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Voor uw eigen veiligheid
Neem de met het product meegeleverde veiligheidsvoorschriften absoluut in acht.
Deze bevatten belangrijke informatie om het product zonder gevaar te gebruiken,
alsmede verklaringen van de fabrikant en garantie-aanwijzingen.

www

Voor het gehele ADN-conferentiesysteem is een uitvoerige gebruiksaanwijzing
beschikbaar
Manual

•

op internet onder www.sennheiser.com of

•

op de met de centrale unit ADN CU1 meegeleverde DVD-ROM.
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De centrale unit ADN CU1
De centrale unit ADN CU1 is onderdeel van het conferentiesysteem
Sennheiser ADN.
Het gehele conferentiesysteem wordt door middel van de centrale unit aangestuurd. Voor het draadgebonden gebruik kunt max. 40 deelnemersposten ADN D1
en voorzittersposten ADN C1 rechtstreeks op de centrale unit aansluiten. Voor
grotere draadgebonden conferenties tot max. 400 units beheert de centrale unit
max. 15 voedingsadapters ADN PS, die op hun beurt de draadgebonden units
van spanning voorzien.
Met een draadloze conferentiemodus kunt u maximaal 150 draadloze units ADNW C1 en ADN-W D1 gebruiken. Daarvoor hebt u per hoofdunit minstens één antennemodule ADN-W AM nodig, waarop maximaal 75 draadloze units worden aangesloten. Afhankelijk van de toestand van de ruimte hebt u eventueel meerdere
antennemodules nodig. Houd er echter rekening mee, dat u op een hoofdunit maximaal vier antennemodules kunt aansluiten.
Voor de configuratie van het conferentiesysteem kunt u kiezen of u het bedieningsmenu van de centrale unit of de software „Conference Manager” wilt
gebruiken. Alle functies van de draadloze werking kunt u echter uitsluitend met
behulp van de software configureren. Met behulp van de software kunt u conferenties bovendien door middel van een grafisch platform aansturen en bewaken.
U kunt willekeurige draadgebonden units ADN C1 en ADN D1 en draadloze
units ADN-W C1 en ADN-W D1 combineren, zolang u bij het opbouwen en
de bekabeling aan de aangegeven aansluitmogelijkheden voldoet (totaal
max. 400 units, waarvan max. 150 draadloze units).
Overzicht van de draadgebonden conferentiemodus

ADN CU1
Software
„Conference Manager”

Conferenties tot
max. 40 deelnemers

Conferenties tot max. 400 deelnemers

ADN PS

ADN PS
max. 15 ADN PS
max. 400
ADN D1/ADN C1

max. 40
ADN D1/ADN C1
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per ADN PS met
enkelvoudige bekabeling
max. 70 ADN D1/ADN C1

per ADN PS met
redundante ringbekabeling
max. 40 ADN D1/ADN C1

Omvang levering

Overzicht van de draadloze conferentiemodus

ADN CU1
Software
„Conference Manager“

max. 4 ADN-W AM
max. 150 ADN-W D1/ ADN-W C1
max. 150 ADN-W D1 / ADN-W C1

ADN-W AM

ca. 30 m

ca. 30 m

ca. 30 m

ca. 30 m

Conferenties tot max. 150 deelnemers

Omvang levering
1
1
1
1
1

centrale unit ADN CU1
netkabel (afhankelijk van de versie met EU-, UK- of US-stekker), lengte 1,8 m
gebruiksaanwijzing
bijlage veiligheidsinformatie
DVD-ROM (bevat o.a. de software „Conference Manager”, de software
„ADN Cable Calculator” en de ADN System-gebruiksaanwijzing voor het gehele
conferentiesysteem in de vorm van een PDF-bestand)
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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 en draad505554 loos), voedingspanning
voor max. 40 units en/of
antennemodule
505555

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

Functie

Draadgebonden standaardcomponenten
Voedingsspanning

Deelnemersposten

Systeemkabels

Aantal

Omschrijving

Art.nr.

Functie

1 – 15
(optie)

ADN PS-EU voedingsadapter 505546 Voedingsspanning van units
EU-versie
bij enkelvoudige of redunADN PS-UK voedings505547 dante bekabeling, voor conferenties tot max. 400 units
adapter UK-versie
ADN PS-US voedingsadapter US-versie

505548

Aantal

Omschrijving

Art.nr.

max. 400

ADN D1-deelnemersposten

502758 Voor bijdragen aan een
conferentie

1 – 10
(optie)

ADN C1-voorzittersposten

502759 Voor het leiden van een
conferentie

Functie

De systeemkabels zijn zwart en voorzien van 2 afgeschermde RJ45-stekkers.
Aantal

Omschrijving, lengte

Art.nr.

diversen

SDC CBL RJ45-2, 2 m
SDC CBL RJ45-3, 3 m

009842 Om componenten en units
009843 met elkaar te verbinden

Functie

SDC CBL RJ45-5, 5 m

009844

SDC CBL RJ45-10, 10 m

009845

SDC CBL RJ45-20, 20 m

009846

SDC CBL RJ45-50, 50 m

009847

Draadloze componenten
Antennemodule

Aantal

Omschrijving

1–4

ADN-W AM-antennemodule 504743 Voor de radiografische
ADN-W AM-US antenne505715 dataoverdracht

Art.nr.

Functie

module US-versie
Draadloze units
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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

afhankelijk van
het aantal
draadloze
units

ADN-W BA-accu voor
draadloze units

504744 Voor de voedingsspanning

ADN-W MIC 15-39
ADN-W MIC 36-29

504750 Zwanenhalsmicrofoons voor
504751 bijdragen

ADN-W MIC 15-50

504752

ADN-W MIC 36-50

504753

Overige toebehoren voor het ADN-conferentiesysteem staan vermeld onder
www.sennheiser.com.
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Productoverzicht centrale unit ADN CU1
1

2

3

4 5

ADN CU1
ESC

IN –– AUDIO –– OUT

6

7

PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

8 9

100-240V~
50/60Hz 240W

@

A

B
F

C

D

E

15

A Vooraanzicht
1 Aan-/uitschakelaar
2 Toets voor standaardaanduiding
3 Display
4 Jog-dial
5 Annuleertoets ESC

B Achteraanzicht
6 Audio-ingang IN
7 Audio-uitgang OUT
8 Aansluitbus voor units/ADN PS/
ADN-W AM PORT II (RJ45)
9 Aansluitbus voor units/ADN PS/
ADN-W AM PORT I (RJ45)
0 Beeldschermuitgang VGA
A USB-bus

(2x)

B Netwerkbus (RJ45)
C Ventilator
D Netaansluiting
E Typeplaatje
F Gevaarsaanduiding
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Overzicht ADN CU1-display
Na het inschakelen verschijnen op het display van de centrale unit voortgangsbalken (voor de startprocedure „Starten systeem...” en voor de zelftest „Zelftest...”) en daarna de standaardaanduiding:

G

I

H

Directe toegang

30 D1/C1

22

P

O

N

M

L

K

J

Symbool
Mogelijke aanduiding/functie
G Conferentiemodus Actueel ingestelde conferentiemodus: „Directe toegang”,
„Negeren”, „Indrukken om te spreken”,
„Spreekrecht aanvragen”
H Volume
conferentiekanaal

Ingestelde volume van de luidsprekers van de units

I Aantal units

Aantal met het conferentiesysteem verbonden units
(draadgebonden of draadloos)

J Verbindingsstatus

De centrale unit is niet met de software „Conference
Manager” en/of een mediabesturing verbonden.
De centrale unit is met de software „Conference
Manager” en/of een mediabesturing verbonden.

