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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.

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.

www Manual
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De voedingsadapter ADN PS
De voedingsadapter ADN PS

De voedingsadapter ADN PS is onderdeel van het conferentiesysteem 

Sennheiser ADN.

Voor het gebruik van max. 400 draadgebonden deelnemersposten ADN D1 en 

voorzittersposten ADN C1 heeft u voedingsadapters ADN PS nodig. U kunt maxi-

maal 15 voedingsadapters ADN PS in één conferentiesysteem gebruiken. Per voe-

dingsspanning kunnen bij een enkelvoudige bekabeling max. 70 units en bij een 

redundante ringbekabeling max. 40 units van spanning worden voorzien.

Omvang levering

1 voedingsadapter ADN PS met voorgemonteerde rackbeugels

1 netkabel (afhankelijk van de versie met EU-, UK- of US-stekker), lengte 1,8 m

1 gebruiksaanwijzing

1 bijlage veiligheidsinformatie

ADN PS ADN PS

Software
 „Conference Manager“

ADN CU1

max. 40
ADN D1/ADN C1

max. 15 ADN PS
max. 400 

ADN D1/ADN C1

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

per ADN PS met 
redundante ringbekabeling 

max. 40 ADN D1/ADN C1

Conferenties tot 
max. 40 deelnemers Conferenties tot max. 400 deelnemers
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Voor het gebruik noodzakelijke componenten
Voor het gebruik noodzakelijke 

componenten

Centrale unit/voedingsadapter

Draadgebonden units

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

Aantal Omschrijving Art.nr. Functie

1 ADN CU1-EU centrale unit 

EU-versie

505553 Besturing van de conferentie 

(draadgebonden en draad-

loos), voedingspanning voor 

max. 40 units en/of 

antennemodule

ADN CU1-UK centrale unit 

UK-versie

505554

ADN CU1-US centrale unit 

US-versie

505555

1 – 15

(optie)

ADN PS-EU voedings-

adapter EU-versie

505546 Voedingsspanning van 

draadgebonden units bij 

enkelvoudige of redundante 

bekabeling,

voor conferenties tot  
max. 400 units

ADN PS-UK voedings-

adapter UK-versie

505547

ADN PS-US voedings-

adapter US-versie

505548

Aantal Omschrijving Art.nr. Functie

max. 400 ADN D1-

deelnemersposten

502758 Voor bijdragen aan een 

conferentie

1 – 10

(optie)

ADN C1-voorzittersposten 502759 Voor het leiden van een 

conferentie

Aantal Omschrijving, lengte Art.nr. Functie

diversen SDC CBL RJ45-2, 2 m 009842 Om componenten en draadge-

bonden units met elkaar te 

verbinden
SDC CBL RJ45-3, 3 m 009843

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

Overige toebehoren voor het ADN-conferentiesysteem staan vermeld 

onder www.sennheiser.com.
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Productoverzicht voedingsadapter ADN PS
Productoverzicht voedingsadapter ADN PS

