Product program / Network Audio / Audio Adapter


NX-100    W

De netwerkaudiocodec is IP-adresseerbaar en zet analoge audio (microfoon- of lijnniveau) om in standaard-IP-pakketten voor transport over een IP-gebaseerd netwerk met inbegrip van een lokaal, breed en internetnetwerk. Het apparaat moet in staat zijn om gelijktijdig audio, seriële RS-232-gegevens en contactsluitingen te transporteren. Het apparaat dient drie audiokwaliteitsmodi te ondersteunen en een variabele bemonsteringsfrequentie en audiobandbreedte te hebben met een minimale latency/vertraging van 20 ms. Er moeten verschillende foutcorrectiemodi beschikbaar zijn om potentiële pakketverliezen in omgevingen met veel netwerkverkeer aan te pakken.
De netwerkinterface moet 10BASE-T/100BASE-TX, Auto-Negotiation, zijn en de netwerkprotocollen TCP/IP, UDP, HTTP en RTP gebruiken. De audio-ingang moet gebalanceerd, transformatorgeïsoleerd, MIC/LINE schakelbaar zijn (-58 dBV tot 0 dBV, 2k ohm) met regelbare volumeregeling en plug-in schroefconnector. De audio-uitgang moet gebalanceerd zijn, geïsoleerd van de transformator (0 dBV, 600 ohm), met plug-in schroefconnector. De specificaties moeten een frequentierespons van 50 tot 14k Hz en een vervorming van minder dan 0,3% (1k Hz, bemonsteringsfrequentie 32k Hz) omvatten. 
De eenheid moet in staat zijn om tot vier gelijktijdige eenheden/plaatsen via LAN/WAN/Internet, en Multicast-transmissie tot 64 gelijktijdige eenheden/plaatsen via LAN/WAN te Unicast-transmissie. Het apparaat bevat op Java gebaseerde software voor configuratie, bediening en beheer met een met een wachtwoord beveiligde toegang. Het apparaat moet een ingebouwde webserver bevatten voor controle en toezicht vanaf elke netwerk-pc met een met een wachtwoord beveiligde toegang.
De stuuringangen moeten bestaan uit 8 kanalen, een nulspanningscontactingang, open spanning: 12 VDC, kortsluitstroom: 10mA met plug-in schroefconnector. De controle-inputs moeten afzonderlijk programmeerbaar zijn om opgeslagen transmissies te initiëren en te beëindigen zonder dat er speciale PC- of andere controleapparatuur nodig is. Elke eenheid moet twintig programmeerbare vooringestelde verdelers hebben.&nbsp; De besturingsuitgangen moeten 8 kanalen bevatten, open collectoruitgang, bestand tegen een spanning van 30 VDC, stuurstroom: maximaal 50 mA met plug-in schroefconnector. Er moet een instelbare contactuitvaltijd beschikbaar zijn. 
Het frontpaneel moet Link/Active, Full-Duplex/Collision, Status, Error, Run LED indicatoren plus verzonken Reset knop bevatten. De firmware moet van het FLASH-type zijn en vanaf elke netwerk-pc kunnen worden bijgewerkt. Het benodigde vermogen is 24 VDC (plug-in schroefconnector) of wisselstroomadapter (optioneel) met een stroomverbruik van 200 mA. De afwerking moet bestaan uit zwarte stalen plaat, 30% glans. De afmetingen (B x H x D) moeten 210 x 46 x 188 mm (8,27” x 1,81” x 7,4”) zijn en het gewicht moet 2,65 lbs zijn. (1,2 kg). 
De netwerkaudio-adapter moet van het type TOA NX-100 zijn.
De wisselstroomvoeding moet van het type TOA AD-246 zijn.
De rack-mount kits zijn TOA model MB-15B-BK (1 NX-100). 
De rack-mount kits zijn TOA model MB-15B-J (2 NX-100).


