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FORUM 6000 system

System FORUM 6000 produkcji RCF zosta³ zaprojektowany dla

zarz¹dzania konferencj¹, naradami, pulpitem przewodnicz¹cego w

salach audytoryjnych i podczas biznesowych spotkañ.

Oferuje wyj¹tkowe mo¿liwoœci, w tym ³atwe po³¹czenia, prosta

obs³ugê i szybkie regulacje. Konsolety mikrofonowe mog¹ byæ

automatycznie obs³ugiwane bez poœrednictwa urz¹dzenia g³ównego.

Wiele, spoœród ró¿norakich trybów pracy, mo¿e byæ uruchamiany przy

pomocy prostego menu i ekranu LCD.

Przy bardziej zaawansowanym sposobie u¿ycia pe³ny zestaw menu

nadaje giêtkoœci systemowi, pozwalaj¹c na indywidualne nastawy

wielu personalnych parametrów.

System 6000 oferuje nastêpuj¹ce tryby pracy :

- pe³ny (gdzie wszystkie mikrofony mog¹ byæ aktywne

jednoczeœnie)

- z ograniczon¹ liczb¹ aktywnych mikrofonów (6 do 1)

- z jednym aktywnym mikrofonem, który anuluje

aktywnoœæ poprzedniego

- ymulacyjnym lub

sekwencyjnym

- programowanego dzia³ania wybranej grupy

mikrofonów w trybie automatycznego miksera (10 do 1). Przy

w³¹czonej funkcji NOM mikrofony miksuj¹ siê automatycznie tak

d³ugo a¿ nie zostan¹ od³¹czone przez u¿ytkownika

Automatycznego od³¹czania mikrofonów po 30 sekundach ich

nieu¿ywania

Konfiguracji 2 zewnêtrznych sygna³ów audio z wejœæ AUX w trybie

w³¹czania g³osem, przyciskiem i/lub z priorytetem

Sterowania kamer¹ CCTV (ze sterowaniem aktywacja mikrofonów z

komputera przy zastosowaniu opcjonalnego modu³u DEC 6104)

Anty-sprzê¿eniowego Procesora Cyfrowego (przy zastosowaniu

opcjonalnego modu³u DEC 6104)

Opcjonalny modu³ DEC 6104 (wpiêty w szynê na tylnej œciance)

urz¹dzenia centralnego oferuje rozbudowê do 180 konsolet

mikrofonowych i sterowanie przez port szeregowy RS (w po³¹czeniu

z komputerem). Dla mo¿liwoœci w³¹czenia wiêkszej od 60-ciu

konsolet (a¿ do 180) potrzebny jest dodatkowy zasilacz DPS 6200.
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Dyskusyjny

T³umaczenie

Auto-Mixera

jednego jêzyka w trybie s

SYSTEM DYSKUSYJNY 6000

jest idealnym rozwi¹zaniem dla

sal konferencyjnych

centrum kongresowego

sali posiedzeñ zarz¹du

sal s¹dowych

sal audytoryjnych
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DMS 6410
KONSOLETA MIKROFONOWA

W systemie jest tylko jeden uniwersalny typ konsolety

mikrofonowej. Przy pomocy mikro prze³¹cznika DIP mo¿esz

konfigurowaæ j¹ jako konsoletê Przewodnicz¹cego, Delegata

lub T³umacza.

Dodatkow¹ zalet¹ systemu FORUM 6000 jest mo¿liwoœæ jego

u¿ycia do jednojêzykowego system t³umaczeñ. W³¹czenie

s³uchawki do gniazda s³uchawkowego w konsolecie

mikrofonowej Delegata, pozwala na symultaniczny lub

sekwencyjny tryb s³uchania jêzyka t³umaczonego. Jako

konsoleta T³umacza mog¹ byæ skonfigurowane max. 2

konsolety mikrofonowe, (pod³¹czone do gniazd RJ w

urz¹dzeniu centralnym DMU 6100). T³umacz u¿ywa

jednoczeœnie mikrofonu i gniazda dla s³uchawki. Komunikat

“mów wolniej” przekazywany jest poprzez mruganie obrêczy

LED w aktywnym mikrofonie.

Konsoleta mikrofonowa w konfiguracji jako “Konsoleta

Delegata” ma klawisz w³¹czania mikrofonu z automatycznym

od³¹czaniem g³oœnika, w konfiguracji jako “Konsoleta

Przewodnicz¹cego” ma klawisz w³¹czania mikrofonu oraz

klawisz priorytetu do automatycznego wyciszania wszystkich

aktywnych mikrofonów w konsoletach delegatów.

Klawisz w³¹czania mikrofonu w konsoletach Delegatów i

Przewodnicz¹cego jest programowalny jako chwilowy PTT

(„naciœnij i mów”) lub blokowany PTT („naciœnij i blokuj”). W

konsolecie Przewodnicz¹cego, naciœniêcie klawisza priorytetu

mo¿e wyzwoliæ sygna³ gongu; gong mo¿e byæ aktywowany

równie¿ z tylnego panela urz¹dzenia centralnego.