Overzicht van de status-LED's

CU/PS PS

PORT I

1 2

PORT II

1 2

DATA

100 - 240V     
50/60Hz 385W

PORT I & PORT II: max. 5.25A sum

6 7 8 9 0 A
C

DE

B

21 3 4 5

15

ADN PS

1

A Vooraanzicht

Rackbeugel

Aan-/uitschakelaar

Status-LED PORT I voor de 

aansluitingen 1 en 2

Status-LED PORT II voor de 

aansluitingen 1 en 2

Status-LED POWER

B Achteraanzicht

Aansluitbus (RJ45) voor units/ADN-W AM 

PORT I uitgang 1

Aansluitbus (RJ45) voor units/ADN-W AM 

PORT I uitgang 2

Aansluitbus (RJ45) voor units/ADN-W AM 

PORT II uitgang 1

Aansluitbus (RJ45) voor units/ADN-W AM 

PORT II uitgang 2

Busingang (RJ45) voor centrale unit 

ADN CU1 of voedingsadapter ADN PS  
DATA CU/PS

Busingang (RJ45) voor nog een voedings-

adapter ADN PS DATA PS

Ventilator

Netaansluiting

Typeplaatje

Gevarensticker

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<

A

B

C

D

E

Status-LED Kleur Betekenis

POWER groen ADN PS is ingeschakeld

PORT I /PORT II 

Aansluiting 1/2

– niet aangesloten, uitgeschakeld

oranje Strengbekabeling van de units

groen Redundante ringbekabeling van de units 

via de aansluitingen 1 en 2

oranje, 

knipperend

Storing op de unitstreng, 
de aansluiting is uitgeschakeld

5

3 4
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Opbouw en aansturing van het conferentiesysteem plannen
Opbouw en aansturing van het 

conferentiesysteem plannen

Opbouw van het conferentiesysteem

Het ADN-conferentiesysteem is bedoeld voor conferenties met max. 400 units 

(max. 150 draadloze 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. Gangbare kabellengten 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 voedingsadap-

ters 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 draadgebonden units ADN D1 en voorzitters-

posten ADN C1 in een willekeurige volgorde kunt combineren. Per conferentie-

systeem is het aantal voorzittersposten echter beperkt tot maximaal 10 stuks. 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 CU1meegeleverd) 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 Calcu-

lator” en in de ADN System-gebruiksaanwijzing.

U kunt de draadgebonden componenten van het ADN-conferentiesysteem 

ook met draadloze componenten uitbreiden. In de ADN System-gebruiks-

aanwijzing staat gedetailleerde informatie.
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Opbouw en aansturing van het conferentiesysteem plannen
6  |  ADN PS

Kleine conferentie met enkelvoudige bekabeling

Voor kleine conferenties tot 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.

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. 

PORT IPORT II

ADN CU1

max. 50 m  ca. 2–5 m

52,8 V  >35 V 

 20 1  2  3 ...
 ca. 2–5 m

max. 40
ADN D1/ADN C1

ADN CU1

ADN CU1

ESC

ADN CU1

ESC

PO
RT

 I/
II

PO
RT

 I 
2

PO
RT

 I 
1 PO

RT II 1
PORT II 2

ADN PS (max. 15)

ADN CU1

max. 50 m  ca. 2–5 m  ca. 2–5 m

52,8 V  >35 V 

 20 1  2  3 ...
max. 50 m

ADN CU1 ADN PS

max. 70
ADN D1/ADN C1

ADN CU1

ESC

ADN CU1

ESC



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 kabel-

ring 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. 

Op iedere voedingsadapter ADN PS kunt u de verschillende opbouwvormen 

(enkelvoudige bekabeling met kabelstrengen of redundante ringbekabe-

ling) combineren.

PO
RT

 I/
II

ADN PS (max. 15)

ADN CU1

max. 50 м  ca. 2–5 м  ca. 2–5 м

52,8 В  >35 В 

 20 1  2  3 ...
max. 50 м

ADN CU1 ADN PS

max. 40
ADN D1/ADN C1

PO
RT

 I 
2

PO
RT

 I 
1 PO

RT II 1
PORT II 2

ADN CU1

ESC

ADN CU1

ESC
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De voedingsadapter ADN PS voor het gebruik voorbereiden
De voedingsadapter ADN PS voor het 

gebruik voorbereiden

De voedingsadapter plaatsen of monteren

� Zorg ervoor, dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

� Plaats de voedingsadapters ADN PS zoals weergegeven op de afbeelding.

Voedingsadapter ADN PS op de voedingsspanning aansluiten

� Sluit eerst de apparaatstekker van de netkabel (wordt meegeleverd) op de 

netaansluiting  aan.

� Steek daarna de stekker van de netkabel (afhankelijk van de versie met EU-, 

UK- of US-stekker) in het stopcontact.

De voedingsadapter ADN PS is nu bedrijfsklaar.

