ADN-W AM

Antenna Module

Gebruiksaanwijzing

Voor uw eigen veiligheid
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Voor uw eigen veiligheid
Neem absoluut de afzonderlijk aan de centrale unit ADN CU1
toegevoegde veiligheidsvoorschriften in acht. Deze bevatten belangrijke informatie voor het zonder gevaar gebruiken van het ADN-conferentiesysteem alsmede verklaringen van de fabrikant en garantieaanwijzingen.
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Voor het gehele ADN-conferentiesysteem is een uitvoerige gebruiksaanwijzing beschikbaar
• op internet onder www.sennheiser.com of
• op de met de centrale unit ADN CU1 meegeleverde DVD-ROM.

De antennemodule ADN-W AM
De antennemodule ADN-W AM is onderdeel van het conferentiesysteem Sennheiser ADN.
Verbonden met de centrale unit ADN CU1 regelt de antennemodule
ADN-W AM de radiografische dataoverdracht van de draadloze deelnemersposten ADN-W D1 en de voorzittersposten ADN-W C1.
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Omvang levering

Omvang levering
1 antennemodule ADN-W AM met 3 staafantennes
(versie ADN-W AM of ADN-W AM-US)
1 systeemkabel SDC CBL RJ45-5, lengte 5 m
1 schroefdraadelement (5/8" naar 3/8")
1 gebruiksaanwijzing

Reglementair gebruik
Het reglementaire gebruik van de producten betekent ook,
•

dat u de producten bedrijfsmatig gebruikt,

•

dat u deze veiligheidsvoorschriften en de ADN-gebruiksaanwijzing
gelezen en begrepen heeft,

•

dat u de producten conform de gebruiksvoorwaarden alleen
gebruikt zoals beschreven in de ADN-gebruiksaanwijzing.

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u de producten
anders gebruikt dan beschreven in deze ADN-gebruiksaanwijzing of de
gebruiksvoorwaarden niet opvolgt.
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Alle gebruiksaanwijzingen van de componenten van het ADN-conferentiesysteem zijn tevens beschikbaar op internet onder
www.sennheiser.com.

Voor het gebruik noodzakelijke componenten

Voor het gebruik noodzakelijke
componenten
Centrale unit

Aantal

Omschrijving

Art.nr.

1

ADN CU1-EU centrale unit
EU-versie

505553 Besturing van de conferentie (draadgebonden
505554 en draadloos), voedingsspanning via de antennemodule ADN-W AM
505555

ADN CU1-UK centrale unit
UK-versie
ADN CU1-US centrale unit
US-versie

Draadloze units

Aantal

Omschrijving

Art.nr.

Functie

max. 150 ADN-W D1 draadloze
deelnemersposten

504748

voor bijdragen aan een
conferentie

1 - 10
(optie)

ADN-W C1-draadloze
voorzittersposten

504745

voor het leiden van een
conferentie

ADN-W BA-accu voor
draadloze units

504744

voor de
voedingsspanning

ADN-W MIC 15-39

504750

ADN-W MIC 36-29

504751

ADN-W MIC 15-50

504752

ADN-W MIC 36-50

504753

Aantal

Omschrijving

Art.nr.

Functie

1
(optie)

NT 12-50C-EU, voedingsadapter, EU-versie

505712

NT 12-50C-UK, voedingsadapter, UK-versie

505713

NT 12-50C-US, voedingsadapter, US-versie

505714

Voor de optionele voedingsspanning van de
antennemodule ADN-W
AM, indien de voeding
door middel van de
systeemkabel
onvoldoende is.

afhankelijk van
het aantal
draadloze
units

Als optie verkrijgbare
voedingsadapter

Functie

Zwanenhalsmicrofoons
voor bijdragen

Overige toebehoren voor het ADN-conferentiesysteem staan
vermeld onder www.sennheiser.com.
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Productoverzicht ADN-W AM

