Product program / Network Audio / Audio Adapter


NX-300      W

De netwerkaudio-adapter moet analoge audiosignalen kunnen omzetten in digitale signalen van hoge kwaliteit voor de ononderbroken uitzending van audio over IP-gebaseerde netwerken zoals LAN, WAN of internet, waarbij een volledig dubbelzijdig monosignaal mogelijk is met 24-bit analoog naar digitaal en digitaal naar analoge converters die werken met een samplefrequentie van 48 kHz. Het apparaat moet een frequentierespons van 50 Hz - 18 kHz hebben. De netwerkinterface is 10BASE-T/100BASE-TX, een volledig-duplex/half-duplex Auto-negotiation Network Protocol: TCP, UDF, ARP, HTTP, RTP, IGMP, FTP, NTP De eenheid moet in staat zijn om tot 500 extra eenheden via LAN en WAN aan te sluiten en tot 1000 verbindingen tot stand te brengen.
De netwerkaudio-adapter moet zowel Unicast- als Multicast-transmissies mogelijk maken en een enkele audio-ingang kan worden gestreamd naar maximaal 16 uitgangen (Unicast) of 64 uitgangen (multicast).
Er moeten 2 audio ingangskanalen zijn, gebalanceerd (transformator geïsoleerd/ongebalanceerd verwisselbaar) met LINE/MIC, instelbaar met volumeregeling. Nominaal vermogen: -20 dB* (LINE)/-60 dB* (MIC) PAD-functie (-16 dB*) via verwijderbaar 6-pins klemmenblok. Er moeten 2 audio-uitgangskanalen zijn, gebalanceerd (geïsoleerde transformator), 600 ohm of minder Nominaal vermogen: 0 dB* (ongebalanceerde ingang) /-2 dB* (gebalanceerde ingang), ook met 6-pins verwijderbaar klemmenblok.
De stuuringangen moeten bestaan uit 8 kanalen, potentiaalvrije contactingang, open spanning: 24V DC, kortsluitstroom: 2 mA of minder met 9-pins verwijderbaar klemmenblok. 
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.
De prioriteit van de uitzending kan worden ingesteld met 8 prioriteitsniveaus, zodat paging de waarschuwingstonen of aankondigingen kan overschrijven.
De netwerkaudio-adapter is een kabel voor de interne opslag van maximaal 8 WAV-bestanden met een maximale duur van 2 minuten voor uitzending. Het is mogelijk om de bestanden op afstand bij te werken met behulp van de meegeleverde software of webbrowser. Instelbaar uitgangsvolume van een uitzending kan worden ingesteld op basis van een geprogrammeerde planner. De tijd van het apparaat wordt automatisch aangepast door NTP (Network Time Protocol) via het netwerk. 
Het uitvallen van een eenheid mag geen invloed hebben op andere eenheden in het systeem, ook niet als het systeem per ongeluk wordt uitgeschakeld.
De netwerkaudio-adapter omvat bewaking voor de bewaking van eventuele storingen en defecten. Het per ongeluk uitschakelen heeft geen invloed op de registraties van het activiteitenlogboek. Activiteitslogboeken worden gearchiveerd door middel van het inbrengen van een SD/SDHC-kaart (max. 32 GB) vanaf het frontpaneel en er kunnen maximaal 10000 logboeken worden opgeslagen.
De meegeleverde software moet eenvoudig zijn met een intuïtieve GUI (Graphic User Interface) die volledige controle mogelijk maakt, met systeemconfiguratie en -instellingen. Onderhoud moet mogelijk zijn tussen verdeelde apparaten. Het frontpaneel moet voorzien zijn van een audio-ingang, signaal (groen)/piek (rood), 2 kanalen, audio-uitgang, signaal (groen) link actief (groen), bezet (groen), status (groen), fout (geel), run (groen).
Het benodigde vermogen is 24 VDC (plug-in schroefconnector) of een optionele wisselstroomadapter. De afwerking is 30% zwart glanzend voorgelakt plaatstaal en de afmetingen zijn 210 x 44,3 x 258 mm (8,27 x 1,74 x 10,16) en wegen 1,7 kg (3,75 lb.)
*0 dB = 1V
Optionele extra's: AC-voeding AD-246, rekmontagebeugel voor 1 eenheid MB-15-BK,
houder voor montage in een rek voor 2 eenheden MB-15-J, vervaardigd door TOA Corporation


