnění koaxiálního kabelu - Je-li k zařízení připojen venkovní kabelový systém, zajistěte, aby byl
kabelový systém uzemněn.

21. Ochrana proti blesku - Pro dodatečnou ochranu přístroje jej během bouřky nebo v případě, kdy zůstává delší
čas bez dozoru a není používán, odpojte ze síťové zásuvky a od kabelového rozvodu. Tak bude zabráněno
poškození přístroje bleskem nebo napěťovými rázy v síti.

Poznámka
• U permanentně připojených zařízení by mělo být součástí fixního zapojení snadno dostupné odpojovací

zařízení.
• U zařízení zapojovaných do sítě by měla být zásuvka instalována v blízkosti zařízení a měla by být snadno

dostupná.

FCC prohlášení (Pouze modely pro USA a Kanadu)

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovující limitům pro třídu A digitálních zařízení podle Oddílu 15 směrnic
FCC a ICES-003 Industry Canada. Tato omezení mají zaručit přiměřenou ochranu před rušivými interferencemi
v komerčním prostředí.
Toto zařízení vytváří, používá, a může vyzařovat rádiové vlnění a pokud není instalováno a používáno v souladu
s instrukcemi, může způsobovat rušivé interference v radiové komunikaci. V obytném prostředí bude toto zařízení
pravděpodobně zdrojem rušení. V takovém případě je uživatel povinen odstranit rušení na své vlastní náklady.
Neměly by být prováděny žádné úmyslné nebo neúmyslné změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny
orgánem zodpovědným za dodržování norem. Jakékoli takovéto změny nebo modifikace mohou vést ke ztrátě
oprávnění k provozu zařízení.

V případě potřeby by měl uživatel jakékoli nápravné akce konzultovat s prodejcem zařízení nebo zkušeným radio/TV
technikem. Užitečné informace můžete nalézt v následující brožuře připravené federálním komunikačním úřadem:
„How to identify and resolve Radio-TV interference problems“.

Vzhledem k prostorovým omezením se může tento štítek objevit na spodní straně zařízení.

Tato značka (symbol blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku) upozorňuje uživatele na přítomnost
neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř zařízení, které může způsobit úraz elektrickým proudem.

Tato značka (vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku) upozorňuje uživatele na důležité instrukce
týkající se bezpečnosti a obsluhy zařízení, obsažené v literatuře dodávané se zařízením.

Varování
Nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.
Zabráníte tak nebezpečí vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
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Pozor: Instalace by měla být provedena kvalifikovaným servisním personálem v souladu s předpisy
National Electrical Code nebo platnými místními předpisy.

Odpojení napájení: Přístroje s ON-OFF vypínači nebo bez nich jdou připojeny do sítě, jakmile je
napájecí šňůra zapojena do síťové zásuvky. Přístroj je však funkční pouze tehdy, je-li vypínač v poloze
ON. K odpojení přístroje od napětí slouží napájecí šňůra.

Veškeré interface pro plastová optická vlákna (POF) zde popsaného zařízení používají lasery třídy CLASS 1.
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1. Úvod

1.1 Přehled systému
Praesideo je systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu, který splňuje veškeré požadavky stanovené
odpovědnými orgány pro systémy veřejného ozvučení a nouzové zvukové systémy. Zpracování a přenos zvukových
i řídících dat se provádí kompletně digitální cestou. Díky digitálnímu zpracování signálů lze dosáhnout výrazného
zvýšení kvality zvuku.

Systém umožňuje:
• Vysílat akustické alarmy a gongy
• Vysílat předem nahraná hlášení
• Vysílat živá (mluvená) hlášení
• Vysílat hudební kulisu
• Připojení k externím systémům (například k systémům požárních hlásičů nebo systémům správy budov).

Konkrétní struktura a obsah vašeho systému Praesideo závisí na účelu, jakému bude váš systém sloužit
a samozřejmě na fyzickém místě, ve kterém bude instalován. Systém má modulární koncepci. To znamená, že je
možné kdykoli přidáním různého vybavení rozšiřovat funkčnost systému. Produktová řada Praesideo sestává
z následujících zařízení a software:

• LBB 4401/** Síťová řídící jednotka (kontroler)
• LBB 4410/** Rozbočovač síťového vedení
• LBB 4414/** Rozhraní pro optické vedení
• LBB 4421/** Výkonový zesilovač 1 x 500 W
• LBB 4422/** Výkonový zesilovač 2 x 250 W
• LBB 4424/** Výkonový zesilovač 4 x 125 W
• LBB 4428/** Výkonový zesilovač 8 x 60 W
• LBB 4430/** Stanice hlasatele
• LBB 4432/** Klávesnice stanice hlasatele
• LBB 4433/** Stavebnice mikrofonu stanice hlasatele
• LBB 4434/** Stavebnice klávesnice stanice hlasatele
• LBB 4442/** Sada pro dohled nad vedením
• LBB 4470/** Konfigurační & diagnostický software

Jednotlivé komponenty vzájemně komunikují prostřednictvím optických vláken. Použitá kabeláž má „Daisy Chain“
strukturu. Jedná se o technologii, ve které jsou všechny jednotky spojeny do série. Spojení vede z první jednotky do
druhé, z druhé do třetí, a tak dále. Pomocí rozbočovačů síťového vedení (splitterů) je také možné vytvářet větve.
Podrobnější informace o instalaci a koncepci kabeláže mezi různými součástmi systému viz kapitoly 1.3
„Architektura systému“ a 1.4 „Kabeláž“.
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1.2 Součásti systému Praesideo

1.2.1 Síťová řídící jednotka

Síťová řídící jednotka je srdcem systému veřejného ozvučení. Je schopna vést 28 simultánních audio kanálů,
napájet systém (kromě výkonových zesilovačů), informovat o chybách a řídit celý systém.

Obr. 1-1: Síťová řídící jednotka (LBB 4401/**)

Síťová řídící jednotka nabízí 4 audio vstupy, 4 audio výstupy a také 8 řídících vstupů a 5 řídících výstupů. Audio
vstupy lze použít k zavedení hudební kulisy nebo lokálního zvuku do systému. Z těchto vstupů jsou dva
přepínatelné mezi mikrofonním a linkovým vstupem. Další dva vstupy jsou fixní linkové vstupy. Je možné
zkombinovat dva mono vstupy do jednoho stereo vstupu.

Řídící vstupy lze použít ke spouštění jakékoli akce v systému. V konfiguračním software může uživatel definovat
typy vstupů. Řídící výstupy lze použít k iniciaci externích akcí a lze je svázat s libovolným ze vstupních spouštěčů.

Síťová řídící jednotka (kontroler) může pracovat buď v samostatném režimu nebo s připojeným PC. Pokud je ke
kontroleru připojeno PC, lze jakékoli změny stavu v systému zobrazit prostřednictvím konfiguračního
a diagnostického software (LBB4470/**). Konfigurační a diagnostický software také umožňuje snadnou a rychlou
konfiguraci systému. Před instalací nové verze software odinstalujte z PC všechny předchozí verze!

Aby systém splňoval požadavek automatického tísňového hlášení v případě krizových situací, lze k síťovému
kontroleru připojit digitální záznamovou kartu s uloženými zvukovými zprávami (flash paměťová karta). Systém
umožňuje současné přehrávání několika hlášení. Počet uložených hlášení je omezen pouze kapacitou použité
paměťové flash karty.

Kapitola 2 „Síťová řídící jednotka (LBB4401/**) této příručky popisuje instalaci a provoz síťové řídící jednotky.

1.2.2 Rozbočovač síťového vedení (LBB 4410/**)

Rozbočovač síťového vedení umožňuje rozdělit hlavní síťové vedení do větví. Rozbočovač síťového vedení
umožňuje připojení 20-48 V zdroje napájení v případě, že odbočky vyžadují samostatné napájení.

Obrázek 1-2: Rozbočovač síťového vedení (LBB 4410/**)

Kapitola 3 „Rozbočovač síťového vedení“ této příručky popisuje instalaci a provoz Rozbočovače síťového vedení.



Strana 8 16. 5. 2005

1.2.3 Rozhraní pro optické vedení (LBB 4414/**)

Rozhraní pro optické vedení slouží k přechodu mezi plastovými (POF) a skleněnými (GOF) optickými kabely
a naopak. Rozhraní pro optické vedení se používá, pokud je vzdálenost mezi dvěma uzly větší než 50 m.

K zařízení je možné připojit externí 20-48 V DC napájecí zdroj nebo je možné jej napájet ze síťové řídící jednotky.
Zařízení je automaticky napájeno z místního napájecího zdroje, pokud je připojen. Verze rozhraní pro optické vedení
LBB4414/10 neobsahuje řídicí vstup a nezabírá tím 1 nod.