K Structuurwijziging

Het symbool verschijnt wanneer na de laatste initialisatie een storing/wijziging in de bekabeling van de
units is opgetreden/uitgevoerd.

L Kabelstoring

Het symbool verschijnt wanneer een unit niet correct
met de centrale unit ADN CU1 is verbonden.

M Kortsluitmelding

Het symbool verschijnt wanneer er kortsluiting in de
bekabeling van de units is opgetreden. Het display
gaat rood branden.

N Waarschuwingsmelding

Het symbool verschijnt wanneer een storing/wijziging is opgetreden. Bij storingen gaat het display
rood branden.

O Audioregistratie

Het symbool verschijnt wanneer de audioregistratie
van de conferentie is ingeschakeld.
Het symbool knippert wanneer de opslagcapaciteit
te gering is.
Het symbool verschijnt wanneer na het beëindigen
van de audioregistratie nog gegevens naar het
opslagmedium worden geschreven.
Het symbool verschijnt wanneer de audioregistratie
is mislukt. Het display gaat rood branden.

P Toetsvergrendeling (zie
pagina 19)

Toetsvergrendeling van de centrale unit
uitgeschakeld
Toetsvergrendeling van de centrale unit
ingeschakeld

Informatie met betrekking tot het verhelpen van een storing wanneer de symbolen K tot N worden weergegeven, staat vermeld in de ADN Systemgebruiksaanwijzing.
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Opbouw en aansturing van het
conferentiesysteem plannen
Opbouw van een draadgebonden conferentiesysteem
Basiseisen voor het opbouwen met draadgebonden units
Voordat u het conferentiesysteem gaat gebruiken, moet u controleren of alle
draadgebonden units worden voorzien van een minimale voedingsspanning van
35 V. De voedingsspanning is afhankelijk van het aantal gebruikte units en de
lengte van de kabels. De gangbare kabellengte voor de kabel naar de centrale unit,
of voor de voedingsspanning naar de eerste unit bedraagt max. 50 m en tussen de
afzonderlijke units 2 tot 5 m.
Rekening houdend met deze kabellengte is het gebruik met onderstaand aantal
units gegarandeerd:
•

kleine conferentie alleen met centrale unit ADN CU1
– 30 – 40 units bij enkelvoudige bekabeling

•

grote conferentie met centrale unit ADN CU1 en maximaal 15 voedingsadapters ADN PS
– max. 400 units bij enkelvoudige of redundante bekabeling
per voedingsadapter ADN PS
– 60 – 70 units bij enkelvoudige bekabeling
– 30 – 40 units bij redundante bekabeling

Bij kortere kabels zijn eventueel meer units mogelijk.
Voor alle opbouwvormen geldt dat u de deelnemersposten ADN D1 en voorzittersposten ADN C1 in een willekeurige volgorde kunt combineren. Alle draadgebonden
componenten van het conferentiesysteem worden met behulp van de systeemkabels SDC CBL RJ45 met elkaar verbonden.
Berekening van de voedingsspanning van de units
Met behulp van de software „ADN Cable Calculator” kunt u het spanningsverlies
van de draadgebonden units in de afzonderlijke kabels van een kabelstreng of
kabelring berekenen en de opbouw van de componenten plannen. De software
staat op de DVD-ROM (wordt met de ADN CU1 meegeleverd) of is verkrijgbaar via
uw Sennheiser-leverancier of op de download-pagina van de internetpagina
www.sennheiser.com.
Meer informatie met betrekking tot de installatie en het gebruik van de software
„ADN Cable Calculator” vindt u in de help-optie van de software „ADN Cable Calculator” en in de ADN System-gebruiksaanwijzing.
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Kleine conferentie met enkelvoudige bekabeling
Voor kleine conferenties met ca. 30 – 40 units heeft u een centrale unit ADN CU1
voor de besturing van de conferentie nodig. De units worden door middel van twee
kabelstrengen rechtstreeks op de centrale unit aangesloten.
ADN CU1
ADN CU1
ESC

RT

PO

II

RT

PO

I

max. 40
ADN D1/ADN C1

ADN CU1
ADN CU1
ESC

2

1

...

3

ca. 2–5 m

max. 50 m

20

ca. 2–5 m

52,8 V

>35 V

Grote conferentie met enkelvoudige bekabeling
Voor de opbouw van het conferentiesysteem met het maximale aantal units
(max. 400 units zijn mogelijk) heeft u een centrale unit ADN CU1 voor de besturing
van de conferentie en meerdere voedingsadapters ADN PS voor de voedingsspanning van de units nodig. De units worden per voedingsadapter ADN PS door middel
van vier kabelstrengen aangesloten.
ADN CU1
ADN CU1

PORT I/II

ESC

RT

PORT

PO

II 2
RT
PO
II 1
PORT

I1
I2

ADN PS (max. 15)

max. 70
ADN D1/ADN C1

ADN PS

ADN CU1
ADN CU1
ESC

2

1
max. 50 m
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max. 50 m

52,8 V

ca. 2–5 m

3

... 20

ca. 2–5 m

>35 V

Opbouw en aansturing van het conferentiesysteem plannen

Grote conferentie met redundante bekabeling
Met de redundante ringbekabeling wordt gegarandeerd, dat wanneer een unit of
een systeemkabel uitvalt of wordt gemanipuleerd, alle andere units van de kabelring op betrouwbare wijze blijven werken.
Voor de opbouw van het conferentiesysteem met redundante ringbekabeling heeft
u een centrale unit ADN CU1 voor de besturing van de conferentie en meerdere
voedingsadapters ADN PS voor de voedingsspanning van de units nodig. De units
worden in twee ringen per voedingsadapter ADN PS aangesloten.
ADN CU1
ADN CU1

