Product program / Network Audio / Audio Adapter


NX-100    W

Kodek sieciowy audio jest adresowalny IP i konwertuje analogowy sygnał audio (na poziomie mikrofonu lub linii) na standardowe pakiety IP do celów transportu przez sieć opartą na IP, obejmującą obszar lokalny, szeroki obszar i Internet. Urządzenie umożliwia równoczesny transport danych audio, szeregowych RS-232 i zamknięć styków. Urządzenie obsługuje trzy tryby jakości dźwięku i ma zmienną częstotliwość próbkowania i szerokość pasma audio z minimalnym opóźnieniem 20 ms. Dostępne są różne tryby korekcji błędów w celu rozwiązania problemu potencjalnej utraty pakietów w środowiskach o dużym natężeniu ruchu sieciowego.
Interfejs sieciowy to 10BASE-T/100BASE-TX, Autonegocjacja i wykorzystuje protokoły sieciowe TCP/IP, UDP, HTTP i RTP. Wejście audio powinno być zbalansowane, izolowane transformatorowo, z możliwością przełączania MIC/LINE (-58 dBV do 0 dBV, 2k omów) z regulowaną regulacją głośności i wtykowym złączem śrubowym. Wyjście audio powinno być zbalansowane, odizolowane od transformatora (0 dBV, 600 omów), ze złączem śrubowym wtykowym. Specyfikacje obejmują pasmo przenoszenia częstotliwości od 50 do 14k Hz i zniekształcenia poniżej 0,3 % (1k Hz, częstotliwość próbkowania 32k Hz). 
Jednostka jest zdolna do jednoczesnej transmisji Unicast do 4 jednostek/lokalizacji przez sieć LAN/WAN/Internet, a Multicast do jednoczesnej transmisji do 64 jednostek/lokalizacji przez sieć LAN/WAN. Urządzenie zawiera oprogramowanie oparte na Javie do konfiguracji, obsługi i zarządzania z zabezpieczonym hasłem dostępem. Urządzenie zawiera wbudowany serwer sieciowy do kontroli i monitorowania z dowolnego komputera PC z dostępem zabezpieczonym hasłem.
Wejścia sterujące powinny obejmować 8 kanałów, wejście beznapięciowe, napięcie otwarte: 12 VDC, prąd zwarcia: 10 mA z wtykowym złączem śrubowym. Wejścia sterujące są indywidualnie programowalne w celu inicjowania i kończenia przechowywanych transmisji bez potrzeby stosowania specjalnego sprzętu sterującego opartego na komputerze PC lub innego sprzętu sterującego. Każda jednostka posiada dwadzieścia programowalnych ustawień dystrybucji.&nbsp; Wyjścia sterujące powinny obejmować 8 kanałów, wyjście z otwartym kolektorem, napięcie wytrzymałe: 30 VDC, prąd sterujący: maksymalnie 50 mA z wtykowym złączem śrubowym. Dostępny jest regulowany czas opóźnienia wyłączenia styków. 
Panel przedni zawiera łącze/aktywne, pełny dupleks/zderzenie, stan, błąd, wskaźniki LED pracy oraz wbudowany przycisk resetowania. Oprogramowanie sprzętowe jest typu FLASH i można je aktualizować z dowolnego komputera sieciowego. Wymagana moc powinna wynosić 24 VDC (wtykowe złącze śrubowe) lub zasilacz sieciowy (opcjonalnie) o poborze prądu 200 mA. Wykończenie powinno być wykonane z czarnej blachy stalowej, 30% połysk. Wymiary (szer. x wys. x gł.) powinny wynosić 8,27 x 1,81 x 7,4 (210 x 46 x 188 mm), a waga 2,65 funtów. (1,2 kg). 
Sieciowa karta dźwiękowa powinna być TOA model NX-100.
Zasilacz prądu przemiennego powinien być zasilany prądem przemiennym modelu TOA AD-246.
Zestawy do montażu w szafie typu rack to model TOA MB-15B-BK (1 NX-100). 
Zestawy do montażu w szafie typu rack to model TOA MB-15B-J (2 NX-100).