Obrázek 1-3: Rozhraní pro optické vedení (LBB 4414/**)

Kapitola 4 „Rozhraní pro optické vedení (LBB 4414/**)“ této příručky popisuje instalaci a provoz interface optických
vláken.

1.2.4 Výkonový zesilovač (LBB 442x/**)

Hlavní funkcí výkonových zesilovačů je zesílení audio signálů pro reproduktory. Existují 4 typy výkonových
zesilovačů. Ty se liší počtem kanálů zesilovače a jmenovitým výkonem jednotlivých kanálů zesilovače a počtem
audio vstupů. Výkonové zesilovače lze nastavit na 100 V, 70 V a 50 V napětí výstupní odbočky.

Obrázek 1-4: Výkonový zesilovač (LBB 442x/**)

Kapitola 5 „Výkonový zesilovač (LBB 442x/**)“ této příručky popisuje instalaci a provoz výkonového zesilovače.

1.2.5 Stanice hlasatele (LBB 4430/**)

Stanice hlasatele slouží k živému hlášení nebo k pouštění předem nahraných hlášení do libovolných předvolených
zón nebo k provádění předem nadefinovaných akcí. Stanice je vybavena mikrofonem na pružné nožce, jedním
tlačítkem pro mluvení a konektorem pro náhlavní soupravu. Když je připojena náhlavní souprava, jsou interní
reproduktor a mikrofon odpojeny.

Obrázek 1-5: Stanice hlasatele (LBB 4430/**)

Kapitola 6 „Stanice hlasatele (LBB 4430/**)“ této příručky popisuje instalaci a provoz stanice hlasatele.
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1.2.6 Klávesnice stanice hlasatele (LBB 4432/**)

Klávesnice stanice hlasatele (LBB 4432/**) se používá v kombinaci se základní stanicí hlasatele a umožňuje vysílat
živá nebo předem nahraná hlášení do libovolných přiřazených zón, volit zóny nebo provádět předem nadefinované
akce. Základní stanici hlasatele lze rozšířit až šestnácti klávesnicemi.

Obrázek 1-6: Klávesnice stanice hlasatele (LBB 4432/**)

Kapitola 6 „Základní stanice hlasatele (LBB 4430/**)“ této příručky popisuje instalaci a provoz klávesnice stanice
hlasatele.

1.2.7 Stavebnice mikrofonu stanice hlasatele (LBB 4433/**)

Stavebnice mikrofonu stanice hlasatele slouží k vytváření uživatelsky přizpůsobených stanic hlasatele. Ty lze použít
k živým nebo předem nahraným hlášením do libovolných předem přiřazených zón nebo k provádění
předdefinovaných akcí. Stavebnice mikrofonu stanice hlasatele má jeden řídící vstup a konektor pro náhlavní
soupravu. K stavebnici mikrofonu stanice hlasatele je možné připojit externí 20-48 V DC napájecí zdroj.

Kapitola 7 „Stavebnice mikrofonu stanice hlasatele (LBB 4433/**)“ této příručky popisuje instalaci a provoz sady
stanice hlasatele.

1.2.8 Stavebnice klávesnice stanice hlasatele (LBB 4434/**)

Stavebnice klávesnice stanice hlasatele se používá ve spojení se stavebnicí mikrofonu stanice hlasatele nebo se
základní stanicí hlasatele a umožňuje živá nebo předem nahraná hlášení do libovolných přiřazených zón nebo
provádění předem nadefinovaných akcí. Stavebnice klávesnice stanice hlasatele má 8 vstupů a 16 výstupů,
všechny plně programovatelné.

Kapitola 8 „Stavebnice klávesnice stanice hlasatele (LBB 4434/**)“ této příručky popisuje instalaci a provoz sady
klávesnice stanice hlasatele.

1.2.9 Sada pro dohled nad vedením (LBB 4442/**)

Pokud chcete kontrolovat reproduktorová vedení, potřebujete sadu pro monitorování vedení. Použitý princip
monitorování nevyžaduje žádné další kabely. Sada pro dohled nad vedením obsahuje dvě desky plošných spojů:
hlavní (master) a podřízenou (slave). Hlavní (master) deska se zapojuje do výkonového zesilovače a podřízenou
(slave) desku je třeba připojit k poslednímu reproduktoru na vedení.

Monitorovací sada hlídá pouze jedno reproduktorové vedení. Pokud tedy máte 4 x 125 W výkonový zesilovač
a chcete monitorovat všechna reproduktorová vedení (v tomto případě 4), budete potřebovat 4 monitorovací sady.
Vícenásobné větvení reproduktorového vedení není povoleno, jinak nelze zajistit kompletní monitoring
reproduktorového vedení.

Kapitola 9 „Sada pro dohled nad vedením (LBB 4442/**)“ této příručky popisuje instalaci a provoz monitorovací sady.

1.2.10 Nová generace dohledu

Sadu pro dohled LBB4442/00 nelze použít v případě rozvětvené linky, protože destička master z této sady může
komunikovat pouze s jednou deskou slave. V případě rozvětvené linky, nebo požadavku na dohled nad reproduktory
je nutné použít novou generaci dohledu, která je tvořena třemi deskami. Řídicí deskou dohledu LBB4440/00, deskou
dohledu nad reproduktory LBB4441/00 a deskou dohledu nad linkami LBB4443/00.

Řídicí deska tohoto dohledu (podobně jako deska master)  je vkládaná do zesilovače a komunikuje s až několika
deskami dohledu nad reproduktory (LS) nebo s deskami dohledu nad linkami (EOL), (konkrétní počty podle níže
uvedené tabulky). Je možná vzájemná kombinace obou desek LBB4441/00 a LBB4443/00, avšak není možné
kombinovat stávající sadu pro dohled LBB442/00 s těmito novými typy desek!



Strana 10 16. 5. 2005

Je nutné také připomenout, že pokud jsou v systému záložní zesilovače, je nutné řídicí desky dohledu LBB4440/00
vložit i do těchto zesilovačů, podobně jako desky master ze stávající dohledové sady LBB4442/00.

Použití nové generace dohledu je vázáno na použití výkonových zesilovačů ve verzi /10 a software 2.20 a vyšší.

Max. počet desek dohledu na jednom výstupu (kanálu), podle typu zesilovače

EOL LS

1x500W 16 64

0 80

2x250W 16 24

0 40

4x125W 16 4

0 20

1.2.11 Konfigurační a diagnostický software (LBB 4470/**)

Konfigurační a diagnostický software je nutné nainstalovat do systému z přiloženého CD-ROM. Uživatel může
k síťové řídící jednotce připojit PC a přistupovat tak k tomuto software a provádět konfiguraci a protokolování.

Kapitola 9 „Konfigurační a diagnostický software (LBB 4470/**)“ této příručky popisuje používání konfiguračního
a diagnostického software.

1.3 Architektura systému

1.3.1 Uzly

Konkrétní struktura systému závisí na množství a typu jednotek. Každé součásti systému je přiřazen počet „nodů“,
které obsazuje. Maximální počet uzlů v rámci systémové smyčky je 63.

Označení jednotky Popis Počet uzlů

LBB 4401/** Síťová řídící jednotka 3*)

LBB 4410/** Rozbočovač síťového vedení 1

LBB 4414/00 Interface optických vláken 1
Interface optických vláken bez ř. vstupu 0

LBB 4421/** Výkonový zesilovač 1 x 500 W 1

LBB 4422/** Výkonový zesilovač 2 x 250 W 1

LBB 4424/** Výkonový zesilovač 4 x 125 W 1

LBB 4428/** Výkonový zesilovač 8 x 60 W 2

LBB 4430/** Základní stanice hlasatele 1

LBB 4432/** Klávesnice stanice hlasatele 1

1.3.2 Redundantní a ne-redundantní sítě

Praesideo je možné konfigurovat jako ne-redundantní systém, stejně tak jako redundantní. Do systému je možné
kdykoli přidat další zařízení. Není nutné dodržovat nějaké specifické pořadí instalace jednotlivých zařízení. Platí zde
však pravidla týkající se fyzického umístění daného komponentu v systému.