PORT I/II

ESC

PO

II 2
RT
PO
1
PORT II

RT
I1
PORT I 2

ADN PS (max. 15)

max. 40
ADN D1/ADN C1

ADN PS

ADN CU1
ADN CU1
ESC

2

1
max. 50 m

max. 50 m

52,8 V

ca. 2–5 m

3

... 20

ca. 2–5 m

>35 V

Op iedere voedingsadapter ADN PS kunt u de verschillende opbouwvormen
(enkelvoudige bekabeling met kabelstrengen of redundante ringbekabeling) door elkaar gebruiken, zolang u tijdens het bekabelen de aangegeven
aansluitmogelijkheden in acht neemt.
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Opbouw van een draadloos conferentiesysteem
Basiseisen voor de opbouw met draadloze units
De draadloze units ADN-W C1 en ADN-W D1 worden draadloos met de antennemodule ADN-W AM verbonden, die zelf door middel van een systeemkabel met de centrale unit ADN CU1 is verbonden. De antennemodule ADN-W AM kan max. 75
draadloze units beheren. De units werken op accu’s en zijn daardoor eenvoudig en
flexibel inzetbaar. Als de voedingspanning van de antennemodule via de systeemkabel onvoldoende is, heeft u een eigen voedingsspanning voor de antennemodule
via de voedingsadapter NT 12-50C.
Draadloos conferentiesysteem
Voor de opbouw van een draadloos vergadersysteem hebt u een hoofdunit
ADN CU1 voor de besturing van de vergadering en minimaal één antennemodule
ADN?W AM voor de werking van de draadloze units nodig (reikwijdte ca. 30 m).

4

PORT II

PORT I

max. 150 units per CU1
max. 75 units per antennemodule

1

2

3

ADN-W AM

ADN CU1

ADN-W AM

...
max. 50 m
>1m

> 0,5 m

> 0,5 m

75

> 0,5 m

U kunt willekeurige draadgebonden units ADN C1 en ADN D1 en draadloze
units ADN-W C1 en ADN-W D1 combineren, zolang u bij het opbouwen en
de bekabeling aan de aangegeven aansluitmogelijkheden voldoet (totaal
max. 400 units, waarvan max. 150 draadloze units).
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Configuratie en aansturing van het conferentiesysteem
Voor de configuratie van het conferentiesysteem kunt u kiezen of u het bedieningsmenu van de centrale unit of de software „Conference Manager” wilt
gebruiken. Alle functies van de draadloze werking kunt u echter uitsluitend met
behulp van de software configureren. Met behulp van de software kunt u conferenties bovendien door middel van een grafisch platform aansturen en bewaken.
U kunt de software „Conference Manager” op twee verschillende manieren
gebruiken:
1. Als programma op de in de centrale unit geïntegreerde pc
Hiervoor moet u beeldscherm, toetsenbord en muis voor de bediening op de
centrale unit aansluiten (zie pagina 17).

ADN CU1

Software Conference Manager

1

2

2. Als programma op een Windows-pc
Hiervoor moet u de software „Conference Manager” op de pc installeren en
deze samen met de centrale unit in een netwerk opnemen (zie pagina 17).
Informatie met betrekking tot de installatie en het gebruik van de software
„Conference Manager”, staat vermeld in de ADN System-gebruiksaanwijzing.

In- en uitvoeren van audiosignalen
Door middel van XLR-aansluitingen kunt via het conferentiekanaal externe audiosignalen weergeven of het conferentiekanaal weergeven.
Om een conferentie te kunnen registreren kunt u gebruik maken van de registratiefunctie van de centrale unit ADN CU1. Het conferentiekanaal en alle kanalen van
de units worden als audiobestanden in wav-formaat op een USB-opslagmedium
opgeslagen.

Met een mediabesturingssysteem koppelen
Het ADN-conferentiesysteem kan volledig in een mediabesturingssysteem worden
geïntegreerd. U kunt alle functies van het conferentiesysteem met behulp van programmeerbare commando’s van uw mediabesturing bewaken en aansturen (informatie met betrekking tot de koppeling in een mediabesturingssysteem staat
vermeld in de ADN System-gebruiksaanwijzing).
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De centrale unit ADN CU1 voor het
gebruik voorbereiden
De centrale unit plaatsen of monteren
왘 Zorg ervoor, dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.
왘 Plaats de centrale unit zoals weergegeven op de afbeelding.
Informatie met betrekking tot de montage van de centrale unit in een
19”-rack staat vermeld in de ADN System-gebruiksaanwijzing.

De centrale unit op de voedingsspanning aansluiten
VOORZICHTIG
Er kan schade aan het product ontstaan door ongeschikte netkabels of
stopcontacten!
Door een ongeschikte voedingsspanning kan het product beschadigen.
왘 Sluit het product met de netkabel (wordt meegeleverd) op de voedingsspanning aan.
왘 Gebruik uitsluitend multicontactdozen en verlengkabels die zijn voorzien van
geaarde contacten.
왘 Gebruik uitsluitend netkabels met driepolige stekkers (geaarde stekkers).
왘 Sluit eerst de apparaatstekker van de netkabel (wordt meegeleverd) op de
netaansluiting aan D .
왘 Steek daarna de stekker van de netkabel (afhankelijk van de versie met EU-,
UK- of US-stekker) in het stopcontact.
De centrale unit ADN CU1 is nu bedrijfsklaar.

15

100-240V~
50/60Hz 240W

D
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Het conferentiesysteem opbouwen
VOORZICHTIG
Schade aan het product door een ongeschikte voedingsspanning!
Wanneer u op de aansluitingen PORT I , PORT II, DATA PS alsmede
/
standaard netwerkproducten met behulp van een RJ45-stekker (bijv. schakelaars of
netwerkkaarten) aansluit, kunnen deze beschadigd raken als gevolg van een
onjuiste voedingsspanning.
왘 Sluit de aansluitingen PORT I , PORT II, DATA PS alsmede
/
uitsluitend op
de daarvoor bedoelde units ADN C1 en ADN D1 en voedingsadapters ADN PS en
antennemodule ADN-W AM aan.
Onafhankelijk van het aantal units en de afmetingen van de ruimten, adviseren wij
om het conferentiesysteem als volgt op te bouwen:
왘 Plan of u draadgebonden units of mobiele draadloze units nodig heeft. U kunt
de beide opbouwvormen ook willekeurig combineren.
왘 Leg vast hoeveel units u nodig heeft. In totaal zijn 400 units (waarvan max.
150 draadloze units) in een conferentiesysteem mogelijk (het aantal voorzittersposten ADN C1 of ADN-W C1 is tot maximaal 10 beperkt). Ga altijd uit van
het grootst mogelijke aantal deelnemers.
Indien u gebruik maakt van draadgebonden units:
왘 Leg vast of een enkelvoudige bekabeling voldoende is of dat u een redundante
bekabeling nodig heeft (zie pagina 7).
왘 Bereken eventueel het aantal benodigde voedingsadapters ADN PS (maximaal
zijn 15 voedingsadapters ADN PS in één conferentiesysteem mogelijk).
왘 Bereken eventueel de maximale lengte van de bekabeling, om de voedingsspanning van alle aangesloten units te garanderen (zie pagina 7).
왘 Plaats de centrale unit ADN CU1 en eventueel de voedingsadapters ADN PS, in
bijv. de technische of de conferentieruimte.
왘 Plaats de units bij de desbetreffende stoelen.
왘 Leg een voldoende aantal systeemkabels SDC CBL RJ45 in de vereiste lengten
klaar.
Op iedere voedingsadapter ADN PS kunt u de verschillende opbouwvormen
(enkelvoudige bekabeling of redundante ringbekabeling) door elkaar
gebruiken, zolang u tijdens het bekabelen de aangegeven aansluitmogelijkheden in acht neemt.
Wanneer u gebruik maakt van draadloze units:
왘 Plaats de centrale unit ADN CU1 bijv. in de technische of conferentieruimte en
de antennemodule ADN-W AM bij voorkeur in de conferentieruimte. De radiografische reikwijdte van de antennemodule bedraagt ca. 30 m.
왘 Plaats de bedrijfsklare draadloze units bij de desbetreffende stoelen.
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.