VOORZICHTIG

Gevaar voor materiële schade en lichamelijk letsel door op elkaar 

gestapelde voedingsadapters!

Wanneer u meerdere voedingsadapters ADN PS op elkaar stapelt

• kan de stapel omvallen,

• kan de temperatuur van de afzonderlijke voedingsadapters 

ADN PS erg hoog worden,

• ontstaan zware mechanische belastingen, bijv. aan behuizingen, 

kabels of ondergrond.

Dit kan persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaken.

� Stapel nooit meerdere voedingsadapters ADN PS op elkaar.

Informatie met betrekking tot de voedingsspanning in een 19”-rack staat 

vermeld in de ADN System-gebruiksaanwijzing.

VOORZICHTIG

Er kan schade aan het product ontstaan door ongeschikte netkabels of stop-

contacten!

Door een ongeschikte voedingsspanning kan het product beschadigen.

� Sluit het product met de netkabel (wordt meegeleverd) op de voedingsspan-

ning aan.

� Gebruik uitsluitend multicontactdozen en verlengkabels die zijn voorzien van 

geaarde contacten.

� Gebruik uitsluitend netkabels met driepolige stekkers (geaarde stekkers).

15

100 - 240V     
50/60Hz 385W

C

C
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Het conferentiesysteem opbouwen
Het conferentiesysteem opbouwen

Principes voor het opbouwen van het conferentiesysteem

Onafhankelijk van het aantal units en de afmetingen van de ruimten, adviseren wij 

om het conferentiesysteem als volgt op te bouwen:

� Plan of u draadgebonden units of mobiele draadloze units nodig heeft. U kunt 

de beide opbouwvormen ook willekeurig combineren.

� Leg vast hoeveel units u nodig heeft. In totaal zijn 400 units (waarvan max. 

150 draadloze units) in een conferentiesysteem mogelijk (het aantal voorzit-

tersposten 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:

� Leg vast of een enkelvoudige bekabeling voldoende is of dat u een redundante 

bekabeling nodig heeft (zie pagina 5).

� Bereken eventueel het aantal benodigde voedingsadapters ADN PS (maximaal 

zijn 15 voedingsadapters ADN PS in één conferentiesysteem mogelijk). 

� Bereken eventueel de maximale lengte van de bekabeling, om de voedings-

spanning van alle aangesloten units te garanderen (zie pagina 5).

� Plaats de centrale unit ADN CU1 en eventueel de voedingsadapters ADN PS in 

bijv. de technische ruimte.

� Plaats de units bij de desbetreffende stoelen.

� Leg een voldoende aantal systeemkabels SDC CBL RJ45 in de vereiste lengten 

klaar.

Kleine conferentie met de centrale unit opbouwen

Voor een kleine conferentie heeft u geen voedingsadapter ADN PS nodig. Verbind 

de units rechtstreeks met de centrale unit ADN CU1 (in de gebruiksaanwijzing van 

de centrale unit ADN CU1 of ADN System-gebruiksaanwijzing staat gedetailleerde 

informatie).

VOORZICHTIG

Schade aan het product door een ongeschikte voedingsspanning!

Wanneer u op de aansluitingen PORT I , PORT II, DATA PS alsmede /  stan-

daard netwerkproducten met behulp van een RJ45-stekker (bijv. schakelaars of 

netwerkkaarten) aansluit, kunnen deze beschadigd raken als gevolg van een 

onjuiste voedingsspanning.

� Sluit op de aansluitingen PORT I , PORT II, DATA PS alsmede /  uitsluitend 

de daarvoor bedoelde units ADN C1 en ADN D1 c.q. voedingsadapters ADN PS en 

antennemodule ADN-W AM aan. 

In de ADN System-gebruiksaanwijzing staat gedetailleerde informatie over 

de draadloze ADN-componenten.
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Het conferentiesysteem opbouwen
Voedingsadapters ADN PS op de centrale unit ADN CU1 aansluiten

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 conferentie-

systeem gebruiken. 