V ne-redundantních systémech jsou všechny komponenty zapojeny v neuzavřeném řetězci (viz obrázek 1-7).
Takový systém si může při poškození jednoho kabelu zachovat částečnou funkčnost. Komponenty v redundantní
síti tvoří kruh (viz obrázek 1-8). Při poškození jednoho kabelu zůstává takový systém plně funkční.
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Obrázek 1-7: Ne-redundantní síť
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Obrázek 1-8: Redundantní síť
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1.4 Kabeláž

1.4.1 Úvod

Veškeré vybavení se připojuje prostřednictvím kabelů s plastovými optickými vlákny (POF) nebo skleněnými
optickými vlákny (GOF). Typ kabelu závisí na vzdálenosti mezi dvěma propojovanými díly. Úkolem optických vláken
je přenášet signály a energii mezi různými částmi systému. K dispozici jsou následující Praesideo (POF) kabelové
produkty:

• LBB 4416/00 Síťový kabel (100 m)
• LBB 4416/01 Sestava síťového kabelu (0.5 m)
• LBB 4416/02 Sestava síťového kabelu (2 m)
• LBB 4416/05 Sestava síťového kabelu (5 m)
• LBB 4416/10 Sestava síťového kabelu (10 m)
• LBB 4416/20 Sestava síťového kabelu (20 m)
• LBB 4416/50 Sestava síťového kabelu (50 m)
• LBB 4417/** Sada síťových konektorů (20 ks)
• LBB 4418/** Sada na montáž optických konektorů
• LBB 4418/50 Náhradní řezný nástroj na optický kabel
• LBB 4419/** Sada kabelových spojek (10 ks)

1.4.2 POF konektory

Následující obrázek znázorňuje Praesideo POF konektory

Obrázek 1-9: POF konektory

1. Prachová krytka
2. Konektor
3. Konektor bez prachové krytky (sestavený)
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1.4.3 Maximální délka POF kabelů

Maximální délka POF kabelu mezi dvěma prvky je 50 metrů. Pokud jsou dva prvky systému od sebe vzdáleny více
než 50 metrů, musíte k jejich propojení použít interface optických vláken a GOF kabely.

Obrázek 1-10: Přechod z POF na GOF a z GOF na POF

Součet délek všech optických kabelů (POF i GOF) v systému závisí na uzlech v systému.

Obrázek 1-11: Závislost maximální délky kabelu na počtu uzlů v systému

1.4.4 Opatření

Věnujte prosím pozornost následujícím opatřením pro práci s POF kabely:
• Maximální délka bez kabelové spojky je 50 m.
• Maximální vzdálenost s jednou kabelovou spojkou je 30 m.
• Poloměr ohybu plastového optického vlákna je 25 mm.
• Ohnutí do U odpovídá dvěma ohybům.
• Maximální počet ohybů jednoho kabelu je 5.
• Kabel s plastovými optickými vlákny navíjejte s poloměrem nejméně 100 mm.
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Věnujte prosím pozornost následujícím opatřením pro práci s GOF kabely:
• Mnohovidové vlákno 62,5/125 um > celkový power budget 8 dB
• Mnohovidové vlákno 50/125 um > celkový power budget 6 dB
• Maximální útlum kabelu je 2 dB/km.
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2. Síťová řídící jednotka (LBB 4401/**)

2.1 Popis
Síťová řídící jednotka je srdcem systému veřejného ozvučení. Je schopna vést 28 simultánních audio kanálů,
napájet systém (kromě výkonových zesilovačů), informovat o chybách a řídit celý systém.

Obrázek 2-1: Síťová řídící jednotka, blokové funkční schéma

Síťovou řídící jednotku je možné volně postavit na pracovní desku nebo zabudovat do 19" stojanu (viz obrázek 2-2).
Spolu s řídící jednotkou se dodávají 4 nožičky (pro umístění na pracovní desku) a 2 montážní držáky (pro montáž do
19" stojanu).

 

Síťový procesor

Řídící vstupy Řídící výstupy

Audio vstupy Audio výstupy

Digitální
vstup

Digitální
výstup

Displej

POF
převaděče

Systémová
sběrnice

Přepínání
redundance

sítě

Paměť

Síť

Flash
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Obrázek 2-2: Síťová řídící jednotka s volitelnými držáky pro montáž do stojanu
a nožičkami pro položení na stůl

Následující obrázky popisují ovládací prvky a konektory, které naleznete na čelním a zadním panelu síťové řídící
jednotky.

Obrázek 2-3: Síťová řídící jednotka, pohled zepředu

1. Reproduktor - Reproduktor pro monitorování zvuku.
2. Displej menu - LCD displej (2 x 16 znaků) informující o stavu kontroleru.
3. Tlačítko menu - Otočné tlačítko pro ovládání menu.
4. Monitorovací výstup na sluchátka - Zdířka pro 3,5 mm jack umožňuje připojit sluchátka a monitorovat zvuk.



Strana 18 16. 5. 2005

Obrázek 2-4: Síťový kontroler, pohled zezadu

1. Systémová sběrnice - Konektor pro 2 plastová optická vlákna (POF) a systémové napájení umožňuje připojit
síťovou řídící jednotku k jinému Praesideo komponentu.

2. Ethernet interface - Interface pro připojení síťové řídící jednotky k externím záznamovým zařízením/
systémům. Tento interface obvykle poslouží k připojení konfiguračního PC k Praesideo systému. Podrobnější
informace o připojení konfiguračního PC k síťové řídící jednotce viz kapitola 2.5.

3. Řídící vstupy - Řídící vstupy lze použít k přijímání signálů z externích zařízení, která mají spouštět akce
v síti Praesideo. Podrobnější informace o zapojení řídících vstupů síťové řídící jednotky viz kapitola 2.3.3.

4. RS232 interface - Interface pro připojení síťové řídící jednotky k PC.
5. Řídící výstupy - Řídící výstupy lze použít k posílání signálů na externí zařízení, kde spouštějí akce

generované Praesideo sítí. Podrobnější informace o zapojení řídících výstupů síťové řídící jednotky viz
kapitola 2.3.4.

6. Audio vstup - Audio vstupy slouží k přivádění audio signálů z analogových zdrojů zvuku. Dva lze přepínat
mezi mikrofonním a linkovým vstupem. Zbylé dva jsou fixní linkové vstupy. Každý audio vstup má XLR a také
dva CINCH konektory. Podrobnější informace o zapojení audio vstupů síťové řídící jednotky viz kapitola 2.3.1.

7. Audio výstupy - Audio výstupy lze použít k vyvedení analogových audio signálů. Každý audio výstup má
XLR a také dva CINCH konektory. Podrobnější informace o zapojení audio výstupů síťové řídící jednotky viz
kapitola 2.3.2.

8. Napěťový selektor - Slouží k nastavení napětí podle místní sítě (110 V nebo 230 V).
9. Zásuvka napájení - Euro-zásuvka pro připojení k napájení.
10. Pojistka - Pojistka napájecího zdroje.
11. Síťový vypínač - Po zapnutí napájení tímto spínačem se síťová řídící jednotka uvede do chodu a rozsvítí se

displej čelního panelu. Před zapnutím napájení se ujistěte, že máte nastaven napěťový selektor (8) do správné
polohy!

12. Svorka uzemnění - Svorka pro připojení zemnění.

2.2 Instalace paměťové flash karty pro ukládání digitálních zvukových hlášení
Budete-li chtít ukládat digitální hlasová hlášení, musíte do síťové řídící jednotky nainstalovat paměťovou flash kartu
(Typ 1) (viz obrázek  2-5). Tato flash karta není dodávána spolu se síťovou řídící jednotkou. Následující flash karty
byly úspěšně testovány:

Výrobce Testované velikosti Informace

Dane-Elec 32, 128 Mb http://www.dane-elec.com

Pretec 32, 128 Mb http://www.pretec.com/

Simpletech 16, 64 Mb http://www.simpletech.com/

Crucial 32, 128 Mb http://www.crucial.com

Digitální audio hlášení lze do síťové řídící jednotky nahrát pomocí software "File Transfer Application" (viz kapitola
2.6).
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Varování
Před instalací paměťové flash karty síťovou řídící jednotku vypněte a odpojte ji od napájení.

Obrázek 2-5: Instalace paměťové flash karty do síťové řídící jednotky

2.3 Zapojení

2.3.1 Zapojení audio vstupů

Síťový kontroler má 4 audio vstupy umožňující připojení analogových zdrojů zvuku. Každý audio vstup má na
zadním panelu síťové řídící jednotky dva konektory: jeden XLR konektor (pro symetrické signály) a jeden dvojitý
CINCH konektor (pro asymetrické signály). Dva z těchto čtyřech audio vstupů je možné přepínat mezi mikrofonním
a linkovým vstupem. Zbylé dva jsou pouze pro linkové audio vstupy.

Pokud analogový zdroj zvuku poskytuje stereo signál, bude levý a pravý signál smíchán do jednoho mono signálu.
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Obrázek 2-6: Připojení audio vstupů k síťové řídící jednotce

Audio vstupy je třeba nakonfigurovat prostřednictvím konfiguračního a diagnostického software (LBB 4470/**).
Podrobný popis tohoto software viz kapitola 10. Než začnete s konfigurací síťové řídící jednotky pomocí
konfiguračního software, ujistěte se, že máte hotový konfigurační seznam pro síťovou řídící jednotku (viz příloha).