ADN CU1 | 13

Het conferentiesysteem opbouwen

Kleine draadgebonden conferentie met de centrale unit
opbouwen
Voor een kleine draadgebonden conferentie heeft u geen voedingsadapter ADN PS
nodig.
De units als kabelstreng met de centrale unit ADN CU1 verbinden
Hierna wordt de procedure voor een kabelstreng beschreven. Herhaal de stappen
eventueel voor een twee kabelstreng.
왘 Sluit met een systeemkabel de unitaansluiting PORT II 8 of PORT I 9 van de
centrale unit ADN CU1 op de ingang IN < van de eerste unit aan.
왘 Sluit de uitgang OUT A van de eerste unit met behulp van een systeemkabel
op de ingang IN < van de tweede unit aan.
왘 Herhaal dit met de overige units.
왘 Herhaal alle stappen eventueel voor een twee kabelstreng.

ADN CU1

ADN D1/ADN C1

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

8

100-240V~
50/60Hz 240W

<

9
PORT II

IN OUT

PORT I

A

IN OUT

IN OUT

ADN CU1
PORT II

PORT I

IN
N

IN
N

1

1

O
UT
OUT

IN
N

O
UT
OUT

IN
N

2

2

O
UT
OUT

IN
N

O
UT
OUT

IN
N

... 20

... 20

O
UT
OUT

O
UT
OUT

Neem het door het spanningsverlies beperkte aantal van ca. 15 – 20 units
per kabelstreng in acht (zie pagina 7).
U kunt de als optie verkrijgbare kabelhouders voor de systeemkabels
gebruiken In de ADN System-gebruiksaanwijzing staat gedetailleerde
informatie.
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Grote draadgebonden conferentie opbouwen
Bij meer dan 40 units of bij redundante bekabeling heeft u de voedingsadapters
ADN PS nodig. U kunt maximaal 15 voedingsadapters ADN PS in één conferentiesysteem gebruiken.
Voedingsadapters ADN PS op de centrale unit ADN CU1 aansluiten
왘 Sluit met een systeemkabel (tot max. 50 m is toegestaan) de unitaansluiting PORT II 8 of PORT I 9 van de centrale unit ADN CU1 op de
ingang DATA CU/PS < van de eerste voedingsadapter ADN PS aan.
왘 Sluit met een systeemkabel de uitgang DATA PS A van de eerste voedingsadapter ADN PS op de ingang DATA CU/PS < van de tweede voedingsadapter
ADN PS aan.
왘 Ga voor alle overige voedingsadapters ADN PS op dezelfde manier te werk.

ADN CU1

ADN PS

PORT I

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

PORT II

DATA
CU/PS

1

2

1

PS

2

100-240V~
50/60Hz 240W

100 - 240V
50/60Hz 385W
PORT I & PORT II: max. 5.25A sum

8

9
PORT II

<
PORT I

DATA
CU/PS PS

A
DATA
CU/PS PS

DATA
CU/PS PS

왘 Verbind de draadgebonden units met de voedingsadapter ADN PS (zie de
gebruiksaanwijzing van de voedingsadapter ADN PS of de ADN Systemgebruiksaanwijzing).
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Draadloze conferentie opbouwen
Voor het gebruik van draadloze units hebt u minimaal één antennemodule ADN-W
AM nodig.
De antennemodule ADN-W AM op de centrale unit ADN CU1 aansluiten
왘 Sluit met een systeemkabel (wordt met de ADN-W AM meegeleverd, tot max.
50 m is toegestaan) de unitaansluiting PORT II 8 of PORT I 9 van de centrale
4 van de antennemodule ADN-W AM aan.
unit ADN CU1 op de ingang
Wanneer de voedingsspanning van de antennemodule door middel van de
systeemkabel onvoldoende is, heeft de antennemodule een afzonderlijke
voedingsspanning via de voedingsadapter NT 12-50C nodig (in de ADN
System-gebruiksaanwijzing staat gedetailleerde informatie).
U kunt de antennemodule ADN-W AM ook op de unitaansluitingen PORT
van een voedingsadapter ADN PS aansluiten. Daarbij is het niet belangrijk
of gebruik wordt gemaakt van een streng- of 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

9
PORT II
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Het gebruik in combinatie met de software „Conference
Manager” voorbereiden
Gebruik van de software in combinatie met de centrale unit
Om de software „Conference Manager” in combinatie met de centrale unit te
kunnen gebruiken, heeft u onderstaande apparaten nodig:
Apparaat

Voorwaarden

Beeldscherm

Aansluiting:

15-polige Sub-D-VGA

Resolutie:

800 x 600 pixels of hoger

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

100-240V~
50/60Hz 240W

1.024 x 768 of 1.280 x 1.024 pixels aanbevolen

0

Muis

Standaard-USB voor Windows-pc’s

Toetsenbord

Standaard-USB voor Windows-pc’s
Ondersteunde taallay-outs: bijv. Engels, Duits, Frans, Spaans,
Italiaans, Nederlands, Russisch, Chinees, Japans (een complete
lijst staat vermeld in de ADN System-gebruiksaanwijzing)

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

100-240V~
50/60Hz 240W

왘 Sluit met behulp van een Sub-D-VGA-kabel een beeldscherm op de beeld< aan.
schermuitgang

A

왘 Sluit het toetsenbord en de muis op de beide USB-interfaces

A aan.