� Sluit met een systeemkabel (tot max. 50 m is toegestaan) de 

unitaansluiting PORT II  of PORT I  van de centrale unit ADN CU1 op de 

ingang DATA CU/PS  van de eerste voedingsadapter ADN PS aan.

� Sluit met een systeemkabel de uitgang DATA PS  van de eerste voedings-

adapter ADN PS op de ingang DATA CU/PS  van de tweede voedingsadapter 

ADN PS aan. 

� Ga voor alle overige voedingsadapters ADN PS op dezelfde manier te werk.

Grote conferentie met voedingsadapters ADN PS door middel van 

strengbekabeling opbouwen

Voor grote conferenties tot max. 400 units heeft u voedingsadapters ADN PS 

nodig. Bij een eenvoudige strengbekabeling kan een voedingsadapter ADN PS ca. 

60 – 70 units van spanning voorzien.

Deelnemersposten met 

voedingsadapter ADN PS als 

kabelstreng verbinden

Hierna worden de handelingen voor het aansluiten van een kabelstreng op een 

voedingsadapter ADN PS beschreven. Herhaal de stappen eventueel voor verdere 

kabelstrengen en voedingsadapters ADN PS.

� Sluit het noodzakelijke aantal voedingsadapters ADN PS op de centrale unit 

ADN CU1 aan (zie boven).

� Sluit met een systeemkabel de unitaansluiting PORT I of PORT II uitgang 1 /

 of 2 /  van de voedingsadapter ADN PS op de ingang IN  van de eerste 

unit aan.

� Sluit de uitgang OUT  van de eerste unit met behulp van een systeemkabel 

op de ingang IN  van de tweede unit aan. 

� Herhaal dit met de overige units.

� Herhaal de handelingen eventueel voor een tweede, derde of vierde kabel-

streng en verdere voedingsadapters ADN PS.

8 9

<

A

<

CU/PS
 
PS   

DATA
CU/PS

 
PS   

DATA
CU/PS

 
PS   

DATA
PORT II     PORT I

ADN CU1

CU/PS PS

PORT I

1 2

PORT II

1 2

DATA

100 - 240V     
50/60Hz 385W

PORT I & PORT II: max. 5.25A sum

ADN PS

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100-240V~
50/60Hz  240W2x 52.8V 1.75A

8 9 < A

6

8 7 9 <

A

<
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Het conferentiesysteem opbouwen
Neem het door het spanningsverlies beperkte aantal van ca. 15 – 20 units 

per kabelstreng in acht (zie pagina 5).

Een voedingsadapter ADN PS kan in totaal 60 – 70 units van spanning voor-

zien, wanneer alle unitaansluitingen worden gebruikt.

U kunt de als optie verkrijgbare kabelhouders voor de systeemkabels 

gebruiken In de ADN System-gebruiksaanwijzing staat gedetailleerde 

informatie.

IN   OUT IN   OUT IN   OUT
PORT I PORT II

ADN D1/ADN C1ADN PS

CU/PS PS

PORT I

1 2

PORT II

1 2

DATA

100 - 240V     
50/60Hz 385W

PORT I & PORT II: max. 5.25A sum

1 2 1 2

6789 < A

PORT I        
 1

PORT I        
 2

PORT II        
 1

PORT II        
 2

IN        

 20

OUT       
 1

 1
IN        OUT       

...
IN        OUT       

 20...

...

...

IN        OUT       

IN        OUT       
 1 20

IN        OUT       

IN        OUT       
 1 20

IN        OUT       

ADN CU1 ADN PS

PORT I        
 1

PORT I        
 2

PORT II        
 1

PORT II        
 2

IN        

 20

OUT       
 1

 1
IN        OUT       

...
IN        OUT       

 20...

...

...