2.3.2 Připojení audio výstupů

Síťová řídící jednotka má 4 audio výstupy, pomocí kterých lze vyvést audio signály na jiná zařízení (např.
magnetofon). Každý audio výstup má na zadním panelu síťové řídící jednotky dva konektory: jeden XLR konektor
(pro symetrické signály) a jeden dvojitý CINCH konektor (pro asymetrické signály).
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Obrázek 2-6: Zapojení audio výstupů síťové řídící jednotky

Audio výstupy je třeba nakonfigurovat prostřednictvím konfiguračního a diagnostického software (LBB 4470/**).
Podrobný popis tohoto software viz kapitola 10. Než začnete s konfigurací síťové řídící jednotky pomocí
konfiguračního software, ujistěte se, že máte hotový konfigurační seznam pro síťovou řídící jednotku (viz příloha).

2.3.3 Zapojení řídících vstupů

Síťová řídící jednotka má 8 řídících vstupů. Řídící vstupy mohou přijímat signály z externích zařízení. Tyto signály
spouštějí akce v systému Praesideo. Kabely připojené k řídícím vstupům je možné monitorovat.
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Obrázek 2-7: Připojení (ne-)monitorovaných řídících vstupů k síťové řídící jednotce

1 Monitorovaný
2 Nemonitorovaný

Řídící vstupy je třeba nakonfigurovat prostřednictvím konfiguračního a diagnostického software (LBB 4470/**).
Podrobný popis tohoto software viz kapitola 10. Než začnete s konfigurací síťové řídící jednotky pomocí
konfiguračního software, ujistěte se, že máte hotový konfigurační seznam pro síťovou řídící jednotku (viz příloha).

Každému řídícímu vstupu lze přiřadit režim a akci. Režim vstupních kontaktů specifikuje, jak vstup naloží
s přicházejícími signály, zatímco akce určuje, jaká akce se spustí při aktivaci řídícího vstupu.

Režimy řídícího vstupu

Režim Popis

Momentary Akce svázaná s řídícím vstupem je aktivní po dobu sepnutí externího kontaktu.

Toggle Akce svázaná s řídícím vstupem se spustí pulsem na externím kontaktu. Druhý puls
(stejného externího kontaktu) akci zastaví. Akce není opakována, pokud je dokončena
před detekcí druhého impulsu. Po dokončení je možné akci znovu spustit bez nutnosti
použít stop impuls.

Akce řídícího vstupu

Akce Popis

Control output Řídící vstup aktivuje řídící výstup.

Call activation key Když se stane řídící vstup aktivní, spustí se automaticky relace (na základě
předdefinovaného makra s předdefinovanou prioritou v předdefinovaných zónách).

Acknowledge/Reset Řídícím vstupem lze potvrzovat všechny chybové stavy a události v systému nebo
resetovat všechny chybové stavy a události v systému. Události a chybové stavy musí
být nejprve potvrzeny, aby je bylo možné resetovat.
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2.3.4 Zapojení řídících výstupů

Síťová řídící jednotka má 5 řídících výstupů. Řídící výstupy lze použít k posílání signálů na externí zařízení, kde
mohou spouštět akce. Každý řídící výstup má tři piny. Chování (režim) řídícího výstupu závisí na použitých pinech.

Režim Zkratka Popis

Common C Společný

Normally closed NC Rozpínací kontakt. V klidu je kontakt řídícího výstupu sepnutý. Jakmile je
aktivován, rozpojí se.

Normally open NO Spínací kontakt. V klidu je kontakt řídícího výstupu rozpojený. Jakmile je aktivován,
sepne se

C NC NO C NC NO

RS 232

Control In

Audio In 1

C NC NO C NC NO C NC

Audio In 3

2
3

4
5

6
7

8

1

2
3

4
5

Avis

CautionRisk of electric shock.

Do not open.
Risk of electric shock.

Do not open.

Obrázek 2-9: Zapojení řídících výstupů síťové řídící jednotky

Řídící výstupy je třeba nakonfigurovat prostřednictvím konfiguračního a diagnostického software (LBB 4470/**).
Podrobný popis tohoto software viz kapitola 10. Než začnete s konfigurací síťové řídící jednotky pomocí
konfiguračního software, ujistěte se, že máte hotový konfigurační seznam pro síťovou řídící jednotku (viz příloha).
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2.4 Používání menu na displeji

2.4.1 Přehled

Ke všem volbám monitorování síťové řídící jednotky máte přístup prostřednictvím interaktivního menu
zobrazovaného na LCD displeji s rozlišením 2 x 16 znaků a otočného ovládacího tlačítka. Displej i otočné tlačítko se
nacházejí na čelním panelu síťové řídící jednotky. Obrázek 2-8 znázorňuje přehledně strukturu menu.

  

 

 

 

 

Obrázek 2-8: Síťová řídící jednotka, struktura menu

2.4.2 Procházení jednotlivými obrazovkami menu

Poznámka:
Při čtení této kapitoly doporučujeme mít síťovou řídící jednotku po ruce.

Menu procházíte otáčením a stisky tlačítka:

Otočte tlačítko pro:
1. Cyklické procházení položek v rámci menu nebo podmenu. (bliká číslo položky menu na prvním řádku).
2. Volbu požadované položky z položek menu (blikající kurzor se posouvá po jednotlivých položkách).
3. Nastavení hodnoty pro vybranou položku (hodnota bliká).

Stiskněte tlačítko pro:
1. Potvrzení vybrané položky menu (číslo položky přestane blikat, objeví se blikající kurzor).
2. Přechod do podmenu (začne blikat číslo položky podmenu).
3. Potvrzení volby požadované položky (kurzor zmizí, rozbliká se hodnota položky).
4. Potvrzení zvolené hodnoty dané položky (hodnota přestane blikat, znovu se objeví kurzor).
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Každá položka menu je identifikována číslem (viz obrázek 2-8). Může to být samostatná číslice (v případě hlavního
menu) nebo číslice s písmenem (pro podmenu). Toto číslo položky naleznete na začátku prvního řádku a slouží
k navigaci po jednotlivých podmenu. Například:

Obrázek 2-9: Identifikace položek menu

Navigace stavovým menu:
1. Otáčením menu tlačítka procházejte zobrazení stavových položek.
2. Chcete-li přejít do hlavního menu, stiskněte tlačítko v době, kdy jste na položce "Menu...".

Navigace hlavním menu:
1. Otočením menu tlačítka posuňte kurzor k číslu položky.
2. Stiskněte tlačítko. Rozbliká se číslo položky.
3. Otočením vyberte jinou položku menu.
4. Stiskem potvrďte volbu. Číslo položky přestane blikat.

Navigace v podmenu:
1. Otočením menu tlačítka posuňte kurzor k písmenu označujícímu podmenu.
2. Stiskněte tlačítko. Rozbliká se písmeno podmenu.
3. Otočením vyberte jiné podmenu.
4. Stiskem potvrďte výběr.

Navigace na předchozí (pod) menu:
1. Otočením menu tlačítka přesuňte kurzor na písmeno podmenu.
2. Stiskněte tlačítko. Rozbliká se písmeno podmenu.
3. Otáčením menu tlačítka vyberte položku "Back".
4. Stiskněte tlačítko.

Přímé přeskočení z podmenu na položku hlavního menu:
1. Otočením menu tlačítka přesuňte kurzor na číslo položky hlavního menu.
2. Stiskněte tlačítko. Rozbliká se číslo položky.
3. Otočením vyberte jinou položku menu.
4. Stiskem potvrďte výběr.

2.4.3 Změna voleb menu

Chcete-li změnit hodnotu položky menu, je třeba provést následující:
1. Přesuňte se na požadovanou položku menu.
2. Vyberte volbu, jejíž hodnotu chcete změnit.
3. Nastavte novou hodnotu.

Číslo položky v hlavním
menu

Písmeno označující
podmenu

Indikace, že tato položka
menu obsahuje podmenu
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Předveďme si vše podrobně na následujícím příkladu (  = blikání, x = kurzor)

Příklad:
Změna hlasitosti monitorování audio vstupu 1.

1. Ve stavovém menu vyberte položku "Menu...".

2. Stiskem tlačítka přejděte do menu monitorování.

3. Stiskem potvrďte.

4. Otočením posuňte kurzor na hodnotu hlasitosti.

5. Stiskem potvrďte.

6. Otočením změňte úroveň hlasitosti.

7. Stiskem potvrďte.

2.4.4 Zobrazení stavu

Stavové menu poskytuje informace o síťovém kontroleru. Obrazovky v menu poskytují informace o aktuálním datu
a čase a úrovních hlasitosti audio vstupů a výstupů jednotky. Viz následující příklad.