왘 Configureer het beeldscherm, het toetsenbord en de muis met behulp van de
software „Conference Manager” (in de ADN System-gebruiksaanwijzing staat
gedetailleerde informatie).
Maak eventueel gebruik van een USB-hub als het aantal USB-interfaces A
van de centrale unit onvoldoende is.
Werking van de software op een afzonderlijke pc
Om de software „Conference Manager” in combinatie met een afzonderlijke pc te
kunnen gebruiken, moet u onderstaande systeemeisen in acht nemen:
Componenten

Voorwaarden

Processor

Intel Pentium 4 of AMD Athlon XP, 2 GHz of hoger

Werkgeheugen (RAM)

Afhankelijk van het besturingssysteem, minimaal 1 Gb

Harde schijf

Minimaal 500 Mb vrij geheugen op de harde schijf

Stations

DVD-ROM

Interfaces/netwerk

Ethernet 100 Mbit/s

Internetprotocol TCP/IP

Internetprotocol versie 4 (IPv4)

Beeldscherm

Minimale resolutie: 800 x 600 pixels
Aanbevolen: 1.024 x 768 pixels

Besturingssysteem

Microsoft Windows XP Professional met SP3
Microsoft Windows Vista met SP2
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

2x 52.8V

PORT I

100-240V~
50/60Hz 240W

1.75A

B

왘 Sluit de ethernet-interface B van de centrale unit met behulp van een netwerkkabel (type: cat. 5) op de netwerkinterface van uw pc aan.
U kunt pc en centrale unit ook met behulp van een switch of iets dergelijks
aansluiten.
왘 Installeer de op de DVD-ROM meegeleverde software „Conference Manager” op
de aangesloten pc en configureer het netwerk (in de ADN System-gebruiksaanwijzing staat gedetailleerde informatie).
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Externe audio-apparaten op de centrale unit aansluiten
Om het conferentiekanaal aan een extern audio-apparaat door te geven:
IN –– AUDIO –– OUT

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

2x 52.8V

1.75A

7

6

왘 Sluit de audio-uitgang OUT 7 van de centrale unit met behulp van een
XLR-kabel op een extern audio-apparaat aan.
Om een externe audiobron aan te kunnen sluiten en door middel van het conferentiekanaal uit te zenden:
왘 Sluit de externe audiobron door middel van een XLR-kabel op de audio-ingang
IN 6 van de centrale unit aan.

USB-opslagmedium voor de audioregistratie op de
centrale unit aansluiten
Om de audioregistratie van de centrale unit ADN CU1 te kunnen gebruiken, heeft
u een USB-opslagmedium met onderstaande eigenschappen nodig:
USB-opslagmedium

Voorwaarden

Geadviseerde opslagcapaciteit 500 GB
Bestandssysteem

NTFS, FAT32

Partitie

1

Aansluiting

USB-stekker type A

Interface

USB 2.0

Voedingsspanning

Via de USB-aansluiting (ca. 500 mA) of afzonderlijke voedingsadapter

왘 Sluit het USB-opslagmedium op één van de USB-interfaces

A aan.

왘 Sluit eventueel de voedingsadapter van het USB-opslagmedium aan.

HDD

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

100-240V~
50/60Hz 240W

A

Maak gebruik van een SUB-hub als het aantal USB-interfaces A onvoldoende is of het USB-opslagmedium te groot voor de aansluiting op de centrale unit.

Centrale unit ADN CU1 bedienen
Conferentiesysteem in-/uitschakelen
Het conferentiesysteem met draadgebonden units inschakelen

ADN CU1
ADN CU1
ESC

1

왘 Druk op de centrale unit ADN CU1 en eventueel op de voedingsadapters ADN PS
de aan-/uitschakelaar 1 in de stand „I”.
De centrale unit wordt ingeschakeld, het display licht op. De eventueel aangesloten voedingsadapters worden eveneens ingeschakeld.
Het conferentiesysteem met antennemodule voor de draadloze werking
inschakelen
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.
Wanneer u voor de draadloze werking van het conferentiesysteem eveneens voedingsadapters ADN PS gebruikt, moet u deze eveneens inschakelen (zie voorgaande hoofdstuk).
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Het conferentiesysteem uitschakelen
Wanneer u in de software „Conference Manager” wijzigingen aan een configuratie heeft aangebracht, moet u deze wijzigingen opslaan, voordat u de
centrale unit uitschakelt. Alle overige instellingen van de centrale unit
worden automatisch opgeslagen.
왘 Druk op de centrale unit ADN CU1 de aan-/uitschakelaar 1 in de stand „0”.
De centrale unit wordt uitgeschakeld en het display gaat uit. Alle op de centrale
unit aangesloten en ingeschakelde voedingsadapters ADN PS worden uitgeschakeld en de status-LED’s gaan uit. Een eventueel aangesloten antennemodule ADN-W AM wordt eveneens ingeschakeld.
Om de centrale unit ADN CU1 volledig uit te schakelen:
왘 Trek de stekker van de centrale unit ADN CU1 uit het stopcontact.

Toetsvergrendeling van de centrale unit uitschakelen
Wanneer u de toetsvergrendeling heeft ingeschakeld, moet u deze tijdelijk uitschakelen om de centrale unit te kunnen bedienen:
왘 Druk op de jog-dial of een willekeurige andere toets.
Op het display verschijnt „Toetsvergrendeling”.
왘 Verdraai de jog-dial.
De instelling „Uit” wordt geselecteerd.
왘 Druk op de jog-dial.
De toetsvergrendeling wordt uitgeschakeld.

Functie van de toetsen
Actie

Functies

Op de annuleertoets ESC • De invoer annuleren en telkens naar het eerstvoldrukken
gende hogere menuniveau tot aan de standaardaanduiding springen
Op jog-dial drukken

Jog-dial draaien

Op de toets voor de
standaardaanduiding
drukken

• Vanuit de standaardaanduiding naar het bedieningsmenu wisselen
• Een menu selecteren
• Naar een submenu wisselen
• Instellingen opslaan en terugkeren naar het
bedieningsmenu
• Het volume van het conferentiekanaal verhogen of
verlagen (in de standaardaanduiding)
• Naar het voorgaande of volgende menu wisselen
• De waarden voor het menu wijzigen
• Naar de standaardaanduiding springen
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Volume van de luidsprekers van de units instellen
Directe toegang

30 D1/C1
20

Met behulp van de centrale unit kunt u het volume van de luidsprekers van de units
instellen. De standaardaanduiding geeft het op dat moment ingestelde volume H
weer.
VOORZICHTIG