Productoverzicht ADN-W AM
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1 A
1 Oog voor beveiligingskabel
2 Trekontlasting

7 Wartelmoer voor antenne
8 Wandbevestigingsogen

3 Bus uitgang
4 Bus ingang

9 Statiefschroefdraad 5/8" met
schroefdraadelement 3/8"
> Rubberen pootjes

5 Jackplug-aansluiting voor als optie
verkrijgbare voedingsadapter NT 12-50C
6 Antennes
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A Typeplaatje

De antennemodule voor het gebruik voorbereiden

De antennemodule voor het gebruik
voorbereiden
Antennes aansluiten
Gebruik in principe alle 3 de antennes, om een probleemloze draadloze werking te garanderen. De 3 antennes zijn bij aflevering reeds
gemonteerd.
VOORZICHTIG
Draadloze werking buiten de wettelijk voorgeschreven waarden!
Indien u andere antennes voor de antennemodule gebruikt dan die zijn
meegeleverd, kan het zendvermogen van het vergadersysteem de
wettelijke voorgeschreven waarden overschrijden en andere radiogerelateerde elektronica storen.

왘 Gebruik voor de antennemodule uitsluitend de meegeleverde
antennes.

왘 Sluit de 3 antennes 6 aan op de 3 antennebussen.
왘 Schroef de 3 wartelmoeren 7 vast zoals aangegeven op de
afbeelding.
De antennes zijn aangesloten en vergrendeld.

7

6
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De antennemodule voor het gebruik voorbereiden

De antennemodule op de voedingsspanning
aansluiten
De antennemodule wordt via de systeemkabel SBC CBL RJ45 door de
centrale unit ADN CU1 van spanning voorzien.
Indien de voedingsspanning via de systeemkabel onvoldoende
is en de antennemodule niet in het menu van de centrale unit
onder „Systeemmenu” > „Versies” > „Informatie hardwareversie” of „Informatie softwareversie” wordt vermeld:
Informatie software-versie
Informatie hardware-versie
CU1 SB:
1
ADN PS:
1
AM
1

Hoofdmenu
Systeemmenu
Versies

No

왘 Gebruik de als optie verkrijgbare voedingsadapter NT 12-50C.
VOORZICHTIG
Schade aan het product door een ongeschikte voedingsspanning!
Indien u een ongeschikte voedingsadapter gebruikt, kan de antennemodule ADN-W AM beschadigd raken.

왘 Gebruik voor de antennemodule ADN-W AM uitsluitend de voedingsadapter NT 12-50C.

왘 Sluit de jackplug-bus 2 van de voedingsadapter NT 12-50C op de
jackplug-aansluiting 5 aan.

EU
UK
US

5

3

2
NT 12-50C

2

왘 Geleid de kabel door de trekontlasting 2 , zoals in de nevenstaande
afbeelding wordt weergegeven.

왘 Sluit de Euro-8-stekker van de netkabel op de bus 3 van de
voedingsadapter aan.

왘 Steek de stekker van de netkabel (afhankelijk van de versie met
EU-, UK- of US-stekker) in het stopcontact.
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De antennemodule plaatsen en richten

De antennemodule plaatsen en richten
VOORZICHTIG
Gevaar voor lichamelijk letsel en schade aan materiële
goederen!
Indien de antennemodule niet correct is bevestigd, kan
deze van de muur, het plafond of het statief vallen of
kantelen en daarbij mensen verwonden of materiële
schade veroorzaken.

왘 Beveilig de antennemodule met behulp van een
beveiligingskabel tegen vallen of kantelen, waarbij
die kabel aan een aparte haak moet worden
bevestigd.