Stavové menu (Přehled menu síťového kontroleru viz obrázek 2-8)

Položky menu Volby Popis

Clock Name Pojmenování síťové řídící jednotky a aktuální datum (rrrr/mm/dd) a čas
Clock (hh:mm).

Monitoring Input n (n = 1, 2, 3, 4) Hlasitosti audio vstupů síťové řídící jednotky a hlasitosti audio výstupů
Output n (n = 1, 2, 3, 4) síťové řídící jednotky.

Menu... ----- Vstup do hlavního menu.

 

 

 

 

 

 

 

Clock Monitoring Menu
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2.4.5 Monitorování audio vstupů a výstupů

Menu "Monitoring" (1) slouží k nastavení úrovní hlasitosti monitorování. To jsou položky určující hlasitost
monitorovaných vstupů a výstupů do sluchátek a monitorovacího reproduktoru na čelním panelu síťové řídící
jednotky. Obecné uspořádání obrazovek v tomto menu viz následující obrázky.

1. Monitoring (Přehled menu síťové řídící jednotky viz obrázek 2-8)

Položky menu Volby Hodnota Popis

Audio In Source:
•  Input n 1 .... 4 Je zobrazena hlasitost audio vstupu n.
Level:
•  xx dB -31 ... 0 dB Hlasitost monitorování.

Audio Out Source:
•  Output n 1 .... 4 Je zobrazena hlasitost audio výstupu n.
•  xx dB -31 ... 0 dB Hlasitost monitorování.

2.4.6 Konfigurace síťových nastavení

Menu "Setup" (2) slouží ke konfiguraci a prohlížení síťových nastavení síťové řídící jednotky. Obecné uspořádání
obrazovek v tomto menu viz následující obrázky.
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2. Setup (Přehled menu síťové řídící jednotky viz obrázek 2-8)

Položky menu Volby Hodnota Popis

2A Date & Time Date:
•  yyyy 2002 ... 2099 Rok
•  mm 1 ... 12 Měsíc
•  dd 1 ... 31 Den
Time:
•  hh 00 ... 23 Hodiny
•  mm 00 ... 59 Minuty

2Ba Address IP Adress:
•  nnn.nnn.nnn.nnn 000 ... 255 IP adresa síťové řídící jednotky.

2Bb Subnet Mask Subnet Mask
•  nnn.nnn.nnn.nnn 000 ... 255 Maska podsítě síťové řídící jednotky.

2Bc Def. Gateway Default Gateway:
•  nnn.nnn.nnn.nnn 000 ... 255 Defaultní brána pro síťovou řídící jednotku.

2C MAC address MAC address:
•  nnnnn-nnnnn Pouze ke čtení MAC adresa síťové řídící jednotky.

2D Serial Numer Serial Numer
•  nn.n.nnnnn Pouze ke čtení Sériové číslo síťové řídící jednotky.

2E HW Version HW Version
•  nn.n.nnnnn Pouze ke čtení Verze hardware.

2F SW Version A SW Version A
•  nn.n.nnnnn Pouze ke čtení Verze software A.

2F SW Version B SW Version B
•  nn.n.nnnnn Pouze ke čtení Verze software B.

2.5 Připojení PC
2.5.1 Hardware

Síťová řídící jednotka je vybavena jedním RJ45 konektorem pro připojení k PC. Ke konfiguraci Praesideo lze použít
každý počítač, který splňuje následující požadavky:

Požadavky: Poznámky:

Operační systém:
•  Windows 2002
Hardware:
•  Procesor Pentium IV
•  Minimálně 64 MB RAM
•  CD-ROM mechanika
Síť:
•  Ethernet 100Base-T
•  Ethernet 10Base-T
Software:
•  Internet Explorer 5.0 (nebo vyšší) Veškerý potřebný software je k dispozici na Praesideo CD-ROM.
•  Adobe SVG Viewer
•  Java Runtime Environment
•  File Transfer Application

V podstatě existují dva způsoby, jak k síťové řídící jednotce připojit konfigurační PC. Lze tak učinit buď přímo nebo
prostřednictvím Ethernet sítě. Pokud chcete konfigurační PC připojit přímo k síťové řídící jednotce, musíte použít
překřížený kabel.

Způsob, jakým se PC připojí k síťové řídící jednotce prostřednictvím Ethernet sítě závisí na infrastruktuře sítě. Proto
síťovou řídící jednotku nepřipojujte do sítě bez předchozí konzultace se správcem sítě.
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3. Rozbočovač síťového vedení (LBB 4410/*)

3.1 Popis
Rozbočovač síťového vedení (splitter) umožňuje rozdělit hlavní síťové vedení do větví. K síťovému splitteru je
možné připojit 20 - 48 V (DC) napájecí zdroj v případě, že je pro odbočky vyžadováno separátní napájení.

Rozbočovač síťového vedení je možné upevnit na zeď nebo jakýkoli jiný rovný povrch (viz obrázek 3-1). Vzdálenost
(d) mezi středy otvorů v montážním držáku je 40 mm.

Obrázek 3-1: Montáž rozbočovače síťového vedení na zeď

Následující obrázky popisují jak externí tak interní ovládací prvky a konektory rozbočovače síťového vedení.
K interním ovládacím prvkům (tzv. jumpery) získáte přístup po otevření víka rozbočovače.
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Obrázek 3-2: Rozbočovač síťového vedení, exteriér
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1,2 Stavové LED diody - Dvě stavové LED diody, které poskytují informace o rozbočovači síťového vedení
a jeho lokálním napájení.

Zelená (1) Žlutá (2) Stav
(provoz) (lokální napájení)

Zhasnutá Zhasnutá Žádné napájení.

Zhasnutá Svítí Chybné zapojení nebo chyba v síti.

Svítí Zhasnutá Korektní funkce.

Svítí Svítí K dispozici lokální zdroj napájení, správná funkce.

3. Systémová sběrnice (odbočka 2) - Konektor plastových optických vláken (POF) pro vytvoření nové větve
(odbočky) v rámci Praesideo sítě.

4. Systémová sběrnice (hlavní) - Konektor plastových optických vláken (POF) pro připojení hlavní větve
Praesideo sítě.

5. Systémová sběrnice (odbočka 1) - Konektor plastových optických vláken (POF) pro vytvoření nové větve
(odbočky) v rámci Praesideo sítě.

6. Připojení lokálního zdroje napájení - Konektor pro volitelné lokální napájení 20 - 48 V (DC). Lokální zdroj
může napájet pouze odbočky a ne hlavní větev. Odebíraný příkon je možné omezit pomocí propojek (jumperů)
uvnitř síťového rozbočovače (viz obrázek 4-3).

Obrázek 3-3: Rozbočovač síťového vedení, interiér
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1. On/Off Jumper - Tato propojka určuje, zda se má hlavní napájení a lokální napájení zapínat a vypínat
současně, nebo zda musí lokální napájení zůstat stále zapnuté:
A. Lokální napájení je neustále zapnuté.
B. Lokální a hlavní napájení se zapínají a vypínají současně.

2. Jumper hlavního napájení - Tato propojka určuje, zda má být odbočka napájena z hlavního zdroje nebo má
být napájena lokálním napájecím zdrojem.
A. Hlavní napájení do odboček.
B. Lokální napájení do odboček.

3. Omezovač proudu - Tato propojka omezuje proud pro odbočku 2. Pokud tato větev požaduje vetší než
povolený proud, je větev odpojena.
A. proudový limit 1,6A
B. proudový limit 0,8A
C. proudový limit 2,5A

4. Omezovač proudu - Tato propojka omezuje proud pro odbočku 1. Pokud tato větev požaduje vetší než
povolený proud, je větev odpojena.
A. proudový limit 1,6A
B. proudový limit 0,8A
C. proudový limit 2,5A

3.2 Připojení lokálního zdroje napájení
Síťový rozbočovač je vybaven konektorem pro 20 - 48 V (DC) napájecí zdroj (viz obrázek 3-2). Napájení je možné
takto přivádět pouze do odboček, nikoli do hlavní větve. Zda tomu tak skutečně je, závisí na nastavení propojek
(jumperů) uvnitř rozbočovače síťového vedení (viz obrázek 3-3).