H

Gevaar voor gehoorbeschadigingen door harde piepgeluiden!
Bij een hoog volume van het conferentiekanaal of als meerdere deelnemers tegelijk praten, kunnen door de terugkoppelingen harde
piepgeluiden ontstaan. Deze geluiden kunnen gehoorbeschadigingen veroorzaken.
왘 Zet het volume van het conferentiekanaal zachter (zie onder).
왘 Schakel de functie „Anti rondzingen” in, om het volume voor het
optreden van terugkoppelingen te kunnen verhogen (zie
pagina 24).
왘 Zorg ervoor, dat de automatische piekonderdrukking „Verzwakking luidsprekervolume” is ingeschakeld (zie pagina 24). Deze
functie vermindert de versterkingsfactor per unit en voorkomt
daardoor een terugkoppeling.
왘 Vergroot de afstand tussen de afzonderlijke units tot ten minste
50 cm.
왘 Verdraai de jog-dial.
– naar rechts, om het volume te verhogen of
– naar links, om het volume te verlagen.
Gebruik de functie „Anti rondzingen”, om het volume van het conferentiekanaal tot max. 5 dB te kunnen verhogen, zonder dat terugkoppelingen
optreden (zie pagina 24).

Conferentiesysteem configureren
Zo werkt u met het bedieningsmenu
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van het menu „Max. aantal microfoons”
beschreven, hoe u in het bedieningsmenu instellingen kunt uitvoeren.
Vanuit de standaardaanduiding naar het bedieningsmenu wisselen
Directe toegang

30 D1/C1
20

Standaardaanduiding

Hoofdmenu
Conferentiemenu
Audiomenu
Instellingen draadloos

Hoofdmenu „Hoofdmenu”;
submenu „Conferentiemenu” geselecteerd

왘 Druk op de jog-dial.
U komt in het hoofdmenu „Hoofdmenu”. Het laatst geopende submenu of het
laatst geopende menupunt wordt weergegeven.
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Menu openen
Hoofdmenu
Conferentiemenu
Audiomenu
Instellingen draadloos

Conferentiemenu
Bedrijfsmodus
Max. aantal microfoons
Max. aantal aanmeldingen

Max. aantal microfoons
Conf. Mode
Microfoons
No. Request
05

Het submenu
„Conferentiemenu”
selecteren en openen

Het menupunt „Max.
aantal microfoons”
selecteren en openen

05
05

Het menupunt „Max.
aantal microfoons”
verschijnt

왘 Druk op de jog-dial, om het submenu „Conferentiemenu” te openen.
Het submenu „Conferentiemenu” verschijnt.
왘 Druk op de jog-dial, om het menu „Max. aantal microfoons” te selecteren.
왘 Druk op de jog-dial, om het menu „Max. aantal microfoons” te openen.
Instellingen wijzigen en opslaan
Conferentiemenu
Bedrijfsmodus
Max. aantal microfoons
Max. aantal aanmeldingen

Max. aantal microfoons
Conf. Mode
Microfoons
No. Request
05

Het menupunt „Max.
aantal microfoons”
selecteren en openen

05

Max. aantal microfoons
Conf. Mode
Microfoons
No. Request

05

Het menupunt
„Max. aantal
microfoons” instellen

07
05

Invoer opslaan

왘 Druk op de Jog-dial, om instellingen in het menu „Max. aantal microfoons” uit
te voeren.
왘 Druk op de jog-dial.
Uw invoer wordt opgeslagen. U zit weer in het bedieningsmenu.
Wanneer de Jog-dial kort naar links of rechts wordt bewogen, verandert het
menu of de instelling stapsgewijs.
Wanneer de Jog-dial naar links of rechts wordt gedraaid en in deze positie
wordt gehouden, verandert het menu of de instelling continu (repeatfunctie).
Invoer afbreken
왘 Druk op de annuleertoets ESC.
Het bedieningsmenu c.q. het eerstvolgende hogere menuniveau
verschijnt.
Of:
왘 Druk op de toets standaardaanduiding.
De standaardaanduiding verschijnt.
Om aansluitend direct terug te keren naar het laatst bewerkte menu:
왘 Druk net zo vaak op Jog-dial, tot het laatst bewerkte menu verschijnt.

Menu verlaten
왘 Druk op de toets standaardaanduiding.
De standaardaanduiding verschijnt.
Of:
왘 Druk net zo vaak op de annuleertoets ESC, tot de standaardaanduiding
verschijnt.
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Overzicht van het bedieningsmenu
Submenu
„Conferentiemenu”

Submenu
„XLR uit”

Bedrijfsmodus
Max. aantal microfoons
Max. aantal aanmeldingen
Spreektijdlimiet
Spreektijd
Waarschuwingstijd
Actie bij overschrijden spreektijd
Knipperen tijdens aanmelding
Initialisatie
Verwijderen van de wachtlijst
bij Cancel

XLR uit: status
XLR uit: volume
XLR uit: equalizer

Hoofdmenu
„Hoofdmenu”
Conferentiemenu
Audiomenu
Instellingen draadloos
Systeemmenu
*Talen
Instellingen

XLR in: status
XLR in: gevoeligheid
XLR in: equalizer
Submenu
„Luidsprekers”

Submenu
„Audiomenu”
XLR uit
XLR in
Luidspreker
Verzwakking luidsprekervolume
Anti rondzingen
XLR Mix Minus
Mute-schakeling microfoon
Opnemen conferentie

Submenu
„Instellingen draadloos”

Volume luidspreker
Equalizer luidspreker
Submenu
„Anti rondzingen”
Luidspreker
XLR uit
Submenu
„Opnemen conferentie”
Opnemen
Status opnemen

Keuze van het land
Kanaalkeuze
Toegangsmodus
Draadloze units uitschakelen

Submenu
„Diagnose”

Submenu
„Systeemmenu”

Systeembelasting
Temperatuur
Busstatistieken
Start zelfdiagnose
Kabelbreuk resetten
Reset storingsmelding

Apparaten
Topologie
Diagnose
Versies

Submenu
„Instellingen”
Netwerk
Contrast
Toetsvergrendeling
Fabrieksinstellingen laden
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Submenu
„XLR in”

Submenu
„Versies”
Informatie hardware-versie
Informatie software-versie

Submenu
„Netwerk”
IP-adresmodus
IP-adres
Subnetmask
Gateway

Conferentiesysteem configureren

Aanduiding

Functie van het menu

Instelmogelijkheid/
weergave

Hoofdmenu „Hoofdmenu”
„Conferentiemenu”

Submenu „Conferentiemenu” openen

–

„Audiomenu”

Submenu „Audiomenu” openen

–

„Instellingen draadloos”

Submenu „Instellingen draadloos” openen

–

„Systeemmenu”

Submenu „Systeemmenu” openen

–

„*Talen”

Taal instellen

„Instellingen”

Submenu „Instellingen” openen

„Duits”, „Engels”,
„Spaans”...
–

Conferentiemenu „Conferentiemenu”
„Bedrijfsmodus”

Conferentiemodus instellen
„Directe toegang”,
„Negeren”, „Indrukken om
„Directe toegang”, „Negeren” en „Indrukken om te
te spreken” of „Spreekrecht
spreken”: geen voorzitterspost noodzakelijk. Zolang het
aanvragen”
maximale aantal deelnemers met simultaan spreekrecht
nog niet is bereikt, krijgt iedere volgende deelnemer automatisch spreekrecht.
„Spreekrecht aanvragen”: voorzitterspost noodzakelijk.
De voorzitter krijgt alle aanvragen voor het spreekrecht en
verstrekt het spreekrecht. Dit gebeurt aan de hand van
het FIFO-principe (First In – First Out): de deelnemer die
het langst heeft moeten wachten krijgt het spreekrecht.