IN        OUT       

IN        OUT       
 1 20

IN        OUT       

IN        OUT       
 1 20

IN        OUT       

INN OUUTTT   
111111111111111111112222222222222222222222000000000000000000000....

INN UTUTT     

INN OUUTTT  
11111111111111111111... .222222222222222222200000000000000000000.

INNIUUTT  

111111111111111111111
ININ OUUTTTT   

22222222222222222222220000000000000000000000.....
INN OUUTT   

INN OUUTTTT    
11111111111111111111.. 22222222222222222222000000000000000000..

INN OUUTT    

ADN PS

INN OUUTTT     
11111111111111111111222222222222222222222000000000000000000000....

INN  UUTT  

INN OUUTTT     
11111111111111111111... .22222222222222222220000000000000000000.

INN  UUTT  

111111111111111111111
ININ OUUTTTT      

22222222222222222222220000000000000000000000.....
INN OUUTT    

INN OUUTTTT   
11111111111111111111.. 22222222222222222222000000000000000000..

INN OUUTT    
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Het conferentiesysteem opbouwen
Grote conferentie met voedingsadapters ADN PS door middel van een 

redundante ringbekabeling opbouwen

Door middel van de redundante ringbekabeling voor grote conferentie tot 400 

units wordt gegarandeerd, dat wanneer een unit of een systeemkabel uitvalt of 

wordt gemanipuleerd, alle andere units van de kabelring op betrouwbare wijze 

blijven werken. Bij een ringbekabeling kan een ADN PS ca. 30 – 40 units van span-

ning voorzien.

De units als ring met de 

voedingsadapter ADN PS verbinden

Hierna worden de handelingen voor het aansluiten van een kabelring op een voe-

dingsadapter ADN PS beschreven. Herhaal de stappen eventueel voor een tweede 

ring en verdere voedingsadapters ADN PS.

� Sluit het noodzakelijke aantal voedingsadapters ADN PS op de centrale unit 

ADN CU1 aan (zie pagina 10).

� Sluit met een systeemkabel de unitaansluiting PORT I uitgang 1  van de voe-

dingsadapter ADN PS op de ingang IN  van de eerste unit aan.

� Sluit de uitgang OUT  van de eerste unit met behulp van een systeemkabel 

op de ingang IN  van de tweede unit aan. 

� Herhaal dit met de overige units.

� Sluit met een systeemkabel de uitgang OUT  van de laatste unit in de ring op 

de unitaansluiting PORT I uitgang 2  van de voedingsadapter ADN PS aan. 

� Herhaal de handelingen eventueel voor een tweede ring op PORT II en verdere 

voedingsadapters ADN PS.

Om de volledige bedrijfszekerheid in een redundante ringbekabeling te 

garanderen, werd de hardware van de units van ADN C1 en ADN D1 aan een 

revisie onderworpen. Indien u units met hardwarerevisie 1 (geen aandui-

ding op het typeplaatje) met units met hardwarerevisie 2 (aanduiding op 

het typeplaatje met „HW: v2”) combineert, is de uitvalbestendigheid 

slechts beperkt mogelijk. 

� Gebruik bij de redundante ringbekabeling uitsluitend units met hard-

warerevisie 2.

IN    OUT

6

<

A

<

A

7
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Het conferentiesysteem opbouwen
Neem het door het spanningsverlies beperkte aantal van ca. 15 – 20 units 

per kabelring in acht (zie pagina 5).

U kunt de als optie verkrijgbare kabelhouders voor de systeemkabels 

gebruiken In de ADN System-gebruiksaanwijzing staat gedetailleerde 

informatie.