왘 Laat de antennemodule altijd door een gekwalificeerde vakman en overeenkomstig de plaatselijke,
nationale en internationale voorschriften en richtlijnen monteren.
U heeft verschillende mogelijkheden om de antennemodule te
plaatsen:
• met een kogelscharnier aan een muur of aan het plafond (als optie
verkrijgbare toebehoren) bevestigd
• gemonteerd op een statief
• neergezet op een vlakke ondergrond (bijv. een tafel)

In de ADN System-gebruiksaanwijzing staat meer informatie
over de montage van de antennemodule.
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De antennemodule plaatsen en richten

VOORZICHTIG
Gevaar voor radiografische storingen!
Indien u de antennemodule en draadloze units van het conferentiesysteem te dicht naast elkaar plaatst, kunnen radiografische storingen
optreden.

왘 Plaats de draadloze units op een afstand van:
– minimaal 1 m ten opzichte van de antennemodule en
– minimaal 0,5 m ten opzichte van andere draadloze units.
ADN-W AM

ADN CU1
ADN CU1
ESC

... 75
max. 50 m

>1m

> 0,5 m

> 0,5 m

> 0,5 m

Radiografische reikwijdte ca. 30 m

De radiografische reikwijdte van de antennemodule en de draadloze
units bedraagt ca. 30 m. Afhankelijk van de omgevings- of ruimtelijke
omstandigheden kan de reikwijdte variëren.
In sommige landen/regio's (bijv. Canada) is het gebruik van de
draadloze componenten (frequentiebereik 5,15 tot 5,25 GHz,
kanaal 5 tot 8) beperkt tot gesloten ruimten.

왘 Bedek de antennes van de antennemodule en draadloze units niet
met voorwerpen of andere hindernissen.

왘 Plaats de componenten zodanig dat er een vrije zichtverbinding
tussen de draadloze units en de antennemodule bestaat.

왘 Plaats de antennemodule waar mogelijk centraal en hoog boven de
draadloze units.

왘 Richt de 3 antennes van de antennemodule zodanig uit, dat deze
parallel ten opzichte van elkaar staan en onder een hoek van ca.
90° t.o.v. de draadloze units staan.

90°
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De antennemodule plaatsen en richten

In ruimten met bouwkundige obstakels adviseren wij om meerdere antennemodules te gebruiken.
Bij zalen tot een hoogte van ca. 10 m adviseren wij een montage aan
plafond:
왘 Monteer de antennemodule in het midden aan het plafond boven
de draadloze units.
왘 Richt de antennes waterpas en onder een hoek van ca. 90° ten
opzichte van de draadloze units uit.

< 10 m

Bij zalen met een hoogte van meer dan 10 m adviseren wij wandmontage, aangezien de draadloze units een rondstraalkarakteristiek
hebben (ca. 30 m):
왘 Monteer de antennemodule op een hoogte van max. 10 m tegen de
wand.
왘 Bevestig de antennemodule ondersteboven, zodat de antennes
naar benden wijzen.
왘 Draai de antennes lichtjes, zodat deze onder een hoek van ca. 90°
ten opzichte van de draadloze units zijn uitgericht.

> 10 m
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De antennemodule plaatsen en richten
Om beperking bij de draadloze reikwijdte te minimaliseren:

왘 Voorkom dat de module buiten de vergaderzaal, achter zuilen,
bekisting of in de buurt van andere radiogerelateerde elektronica
wordt geplaatst!

Gebruik eventueel meerdere antennemodules om een optimale
draadloze ontvangst te realiseren.
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De antennemodule op de centrale unit ADN CU1 aansluiten

De antennemodule op de centrale unit
ADN CU1 aansluiten
왘 Sluit met de systeemkabel (wordt meegeleverd, tot max. 50 m is
toegestaan) de unitaansluiting PORT II 8 of PORT I 9 van de cen4 van de antennemodule
trale unit ADN CU1 op de ingang
aan.