Obrázek 3-4: Konektor pro lokální zdroj napájení (rozbočovač síťového vedení)

Obrázek 3-5: Kolík lokálního napájecího zdroje

Pin Popis Typ Poznámky

1 GND - zem Vstup

2 VDD_External - Energie z lokálního zdroje napájení Vstup max. 48V/5A

3 VDD_Main - Energie z hlavní větve sítě Výstup max. 48V/5A

4 Sense - V systému Praesideo není využito Vstup
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4. Rozhraní pro optické vedení (LBB4414/**)

4.1 Popis
Rozhraní pro optické vedení slouží ke konverzi mezi kabely s plastovými optickými vlákny (POF) a kabely se
skleněnými optickými vlákny (GOF) a naopak. Umožňuje tak síti Praesideo pokrýt velké vzdálenosti. Jednotku lze
propojit s externím stejnosměrným napájecím zdrojem, nebo může využívat napájení ze síťové řídící jednotky.
Pokud je připojen lokální napájecí zdroj, je jednotka automaticky napájena z tohoto lokálního zdroje.

Rozhraní lze upevnit na zeď nebo jakýkoli jiný rovný povrch (viz obrázek 4-1). Vzdálenost (d) mezi středy otvorů
montážního držáku je 40 mm.

Obrázek 4-1: Montáž rozhraní pro optické vedení na zeď

Následující obrázky popisují ovládací prvky a konektory rozhraní pro optické vedení.
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Obrázek 4-2: Rozhraní pro optické vedení, ovládací prvky a konektory
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1 Stavové LED diody - Dvě stavové diody poskytují informace o rozhraní pro optické vedení a jeho lokálním
napájení.

Žlutá (lokální Zelená Stav
napájení) (provoz)

Zhasnutá Zhasnutá Vypnuto:
Interface je vypnutý

Svítí Zhasnutá Pohotovostní režim:
Napájení do POF je vypnuté

Svítí Svítí V provozu:
K dispozici je lokální DC napájení, interface je napájen z lokálního zdroje
napájení.

Zhasnutá Svítí V provozu:
Není k dispozici lokální napájení, interface je napájen z POF strany.
V případě redundantní smyčky.

Zhasnutá Bliká Error:
Není k dispozici lokální napájení a není přijímán žádný protokol.
V případě redundantní smyčky.

Svítí Bliká Error:
Lokální napájení je k dispozici, není však přijímán žádný protokol.

2. Řídící vstupy - Řídící vstupy lze použít k přijímání signálů z externích zařízení, které mají spouštět akce
v Praesideo síti.

3. POF síťový konektor - Konektor pro kabel s plastovými optickými vlákny (POF) slouží k připojení interface
optických vláken k ostatním Praesideo zařízením.

4. GOF síťový konektor - Konektor pro kabel se skleněnými optickými vlákny (GOF) slouží k připojení interface
optických vláken k jinému interface optických vláken.

5. Konektor lokálního napájení - Pro připojení volitelného lokálního 20-48 V (DC) napájecího zdroje. Lokální
napájecí zdroj napájí zařízení zapojené do interface optických vláken.

4.2 Připojení lokálního zdroje napájení
Rozhraní pro optické vedení je vybaveno konektorem pro 20-48 V (DC) napájecí zdroj (viz obrázek 4-1).

Obrázek 4-3: Konektor pro lokální zdroj napájení
(rozhraní pro optické vedení)

Obrázek 4-4: Kolík lokálního napájecího zdroje

Pin Popis Typ Poznámky

1 GND - zem Vstup

2 VDD_External - Energie z lokálního zdroje napájení Vstup max. 48V/5A

3 VDD_Main - Energie z hlavní větve sítě Výstup max. 48V/5A

4 Sense - V systému Praesideo není využito Vstup
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5. Výkonový zesilovač (LBB 442X/**)

5.1 Popis
Hlavní funkcí výkonových zesilovačů je zesílení audio signálů pro reproduktory. Nabízeny jsou čtyři typy
výkonových zesilovačů. Jednotlivé typy se liší v počtu kanálů zesilovače a jmenovitém výkonu na jeden kanál
a v počtu vstupů. Zesilovače je možné nastavit na 100 V, 70 V a 50 V napětí výstupní odbočky. Následující
obrázek uvádí blokové schéma výkonového zesilovače.

Obrázek 5-1: Výkonový zesilovač, funkční blokové schéma

Výkonový zesilovač je k dispozici ve 4 provedeních:
• LBB 4421/** Výkonový zesilovač 1 x 500 W
• LBB 4422/** Výkonový zesilovač 2 x 250 W
• LBB 4424/** Výkonový zesilovač 4 x 125 W
• LBB 4428/** Výkonový zesilovač 8 x 60 W

Výkonové zesilovače je možné volně postavit na pracovní desku nebo zabudovat do 19" stojanu (viz obrázek 5-2).
Spolu se zesilovačem se dodávají 4 nožičky (pro umístění na pracovní desku) a 2 montážní držáky (pro montáž do
19" stojanu).

Síťový procesor

Řídící vstupy
Výstup 1

Audio vstupy

Digitální
vstup

Digitální
výstup

Displej

POF převaděče

Systémová
sběrnice

Přepínání
redundance

sítě
Paměť

∆ t

Řídící výstup 1

Řídící výstup 2

Výstup 2Napájení
ze sítě

Záložní 48V

Mem Třída D

Třída D
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Obrázek 5-2: Výkonový zesilovač s volitelnými držáky pro montáž do stojanu
a nožičkami pro položení na stůl

Následující obrázky popisují ovládací prvky a konektory, které naleznete na čelním a zadním panelu výkonového
zesilovače.

Obrázek 5-3: Výkonový zesilovač, pohled zepředu

1. Displej menu - LCD displej (2 x 16 znaků) informující o stavu výkonového zesilovače.
2. Tlačítko menu - Otočné tlačítko pro ovládání menu.
3. Monitorovací výstup na sluchátka - Zdířka pro 3,5 mm jack umožňuje připojit sluchátka a monitorovat zvuk.
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Obrázek 5-4: Typický výkonový zesilovač, pohled zezadu

Poznámka:
Toto je zadní pohled na výkonový zesilovač 4 x 125 W. Zadní panely ostatních výkonových zesilovačů jsou podobné
tomuto, až na počet kanálů zesilovače (u všech modelů) a počet audio vstupů (u modelu 8 x 60 W).

1. Systémová sběrnice - Dva konektory pro kabely s plastovými optickými vlákny (POF) umožňují připojit
výkonový zesilovač k ostatním komponentům Praesideo.

2. Kanál zesilovače - Kanál zesilovače je skupina odchozích signálů, které byly zpracovány stejnou zesilovací
jednotkou uvnitř výkonového zesilovače. Počet zesilovacích jednotek (a tím také počet kanálů zesilovače)
závisí na typu výkonového zesilovače. Podrobnější informace viz kapitola 5.2.1.

3. Vstup síťového napájení - Euro-zásuvka pro připojení zesilovače k napájení.
4. Pojistka - Pojistka napájecího zdroje.
5. Síťový vypínač - Po zapnutí napájení ze sítě se zesilovač uvede do chodu a rozsvítí se displej čelního

panelu.
6. Záložní napájení - Napájecí konektor, jehož prostřednictvím je výkonový zesilovač napájen v případě

výpadku sítě.
7. Audio vstup - Audio vstupy lze použít k přivedení audio signálů z analogových zdrojů zvuku. Podrobnosti viz

kapitola 5.2.2.
8. Řídící vstupy - Na řídící vstupy lze přivést signály z externích zařízení. Tyto signály spouštějí akce

v Praesideo síti. Podrobnosti viz kapitola 5.2.3.

5.2 Zapojení

5.2.1 Zapojení kanálů zesilovače

Kanál zesilovače je skupina odchozích signálů, které byly zpracovány stejnou zesilovací jednotkou uvnitř
výkonového zesilovače. Každý kanál zesilovače může obsahovat přípojky pro reproduktorová vedení, záložní
zesilovače a řídící výstupy. Počet kanálů zesilovače závisí na typu výkonového zesilovače. Zesilovač 1 x 500W má
jeden kanál, zesilovač 2 x 250W má dva kanály, zesilovač 4 x 125W má 4 kanály a zesilovač 8 x 60W má 8 kanálů.

Počet výstupních signálů na zesilovací jednotku je však fixní (viz obrázek 5-5). Každý kanál zesilovače má jednu
přípojku řídícího výstupu, jednu přípojku pro záložní zesilovač, jednu přípojku pro reproduktorové vedení a přípojku
pro přídavné 50V napětí.
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Obrázek 5-5: Zapojení kanálů zesilovače

1. Řídící výstup, společný pin - Společný pin řídícího výstupu.
2. Řídící výstup, spínací- Spínací kontakt řídícího výstupu.
3. Řídící výstup, rozpínací - Rozpínací kontakt řídícího výstupu.
4. Připojení záložního zesilovače (svorka –) - Záporná svorka přípojky záložního zesilovače. Pokud vypadne

(hlavní) zesilovač, je možné audio výstupy přepnout na záložní zesilovač.
5. Reproduktorové vedení (svorka –) - Záporná svorka přípojky pro reproduktorové vedení.
6. Přídavné 50V napětí (svorka –) - Nulová svorka pro přídavné 50V napětí. Příslušenství pro přepínání není

k dispozici.
7. Přídavné 50V napětí (svorka +) - Kladná svorka pro přídavné 50V napětí. Příslušenství pro přepínání není

k dispozici.
8. Připojení záložního zesilovače (svorka +) - Kladná svorka přípojky záložního zesilovače. Pokud vypadne

(hlavní) zesilovač, je možné audio výstupy přepnout na záložní zesilovač.
9. Reproduktorové vedení (svorka +) - Kladná svorka přípojky pro reproduktorové vedení.