„Max. aantal microfoons”

Maximale aantal sprekers met simultaan spreekrecht voor
alle conferentiemodi instellen

„1” ... „10”

„Max. aantal aanmeldingen”

Maximaal aantal aanvragen voor het spreekrecht voor de
conferentiemodus „Spreekrecht aanvragen” en „Directe
toegang” instellen

„0” ... „10”

„Spreektijdlimiet”

Beperking van de spreektijd in-/uitschakelen

„Aan”/„Uit”

„Spreektijd”

Beperking van de spreektijd instellen

„Voorwaarschuwingstijd”

Voorwaarschuwingstijd instellen (waarschuwt voor het
einde van de individuele spreektijd)

„00” ... „120”
in stappen van 10 seconden

„Actie bij overschrijden
spreektijd ”

De procedure bij het overschrijden van de individuele
spreektijd instellen
„Doorgaan”: de individuele spreektijd wordt verlengd.
„Annuleren”: de individuele spreektijd wordt beëindigd.

„Doorgaan”/„Annuleren”

„Knipperen tijdens
aanmelding”

Lichtring bij de aanvraag voor het spreekrecht in-/
uitschakelen

„Aan”/„Uit”

„Initialisatie”

Deelnemersposten opnieuw initialiseren
Wanneer u tijdens de conferentie voorzittersposten
ADN C1 of ADN-W C1 aansluit, moet u deze opnieuw
initialiseren. De conferentiemodus wordt onderbroken
wanneer opnieuw wordt geïnitialiseerd.

„Ja”/„Nee”

„01” ... „60”
in stappen van 1 minuut
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Aanduiding

Functie van het menu

„Verwijderen van de wachtlijst
bij Cancel”

Functie van de prioriteitstoets
van de voorzitterspost
instellen
„Aan”: wanneer u de prioriteitstoets indrukt, wordt
het spreekrecht aan alle deelnemersposten ADN D1 of
ADN-W D1 onttrokken. Aanwezige aanvragen voor
het spreekrecht worden gewist.
„Uit”: wanneer u de prioriteitstoets indrukt, wordt
het spreekrecht aan alle deelnemersposten ADN D1 of
ADN-W D1 onttrokken, die tot dusver het spreekrecht
hadden verkregen. Ingediende aanvragen tot spreekrecht
blijven behouden.

Instelmogelijkheid/
weergave
„Aan”/„Uit”

Audiomenu „Audiomenu”
„XLR-uit”

Submenu „XLR-uit” openen

–

„XLR-in”

Submenu „XLR-in” openen

–

„Luidspreker”

Submenu „Luidspreker” openen

–

„Verzwakking
luidsprekervolume”

Via het conferentiekanaal („Luidsprekers”) worden alle
signalen van units gebundeld uitgegeven. In het menu
„Verzwakking luidsprekervolume” kunt u instellen hoe de
volumepiek van de unitsignalen moeten worden verwerkt.

„Anti rondzingen”

Submenu „Anti rondzingen” openen

XLR Mix Minus”

Filtering audio-ingang IN van audio-uitgang OUT inschakelen, om bijv. tijdens telefoonconferenties dubbele
audiosignalen te vermijden

„Aan”/„Uit”

„Mute-schakeling microfoon”

Luidsprekers van units tijdens de bijdragen met behulp
van de microfoon van de unit uitschakelen

„Aan”/„Uit”

„Opnemen conferentie”

Submenu „Opnemen conferentie” openen

„0,0 dB per mic.” ...
„−3.0 dB per mic.”,
„Lineair verdelen”
–

–

Audio-uitgang OUT-menu „XLR-uit”
„XLR uit: status”

Audio-uitgang OUT inschakelen/uitschakelen

„XLR uit: volume”

Volume van de XLR-uitgang instellen

„Aan”/„Uit”
XLR uit: volume

+ 6 dB
+ 6 dB No

„01” ... „32”
„XLR uit: equalizer”

Klankkarakter van de XLR-uitgang instellen

XLR uit: equalizer

+02 dB
–03 dB
+05 dB
No

„−12 dB” ... „+12 dB”
Audio-ingang IN-menu „XLR-in”
„XLR in: status”
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Audio-ingang IN inschakelen/uitschakelen

„Aan”/„Uit”

Conferentiesysteem configureren

Aanduiding

Functie van het menu

„XLR in: gevoeligheid”

Gevoeligheid van de XLR-ingang instellen

Instelmogelijkheid/
weergave
XLR in: gevoeligheid

+07.5 dBu
+07.5 dBu No

„−18,0 dBu” ... „+18,0 dBu”
„XLR in: equalizer”

Klankkarakter van de XLR-ingang instellen

XLR in: equalizer

+02 dB
–03 dB
+05 dB
No

„−12 dB” ... „+12 dB”
Menu van het conferentiekanaal „Luidspreker”
„Volume luidspreker”

Volume van het conferentiekanaal („Luidsprekers”)
instellen

Volume luidspreker

16
16

No

„00” ... „32”
„Equalizer luidspreker”

Klankkarakter van het conferentiekanaal instellen

Luidspreker equalizer

+02 dB
–03 dB
+05 dB
No

„−12 dB” ... „+12 dB”
Menu om het terugkoppelen te vermijden en het volume te verhogen „Anti rondzingen”
„Luidspreker”

Wijziging van de volumeregeling van de unitluidsprekers
instellen, om het maximaal mogelijke volume te verhogen.
Daarbij wordt het gevaar van terugkoppelingen
gereduceerd.