Als de voedingsspanning van de antennemodule door middel
van de systeemkabel onvoldoende is (de antennemodule
wordt niet ingeschakeld), heeft de antennemodule een afzonderlijke voedingsspanning via de voedingsadapter NT 12-50C
nodig (zie pagina 6).
Als optie kunt u de antennemodule ook op de unitaansluitingen
PORT van een voedingsadapter ADN PS aansluiten. Daarbij is
het niet belangrijk of u gebruik maakt van een streng- of een
ringbekabeling. De antennemodule wordt als een unit op de
kabelstreng of kabelring aangesloten.
ADN CU1

ADN-W AM

IN –– AUDIO –– OUT

8

PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

100-240V~
50/60Hz 240W

3 4

9
PORT II

PORT I

Indien u de antennemodule alsoptie met draadgebonden units
combineert, moet u de antennemodule als een draadgebonden unit
bekabelen:

왘 sluit met een systeemkabel de uitgang

3 van de antennemodule met de ingang IN van een draadgebonden unit ADN D1 of
ADN C1 aan.

Of:
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De antennemodule in-/uitschakelen

왘 sluit met een systeemkabel de uitgang OUT van een draadgebonden

4 van de antennemodule

unit ADN D1 of ADN C1 op de ingang
aan.
ADN CU1

ADN PS

ADN PS

PORT I/PORT II

PORT I/PORT II

PORT I/PORT II

1 2

1 2

1

2

OUT

... 20
IN
IN

IN

... 20

... 20

OUT

OUT

De antennemodule in-/uitschakelen
De antennemodule wordt automatisch ingeschakeld als de centrale
unit ADN CU1, waarmee de antennemodule is verbonden, wordt ingeschakeld.
Om de antennemodule in te schakelen:

왘 druk op de centrale unit ADN CU1 de aan-/uitschakelaar 1 in de
stand „I”.
De centrale unit wordt ingeschakeld, het display licht op. De aangesloten antennemodule ADN-W AM wordt eveneens ingeschakeld.

ADN CU1

ADN-W AM

ADN CU1
ESC

1

ON

ON

Om de antennemodule uit te schakelen:

왘 koppel de systeemkabel op de ingang

4 van de antenne-

module los.
Of:

왘 druk op de centrale unit ADN CU1 de aan-/uitschakelaar 1 in de
stand „0”.
De antennemodule is uitgeschakeld. Aangesloten draadloze units
schakelen over naar de aanmeldingsmodus en worden na
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Draadloze werking configureren
5 minuten automatisch uitgeschakeld indien geen ingeschakelde
antennemodule kan worden gevonden.

Draadloze werking configureren
VOORZICHTIG
Risico van wettelijke overtredingen!
Wanneer u radiofrequenties en signaalsterktes gebruikt, die in uw land
niet vrij mogen worden gebruikt, bestaat het gevaar dat de wet wordt
overtreden.

왘 Gebruik daarom alleen de in uw land toegestane frequenties en
signaalsterktes.