5.2.1.1 Reproduktorová vedení

Každý kanál zesilovače má jednu přípojku (skládající se z + a – pinu) pro reproduktorové vedení. Ve výchozím
nastavení je napětí reproduktorového vedení 100V. Toto napětí lze však změnit na 50V nebo 70V. Tuto změnu
provedete změnou nastavení propojky (jumperu) na výstupní desce zesilovací jednotky daného kanálu zesilovače.

Obrázek 5-6: Nastavení propojek na výstupní desce výkonového zesilovače

Poloha Napětí reproduktorového vedení

1 50V

2 70V

3 100V

Řídící výstup

Vstup pro
záložní
zesilovač Lsp out
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Řídící výstup

Vstup pro
záložní
zesilovač Lsp out

Obrázek 5-7: Zapojení reproduktorových vedení k výkonovému zesilovači

5.2.1.2 Záložní zesilovače

Každý kanál zesilovače má přípojku pro záložní zesilovač. Systém Praesideo je schopen přepnout audio výstupy
výkonového zesilovače na záložní výkonový zesilovač, pokud dojde k závadě (hlavního) výkonového zesilovače.
Síťová zapojení jsou převedena automaticky.

Hlavní zesilovač a záložní zesilovač musí být vždy stejného typu. Podrobnosti týkající se zapojení viz obrázek 5-8.
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Řídící výstup

Vstup pro
záložní
zesilovač Lsp out

Řídící výstup

Vstup pro
záložní
zesilovač Lsp out

Řídící výstup

Vstup pro
záložní
zesilovač Lsp out

HLAVNÍ

HLAVNÍ

ZÁLOŽNÍ

Obrázek 5-8: Zapojení záložních zesilovačů

Po fyzickém zapojení hlavních a záložních zesilovačů je třeba je pomocí konfiguračního a diagnostického software
(viz kapitola 10) nakonfigurovat tak, aby tvořili funkční sestavu.
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5.2.1.3 Řídící výstupy

Každý kanál zesilovače má jeden řídící výstup. Řídící výstupy lze použít k posílání signálů na externí zařízení, kde
spouštějí definované akce. Postup připojení řídících výstupů k výkonovému zesilovači je shodný s postupem při
připojování řídících výstupů k síťové řídící jednotce. Podrobnější informace viz kapitola 2.3.4.

Řídící výstupy je třeba nakonfigurovat prostřednictvím konfiguračního a diagnostického software (LBB 4470).
Podrobný popis tohoto software viz kapitola 10. Než začnete s konfigurací výkonového zesilovače pomocí
konfiguračního software, ujistěte se, že máte hotový konfigurační seznam pro výkonový zesilovač (viz příloha).

5.2.2 Zapojení audio vstupů

Počet audio vstupů výkonového zesilovače závisí na typu výkonového zesilovače. Zesilovače 1 x 500W (LBB
4421), 2 x 250W (LBB 4422) a 4 x 125W (LBB 4424) mají dva audio vstupy, zatímco zesilovač 8 x 60W (LBB 4428)
má 4 audio vstupy. Všechny audio vstupy všech výkonových zesilovačů lze přepínat mezi mikrofonními a linkovými
vstupy. Lze také volit mezi "auxiliary" a AVC. Audio vstupy je možné konfigurovat pouze pro příslušný konkrétní
výkonový zesilovač. Tyto audio vstupy nelze nasměrovat na jiné místo v Praesideo síti.

Obrázek 5-9: Připojení externích audio vstupů k výkonovému zesilovači.

Tyto audio vstupy je třeba nakonfigurovat prostřednictvím konfiguračního a diagnostického software (LBB 4470).
Podrobný popis tohoto software viz kapitola 10. Než začnete s konfigurací výkonového zesilovače pomocí
konfiguračního software, ujistěte se, že máte hotový konfigurační seznam pro výkonový zesilovač (viz příloha).

5.2.3 Zapojení řídících vstupů

Každý výkonový zesilovač má 8 řídících vstupů. Řídící vstupy mohou přijímat signály z externích zařízení. Tyto
signály spouštějí akce v systému Praesideo. Postup připojení řídících vstupů k výkonovému zesilovači je shodný
s postupem při připojování řídících vstupů k síťové řídící jednotce. Podrobnější informace viz kapitola 2.3.3.
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Řídící vstupy je třeba nakonfigurovat prostřednictvím konfiguračního a diagnostického software (LBB 4470).
Podrobný popis tohoto software viz kapitola 10. Než začnete s konfigurací výkonového zesilovače pomocí
konfiguračního software, ujistěte se, že máte hotový konfigurační seznam pro výkonový zesilovač (viz příloha).

5.3 Používání menu na displeji
5.3.1 Přehled

Ke všem volbám monitorování výkonového zesilovače máte přístup prostřednictvím otočného ovládacího tlačítka
a interaktivního menu zobrazovaného na LCD displeji s rozlišením 2 x 16 znaků. Displej i otočné tlačítko se
nacházejí na čelním panelu výkonového zesilovače. Obrázek 5-10 znázorňuje přehledně strukturu menu.

Obrázek 5-10: Výkonový zesilovač, struktura menu

5.3.2 Procházení jednotlivými obrazovkami menu

Poznámka:
Při čtení této kapitoly doporučujeme mít výkonový zesilovač po ruce.

Menu procházíte otáčením a stisky tlačítka:

Otočte tlačítko pro:
1. Cyklické procházení položek v rámci menu nebo podmenu. (bliká číslo položky menu na prvním řádku).
2. Volbu požadované položky z položek menu (blikající kurzor se posouvá po jednotlivých položkách).
3. Nastavení hodnoty pro vybranou položku (hodnota bliká).

Stiskněte tlačítko pro:
1. Potvrzení vybrané položky menu (číslo položky přestane blikat, objeví se blikající kurzor).
2. Přechod do podmenu (začne blikat číslo položky podmenu).
3. Potvrzení volby požadované položky (kurzor zmizí, rozbliká se hodnota položky).
4. Potvrzení zvolené hodnoty dané položky (hodnota přestane blikat, znovu se objeví kurzor).
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Každá položka menu je identifikována číslem. Může to být samostatná číslice (v případě hlavního menu) nebo
číslice s písmenem (pro podmenu). Toto číslo položky naleznete na začátku prvního řádku a slouží k navigaci po
jednotlivých podmenu. Například:

Obrázek 5-11: Identifikace položek menu

Navigace stavovým menu:
1. Otáčením menu tlačítka procházejte zobrazení stavových položek.
2. Chcete-li přejít do hlavního menu, stiskněte tlačítko v době, kdy jste na položce "Menu...".

Navigace hlavním menu:
1. Otočením menu tlačítka posuňte kurzor k číslu položky.
2. Stiskněte tlačítko. Rozbliká se číslo položky.
3. Otočením vyberte jinou položku menu.
4. Stiskem potvrďte volbu. Číslo položky přestane blikat.

Navigace v podmenu:
1. Otočením menu tlačítka posuňte kurzor k písmenu označujícímu podmenu.
2. Stiskněte tlačítko. Rozbliká se písmeno podmenu.
3. Otočením vyberte jiné podmenu.
4. Stiskem potvrďte výběr.

Navigace na předchozí (pod) menu:
1. Otočením menu tlačítka přesuňte kurzor na písmeno podmenu.
2. Stiskněte tlačítko. Rozbliká se písmeno podmenu.
3. Otáčením menu tlačítka vyberte položku "Back".
4. Stiskněte tlačítko.

Přímé přeskočení z podmenu na položku hlavního menu:
1. Otočením menu tlačítka přesuňte kurzor na číslo položky hlavního menu.
2. Stiskněte tlačítko. Rozbliká se číslo položky.
3. Otočením vyberte jinou položku menu.
4. Stiskem potvrďte výběr.

5.3.3 Změna voleb menu

Chcete-li změnit hodnotu položky menu, je třeba provést následující:
1. Přesuňte se na požadovanou položku menu.
2. Vyberte volbu, jejíž hodnotu chcete změnit.
3. Nastavte novou hodnotu.