Wysok¹ jakoœæ dŸwiêku zapewnia profesjonalny hyper-

kardioidalny mikrofon na gêsiej szyjce, umocowany na sta³e

(lub w innej wersji konsolety), wpinany do gniazda XLR (co

u ³a tw ia przenoszen ie ) o raz wysokoe fek tywny,

szerokopasmowy g³oœnik z neodymowym magnesem, który

zapewnia uzyskanie wysokiej zrozumia³oœci mowy. G³oœnoœæ

regulowana jest przyciskiem.



DMU 6100
URZ¥DZENIE CENTRALNE

DMU 6100 to serce systemu, przygotowane do bezpoœredniego przy³¹czenia a¿ 60 konsolet

mikrofonowych w dwóch liniach. Do³¹czenie opcjonalnego modu³u pozwala rozszerzyæ do 180 iloœæ

przy³¹czonych konsolet mikrofonowych.

DM 6100 zawiera specjalne narzêdzia dla testowania poprawnoœci dokonanych po³¹czeñ i

prawid³owej pracy systemu …szczególnie pomocne przy instalacji i naprawach. Status i rodzaj

do³¹czonych konsolet pokazywany jest na ekranie LCD.

Dodatkowe, 2 uniwersalne wejœcia przeznaczone zosta³y dla zewnêtrznych Ÿróde³ audio takich jak

mikrofon bezprzewodowy lub mikrofon z mównicy lub te¿ ka¿dego innego sygna³u np. z miksera

audio. Wejœcia konfigurowane mog¹ byæ na dwa sposoby: do zmiksowania sygna³ów z ca³ym

systemem, z priorytetem nad konsoletami systemu lub jedno miksowane a drugie z priorytetem.

Giêtkoœæ systemu powiêksza mo¿liwoœæ pracy w trybie VOX, czyli w³¹czania g³osem lub za pomoc¹

przycisków, które mog¹ byæ konfigurowane z menu do pracy jako “grupowe w³¹czanie lub grupowe

wy³¹czanie”.

Za pomoc¹ ekranu LCD, na frontowym panelu, klawiszy funkcyjnych oraz wskaŸników LED,

instalator i u¿ytkownik ustawia wszystkie parametry i poziomy g³oœnoœci …z monitorowaniem audio

przez wbudowany g³oœnik lub przy³¹czon¹ s³uchawkê. Zasilanie nastawia siê automatycznie na 110V

lub 240V.

Dla przy³¹czenia eliminatora echa, w systemie telekonferencyjnym, przeznaczono specjalne

gniazda IN/OUT. Wejœcie i wyjœcie REC-PLAY, wraz z towarzysz¹cym przyciskiem przeznaczone jest

do przy³¹czania ka¿dego rodzaju rejestratora i odtwarzacza nagrañ. A¿ 4 dodatkowe wyjœcia

sygna³u s³u¿¹ do niezale¿nego nagrywania sygna³u z 2 uniwersalnych wejœæ oraz ka¿dej z 2 linii

konsolet mikrofonowych - co wymagane jest w zastosowaniu do rejestracji przebiegu rozpraw

sadowych.



£atwy do zainstalowania:

Prosty w u¿yciu:

Dwie linie, w ka¿dej po 30 konsolet po³¹czonych

³añcuchowo, do³¹czone do urz¹dzenia centralnego.

Oprogramowanie pokazuj¹ce instalatorowi

szczegó³y konfiguracji systemu i b³êdy w

po³¹czeniach. Konsolety mog¹ byæ wolnostoj¹ce lub

montowane w blat sto³u. Z³¹cza RJ maksymalnie

u³atwiaj¹ i przyœpieszaj¹ po³¹czenia. Ka¿da

konsoleta mo¿e byæ konfigurowana jako:

Przewodnicz¹cego (max 3 w systemie), Delegata

lub T³umacza (max 2 szt)

Czytelne i klarowne wskazówki czyni¹ Dyskusyjny

System FORUM RCF prostym tak¿e dla zupe³nie

nieprzeszkolonych u¿ytkowników.

£atwy w zarz¹dzaniu:

Proste u¿ycie z t³umaczonym jêzykiem:

£atwy do przenoszenia:

Kilka trybów pracy pozwalaj¹ spe³niæ wymagania ka¿dej

konferencji. Mo¿esz zmieniaæ tryb pracy podczas u¿ycia:

Pocz¹wszy od „wolnej dyskusji” a¿ do trybu ustawiania „w kolejce”,

gdzie system nie w³¹czy mikrofonu jeœli nie przyjdzie jego kolej.

W konferencji z drugim jêzykiem pomaga symultaniczny lub

sekwencyjny system t³umaczenia, z udzia³em t³umacza lub

zaproszonego goœcia. Dwa gniazdka 3,5mm z ty³u konsolety

u¿ywane do nagrania sygna³u przetwarzanego przez g³oœnik przez

wetkniêcie wtyczki …jako typowa aplikacja u¿ywana podczas

konferencji prasowej

Konsoleta mikrofonowa jest ma³a i solidna ale w niczym nie

ogranicza ³atwoœci przenoszenia.

Do 60 konsolet

mikrofonowych

Zestaw t³umacza



dystrybucja

tel.: 058 342 18 39, 058 763 12 86
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