왘 Selecteer in het menu van de centrale unit ADN CU1 onder „Draadloze instellingen” > „Landkeuze” het land/de regio waarin u het
vergadersysteem wilt gebruiken (zie de ADN System-gebruiksaanwijzing).
Voor een draadloze vergadering moet u de draadloze componenten
configureren, om de draadloze instellingen aan de voorwaarden voor
uw land en de eisen van uw vergadering aan te passen.
Voor de configuratie van de draadloze componenten kunt u kiezen of
u het bedieningsmenu van de hoofdunit of de software „Conference
Manager” wilt gebruiken. Alle functies van de draadloze werking kunt
u echter uitsluitend met behulp van de software in de bedrijfsmodus
„Live” configureren.
In sommige landen/regio's (bijv. Canada) is het gebruik van de
draadloze componenten (frequentiebereik 5,15 tot 5,25 GHz,
kanaal 5 tot 8) beperkt tot gesloten ruimten.
Draadloze instellingen uitvoeren
1. Stel het land/de regio in waarin u het vergadersysteem wilt gebruiken („Draadloze instellingen” > „Landkeuze”).
Het vergadersysteem maakt uitsluitend gebruik van draadloze
instellingen, die in het gekozen land, de gekozen regio zijn toegestaan.
2. Stel het dynamische frequentiemanagement in („Draadloze instellingen” > „Kanaalkeuze” > „Automatisch”).
Alle draadloze instellingen worden automatisch geïnitialiseerd. Het
vergadersysteem herkent automatisch de gebruikte frequenties
en wijkt bij storingen uit naar een vrije frequentie.
3. Selecteer een aanmeldingsmodus van de draadloze units:
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De antennemodule schoonmaken en onderhouden
– Open aanmeldingsmodus („Draadloze instellingen” > „Toegangsmodus” > „Open”)
Alle beschikbare draadloze units ADN-W D1 melden zich automatisch bij de antennemodule aan en kunnen onmiddellijk worden gebruikt. Deze aanmeldingsmodus kan worden gebruikt, als
slechts één draadloos vergadersysteem wordt gebruikt en een
standaard afluisterbeveiliging volstaat.
– Gesloten aanmeldingsmodus („Draadloze instellingen” > „Toegangsmodus” > „Gesloten”)
Alleen draadloze units, waarvan het serienummer in de aanmeldingslijst is opgenomen, kunnen voor de draadloze vergadering
worden gebruikt. Gebruik deze aanmeldingsmodus indien er
meerdere draadloze vergaderingen naast elkaar plaatsvinden,
zodat de draadloze units met het correcte vergadersysteem verbonden zijn. Met de gesloten aanmeldingsmodus kunt u de
afluisterbeveiliging verhogen, omdat alleen geselecteerde en
vrijgegeven draadloze units worden gebruikt.
In de ADN System-gebruiksaanwijzing staat meer informatie
over de configuratie van de draadloze werking.

De antennemodule schoonmaken en
onderhouden
왘 Maak het product uitsluitend schoon met een zachte, droge doek.

Technische specificaties ADN-W AM
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Radiografisch frequentiebereik

2,4 GHz, 5,1 tot 5,9 GHz

Draadloos uitgangsvermogen

25 tot 100 mW (afhankelijk van het
ingestelde land/de regio)

Voedingsspanning

12 tot 15 V
alternatief ADN PORT-bus 52,8 V

Stroomverbruik

6W

Antennes

3 staafantennes met R-SMA-aansluiting

Reikwijdte naar de units

typ. 30 m

Montageschroefdraad

5/8" en 3/8" met schroefdraadelement

Temperatuurbereiken

Gebruik: +5 °C tot +45 °C
Opslag: -25 °C tot +70 °C

Relatieve luchtvochtigheid

Gebruik: 20 tot 95%
Opslag: 10 tot 90%

Afmetingen (bxhxd)

ca. 226 x 181 x 58 mm

Gewicht

ca. 1.660 g

Technische specificaties ADN-W AM
In overeenstemming met
Europa

EMC
Radio

Veiligheid

EN 301489-1/-17
EN 300328
EN 301893
EN 300440-1/-2
EN 60065

Toegelaten voor
USA

47 CFR Part 15
FCC-ID: DMOADNWAM

Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Industry Canada RSS 210
IC: 2099A-ADNWAM

CE-overeenstemming
RoHS-richtlijn (2011/65/EU)
Richtlijn voor radio-installaties (2014/53/EU)
De verklaring is op internet onder
www.sennheiser.com/download beschikbaar.
Lees voor de inbedrijfstelling de specifieke
voorschriften door, die voor uw land van
toepassing zijn.
Italië: Voor privé-gebruik is een algemene vergunning voor de frequentieband 5.150 - 5.725
MHz noodzakelijk, indien ons draadloze systeem buiten het eigen gebouw wordt gebruikt.
Voor openbaar gebruik is een algemene
vergunning noodzakelijk.
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