IN   OUT IN   OUT IN   OUT
PORT I PORT II

ADN D1/ADN C1ADN PS

CU/PS PS

PORT I

1 2

PORT II

1 2

DATA

100 - 240V     
50/60Hz 385W

PORT I & PORT II: max. 5.25A sum

1 2 1 2

6789 < A

PORT I        
 1  1 2

PORT II        
 2

 ... 20

 1  1

 ... 20

ADN CU1 ADN PS

OUT       

IN        IN        
OUT       OUT       

OUT       

IN        IN        

PORT I        
 1  1 2

PORT II        
 2

 ... 20

 1  1

 ... 20

ADN PS

OUT       

IN        IN        
OUT       OUT       

OUT       

IN        IN        
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De voedingsadapter ADN PS in-/uitschakelen
De voedingsadapter ADN PS in-/

uitschakelen

Het conferentiesysteem inschakelen

� Druk op de centrale unit ADN CU1 en op de voedingsadapters ADN PS de aan-/

uitschakelaar  c.q.  in de stand „I”.

De centrale unit wordt ingeschakeld, het display licht op. De voedingsadapters 

worden ingeschakeld en de status-LED’s branden: 

Het conferentiesysteem uitschakelen

� Druk op de centrale unit ADN CU1 de aan-/uitschakelaar  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 uitge-

schakeld en de status-LED’s gaan uit. 

Om de afzonderlijke voedingsadapters ADN PS uit te schakelen:

� Druk op de voedingsadapter ADN PS de aan-/uitschakelaar  in de stand „0”.

De voedingsadapter wordt uitgeschakeld en alle status-LED’s gaan uit. Tevens 

worden de overige aangesloten voedingsadapters ADN PS uitgeschakeld.  

Om de centrale unit ADN CU1 of de voedingsadapter ADN PS volledig uit te 

schakelen:

� Trek de stekker van de centrale unit ADN CU1 of de stekker van de voedings-

adapter ADN PS uit het stopcontact.

De voedingsadapters ADN PS kunnen uitsluitend worden ingeschakeld als 

de centrale unit ADN CU1 en de eerder in serie geschakelde, aangesloten 

ADN PS’en eveneens zijn ingeschakeld. 

U kunt uw conferentiesysteem zodanig opbouwen, dat u het aantal units 

doelgericht door middel van afzonderlijke voedingsadapters ADN PS kunt 

verhogen of verlagen.

ADN PS ADN PS
ADN CU1

ESC

ON

ADN CU1

ON ON

ADN CU1

ADN CU1

ADN PS

ESC

1

2 3 4 5

Status-LED Kleur Betekenis

POWER groen ADN PS is ingeschakeld

PORT I /PORT II 

Aansluiting 1/2

– Niet aangesloten, uitgeschakeld

oranje Strengbekabeling van de units

groen Redundante ringbekabeling van de 

deelnemers via aansluiting 1 en 2

oranje, 

knipperend

Storing op de unitstreng;  
de aansluiting is uitgeschakeld

1 2

5

3 4

1

2
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Het conferentiesysteem schoonmaken en onderhouden
Het conferentiesysteem schoonmaken 

en onderhouden

� Schakel het conferentiesysteem uit (zie pagina 14).

� Trek de stekker van de centrale unit ADN CU1 en de voedingsadapters ADN PS 

uit het stopcontact, voordat u met het schoonmaken begint.

� 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:

� 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.

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.

� Houd alle soorten vloeistoffen uit de buurt van het product.

� Gebruik in geen geval oplos- of reinigingsmiddelen.

ADN CU1 ADN PS
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Technische specificaties ADN PS
Technische specificaties ADN PS

Nominale ingangsspanning 100 tot 240 V~

Netfrequentie 50 tot 60 Hz

Stroomverbruik 385 W

Uitgangsspanning op RJ45 
PORT I/II uitgang 1/2

 
52,8 V 

Nominale uitgangs- 
stroomsterkte op  
RJ45 PORT I/II uitgang 1/2

 
max. 5,25 A totaal

max. 1,75 A per uitgang

Uitgangsspanning bij RJ45 DATA 52,8 V 

Nominale uitgangstroomsterkte 

bij RJ45 DATA

 
max. 0,08 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. 482,5 x 168 x 100 mm

Gewicht ca. 4,6 kg
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