Číslo položky v hlavním
menu

Písmeno označující
podmenu

Indikace, že tato položka
menu obsahuje podmenu
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Předveďme si vše podrobně na následujícím příkladu (  = blikání, x = kurzor)

Příklad:
Změna hlasitosti monitorování audio vstupu 1.

1. Ve stavovém menu vyberte položku "Menu...".

2. Stiskem tlačítka přejděte do menu monitorování.

3. Stiskem potvrďte.

4. Otočením posuňte kurzor na hodnotu hlasitosti.

5. Stiskem potvrďte.

6. Otočením změňte úroveň hlasitosti.

7. Stiskem potvrďte.

5.3.4 Zobrazení stavu

Stavové menu poskytuje informace o výkonovém zesilovači. Obrazovky v menu poskytují informace o úrovních
hlasitosti audio vstupů a výstupů výkonového zesilovače. Viz následující příklad.

Stavové menu (Přehled menu výkonového zesilovače viz obrázek 5-10)

Položky menu Volby (pouze ke čtení) Popis

Monitoring source Název Název výkonového zesilovače a úrovně audio výstupů
n (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) výkonového zesilovače.

Menu... ----- Vstup do hlavního menu.

Monitoring Menu



Strana 46 16. 5. 2005

5.3.5 Monitorování audio vstupů a výstupů

Menu "Monitoring" (1) slouží k nastavení úrovní hlasitosti monitorování. To jsou položky určující hlasitost
monitorovaných vstupů a výstupů do sluchátkového výstupu na čelním panelu výkonového zesilovače. Obecné
uspořádání obrazovek v tomto menu viz následující obrázky.

1. Monitoring (Přehled menu výkonového zesilovače viz obrázek 5-10)

Položky menu Volby Hodnota Popis

2A Audio In Source:
•  Output n 1 .... 4 Je zobrazena hlasitost audio výstupu n.
Level:
•  xx dB -31 ... 0 dB Hlasitost monitorování.

5.3.6 Zobrazení sériových čísel

Menu "Setup" (2) slouží k zobrazení sériového čísla a verze výkonového zesilovače. Obecné uspořádání obrazovek
v tomto menu viz následující obrázky.

2. Setup (Přehled menu výkonového zesilovače viz obrázek 5-10)

Položky menu Volby Popis

2A Serial Numer Serial Numer
•  nn.n.nnnnn Sériové číslo výkonového zesilovače (pouze ke čtení).

2B HW Version Hardware Version
•  nn.nn Verze hardware (pouze ke čtení).

2C SW Version Software Version
•  n.nn.nnnn Verze software (pouze ke čtení).
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6. Stanice hlasatele (LBB 4430/**)

6.1 Popis
Stanice hlasatele slouží k živým nebo přednahraným hlášením do libovolných předem přiřazených zón nebo
k provádění předdefinovaných akcí. Stanice hlasatele je vybavena mikrofonem na husím krku pro přenos mluveného
slova po optické síti, vestavěným reproduktorem, jedním tlačítkem pro aktivaci mikrofonu a konektorem pro náhlavní
soupravu. Když je připojena náhlavní souprava, jsou interní reproduktor a mikrofon odpojeny. Na následujícím
obrázku je uvedeno funkční blokové schéma stanice hlasatele.

Obrázek 6-1: Stanice hlasatele, funkční blokové schéma

Následující obrázky popisují ovládací prvky a konektory, které naleznete na čelním a zadním panelu stanice
hlasatele.

Síťový procesor

Napájení/error

Stav CTS

Digitální
vstup

Digitální
výstup

POF
převaděče

Systémová
sběrnice

Přepínání
redundance

sítě

18 kHz

Stav systému
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Obrázek 6-2: Základna stanice hlasatele, čelní pohled
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1. Výstup pro náhlavní soupravu - Zdířka pro připojení 3,5 mm konektoru náhlavní soupravy, umožňující
monitoring.

2. Ovladač hlasitosti - Tímto ovladačem lze nastavit hlasitost interního reproduktoru a hlasitost náhlavní
soupravy.

3. Tlačítko pro aktivaci mikrofonu - Tímto tlačítkem lze spouštět hlášení.
4. Stavové LED diody - Tři dvoubarevné stavové LED diody informují o stavu základní stanice hlasatele

a Praesideo systému.

LED dioda napájení/error (levá)

Barva Stav Popis

- Zhasnutá Napájení není k dispozici.

Zelená Svítí Napájení zapnuto a žádná závada v systému a základní stanici hlasatele.

Žlutá Bliká Zapnuté napájení, avšak závada v systému.

Žlutá Svítí Zapnuté napájení, avšak porucha ve stanici hlasatele.

Základní stavová LED (prostřední)

Barva Stav Popis

Zhasnutá Žádný stav k zobrazení.

Zelená Svítí Připraveno k mluvení/živému hlášení.

Zelená Bliká Gong nebo přehrávání nahraného hlášení.

Systémová stavová LED (pravá)

Barva Stav Popis

Zhasnutá Žádné předdefinované nebo vybrané zóny nejsou užívány nebo rezervovány
systémem a neprovádí se žádné tísňové hlášení.

Žlutá Svítí Vysílají se nebo jsou rezervována hlášení s nižší prioritou (do všech nebo některých
zón přiřazených tlačítku stanice hlasatele a do zón vybraných klávesnicí stanice
hlasatele, je-li připojena).

Žlutá Bliká Vysílají se nebo jsou rezervována hlášení se stejnou nebo vyšší prioritou (ne
tísňová) (do všech nebo některých zón přiřazených tlačítku stanice hlasatele a do
zón vybraných klávesnicí stanice hlasatele, je-li připojena).

Červená Svítí Vysílá se tísňové hlášení. Normální hlášení je možné vysílat do nezúčastněných
zón.
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Obrázek 6-3: Stanice hlasatele, zadní pohled

1. Systémová sběrnice - Konektor pro kabel s plastovými optickými vlákny (POF) pro připojení stanice hlasatele
k ostatním Praesideo zařízením.

6.2 Klávesnice stanice hlasatele (LBB 4432/**)
Klávesnice stanice hlasatele (LBB 4432/**) se používá v kombinaci se základní stanicí hlasatele a umožňuje vysílat
živá nebo předem nahraná hlášení do libovolných přiřazených zón, volit zóny nebo provádět předem nadefinované
akce. Každá klávesnice má 8 tlačítek. Základní stanici hlasatele lze rozšířit až šestnácti klávesnicemi. Na obrázku
6-4 je funkční blokové schéma klávesnice stanice hlasatele.

Obrázek 6-4: Klávesnice stanice hlasatele, funkční blokové schéma
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Obrázek 6-5: Klávesnice stanice hlasatele, ovládací prvky

1. Rámeček pro popisky - U každého programovatelného tlačítka je rámeček, který může obsahovat štítek
s popisem, jak je tlačítko nakonfigurováno.

2. Indikátor tlačítka - U každého z programovatelných tlačítek je kontrolka, indikující stav tlačítka.
3. Programovatelné tlačítko - Každé programovatelné tlačítko je možné naprogramovat tak, aby jeho stisk

vyvolal určitou konkrétní akci. Tyto akce je možné rozdělit do tří kategorií: Ovládání funkcí systému, volba
zdrojů a výběr výstupu.
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6.3 Zapojení

6.3.1 Připojení klávesnic

Následující obrázek ukazuje, jak je možné k základní stanici hlasatele připojovat klávesnice.

Obrázek 6-6: Připojení klávesnic stanice hlasatele (klávesnice zobrazeny bez krycích desek)

1. Selektor adresy
2. Propojovací kabely
3. Spojovací desky

Klávesnice se připojují k základně elektricky pomocí propojovacích kabelů (2) a mechanicky pomocí spojovacích
desek (3). Z důvodů identifikace klávesnice stanicí hlasatele je třeba na klávesnici pomocí selektoru adresy (1)
nastavit adresu.

Obrázek 6-6 zobrazuje klávesnice bez krycích desek. Normálně jsou na spodní straně klávesnic krycí desky.

Obrázek 6-7: Klávesnice stanice hlasatele, krycí desky



Strana 53 16. 5. 2005

6.4 Konfigurace
Tlačítko základny stanice hlasatele i tlačítka klávesnice je třeba nakonfigurovat prostřednictvím konfiguračního
a diagnostického software (LBB 4470). Podrobný popis tohoto software viz kapitola 10.

Než začnete s konfigurací stanic hlasatele a klávesnic stanic hlasatele pomocí konfiguračního software, ujistěte se,
že máte hotový konfigurační seznam pro stanice hlasatele a klávesnice stanic hlasatele (viz příloha).
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