„XLR-uit”

Wijziging van de volumeregeling van de audiouitgang OUT instellen, om het maximaal mogelijke volume
te verhogen. Daarbij wordt het gevaar van rondzingen
gereduceerd.

uit „Uit”
gering (ca. +2 tot +3 dB)
„Lage intensiteit”
hoog (ca. +5 tot +6 dB)
„Hoge intensiteit”

Menu voor de audioregistratie „Opnemen conferentie”
„Opnemen”

Audio-opname van de conferentiekanalen op USB-opslagmedium instellen

„Aan”/„Uit”

„Status opnemen”

Informatie met betrekking tot de status van de audioopname en de beschikbare opslagcapaciteit van het USBopslagmedium weergeven

Status opnemen
Status
: Uit
Beschikb. Geheugen : 200 GB
No

Menu draadloze modus „Instellingen draadloos”
„Keuze van het land”

Land-/regio-instellingen voor draadloze overdracht
instellen

„Kanaalkeuze”

De kanaalkeuzemodus instellen

„Toegangsmodus”

De aanmeldingsmodus voor draadloze units instellen

„Draadloze units uitschakelen” alle draadloos verbonden draadloze units uitschakelen

„Europa”, „USA/Canada”,
„Mexico”, ...
„Automatisch”/
„Handmatig”
„Open”/„Gesloten”
„Ja”/„Nee”

Systeemmenu „Systeemmenu”
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Conferentiesysteem configureren

Instelmogelijkheid/
weergave

Aanduiding

Functie van het menu

„Apparaten”

Aanduiding van soort en aantal van de op de centrale unit
ADN CU1 of de voedingsadapters ADN PS aangesloten of
draadloos met een antennemodule ADN-W AM verbonden
units

Apparaten
Systeem : 216 D1
CU
: 00 D1
PS01
: 29 D1

Aanduiding van de soort bekabeling op de voedingsadapters ADN PS (enkelvoudige bekabeling of redundante
ringbekabeling )

Topologie
PS01.I.1 :
PS01.I.2 :
PS01.II :

„Topologie”

06 C1
04 C1
01 C1
No

––
No

„Diagnose”

Submenu „Diagnose” openen

–

„Versies”

Submenu „Versies” openen

–

Diagnosemenu „Diagnose”
„Systeembelasting”

Informatie met betrekking tot de stroomsterkte (A),
voedingsspanning (V) en het vermogen (P) weergeven

Systeembelasting
CU.I :
–– A
PS07.II.1 :
A
PS07 :
 P

V
–– V
No

„Temperatuur”

Informatie met betrekking tot de temperatuurstatus
weergeven

Temperatuur
CU
: 
PS07
: 
PS11
: 
No

„Busstatistieken”

Informatie met betrekking tot de status van de dataoverdracht/storingen weergeven:

Busstatistieken
Storingsindicatie
Onderbrekingen

☺
1

:
:

No

„Start zelfdiagnose”

Zelftest van het conferentiesysteem uitvoeren

„Ja”/„Nee”

„Kabelbreuk resetten”

Storingsteller „Onderbrekingen” in het diagnosemenu
„Busstatistiek” terugzetten

„Ja”/„Nee”

„Reset storingsmelding”

De aanduiding van databusstoringen „Storingsindicatie”
in het diagnosemenu „Busstatistiek” resetten

„Ja”/„Nee”

Menu versies „Versies”
„Informatie hardwareversie”

Hardwareversie weergeven

Informatie hardware-versie
ADN D1/C1:
1
CU1 SB:
1
ADN PS:
1
No

„Informatie softwareversie”

Softwareversie weergeven

Informatie software-versie
ADN D1/C1:
0.1.1.5
CU1 SB:
1.0.0.0
CU1 Main:
1.0.0.0
No

Instellingsmenu „Instellingen”
–

„Netwerk”

Submenu „Netwerk” openen

„Contrast”

Displaycontrast instellen

„1” ... „15”

„Toetsvergrendeling”

Toetsvergrendeling in-/uitschakelen

„Aan”/„Uit”

„Fabrieksinstellingen laden”

Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen

„Ja”/„Nee”

Netwerkmenu „Netwerk”
„IP-adresmodus”

Het uitgeven van IP-adressen instellen

„IP-adres”

Het IP-adres van de centrale unit instellen
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„Statische IP”/
„Dynamische IP”
„xxx . xxx . xxx . xxx”

Het conferentiesysteem schoonmaken en onderhouden

Instelmogelijkheid/
weergave

Aanduiding

Functie van het menu

„Subnetmask”

Het subnetmasker van de centrale unit instellen

„xxx . xxx . xxx . xxx”

„Gateway”

IP-adres van een standaardgateway instellen

„xxx . xxx . xxx . xxx”

Het conferentiesysteem schoonmaken
en onderhouden
VOORZICHTIG
Beschadiging van het product door vloeistof!
Vloeistof kan het product binnendringen en daardoor kortsluiting in de elektronica
veroorzaken of het mechanisme beschadigen.
Oplos- of reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak van het product beschadigen.
왘 Houd alle soorten vloeistoffen uit de buurt van het product.
왘 Gebruik in geen geval oplos- of reinigingsmiddelen.
왘 Schakel het conferentiesysteem uit (zie pagina 18).
왘 Trek de stekker van de centrale unit ADN CU1 en de voedingsadapters ADN PS
uit het stopcontact, voordat u met het schoonmaken begint.
왘 Maak het product uitsluitend schoon met een zachte, droge doek.
Om de optimale koeling van de centrale unit ADN CU1 en de voedingsadapters
ADN PS te kunnen garanderen:
왘 Maak de ventilatieopeningen aan de voor-, achter- en onderkant van tijd tot
tijd schoon met een borstel of kwastje, om zo een ophoping van stof te
vermijden.

ADN CU1

ADN PS
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Technische specificaties ADN CU1

Technische specificaties ADN CU1
Nominale ingangsspanning

100 tot 240 V~

Netfrequentie

50 tot 60 Hz

Stroomverbruik

245 W

Uitgangsspanning bij RJ45
EtherCAT

52,8 V

Nominale
uitgangsstroomsterkte

max. 1,75 A

Temperatuurbereiken

Gebruik: +5°C tot +50°C
Opslag: -25°C tot +70°C

Relatieve luchtvochtigheid

Gebruik: 10 tot 80%
Opslag: 10 tot 90%

Afmetingen (bxhxd)

ca. 417 x 100 x 345 mm

Gewicht

ca. 6,5 kg

XLR IN
Ingangsweerstand

RIN > 10 kΩ

Ingangssignaal

max. +18 dBu
min. -18 dBu

Nominale piek

+7,5 dBu

XLR OUT
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Uitgangsweerstand

ROUT > 100 Ω

Frequentiebereik

20 Hz tot 14,5 kHz (-3 dB)

Uitgangssignaal

max. +11 dBu

Nominale piek

+6 dBu

Vervormingsfactor (bij 1 kHz)

< 0,02% A-gewogen bij +7,5 dBu

Signaal-/ruisverhouding

> 80 dBA-gewogen bij +11 dBu

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com
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