NETIO
NADZOROWANY WZMACNIACZ DO APLIKACJI SIECIOWYCH

NOWOŚĆ!

NADZOROWANY WZMACNIACZ DO APLIKACJI SIECIOWYCH

WW Sieciowy wzmacniacz mocy z cyfrowym przetwarzaniem sygnału (DSP)
WW Nadzorowanie kluczowych funkcji systemu: integralność linii głośnikowych / nadzór mikrofonów
może być podłączonych do 254 urządzeń przekazując 45 globalnych sygnałów audio o wysokiej rozdzielczości
WW W(48sieci
kHz, 32-bitowe)
Interkomu pomiędzy
WW Funkcja
mikrofonami IP a NETIO
i łatwe w obsłudze
WW Intuicyjne
oprogramowanie
pod kątem
WW Zaprojektowany
wysokiej energooszczędności
pełni zintegrowany z oprogra
WW Wmowaniem
do zarządzania
WW Opcjonalny mikrofon tła
WW Zintegrowany UPS
NETIO (Sieciowy Wzmacniacz Mocy) został zaprojektowany
z myślą o rozproszonych sieciowych architekturach i aplikacjach
wymagających wysokiego poziomu niezawodności systemu.
NETIO to wysokiej klasy wzmacniacz dla linii 100 V, który o
 feruje
funkcjonalność cyfrowej sieci audio. Może odbierać audio
z innych urządzeń NETIO za pośrednictwem standardowej sieci
TCP/IP lub lokalnie za pośrednictwem analogowych wejść audio.

NETIO to dużej mocy, dwukanałowy (400 W), energooszczędny
wzmacniaczy klasy D oferujący szereg zaawansowanych funkcji
przetwarzania audio, takich jak eliminator sprzężeń, limiter
audio, opóźnienie linii do 30000 ms, 8-parametryczny korektor
na w yjściach. Intuicyjne i łatwe oprogramowanie konfiguracyjne
sprawia, że uruchomienie autonomicznego systemu NETIO lub
systemu sieciowego jest proste i szybkie.

Bezpośredni dostęp GUI do:
»» Stany stref: usterka, zablokowana lub
odgrywanie źródła audio
»» Prosta aktywacja matrycy poprzez wybór
strefy / grupy i wejścia audio / komunikatu
»» Rejestr usterek systemowych
»» Podgląd impedancji linii głośnikowej
lokalnej i globalnej
»» Globalne zarządzanie sygnałem
audio przez sieć

www.ambientsystem.pl
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Specyfikacja techniczna

NETIO

Liczba linii głośnikowych

8

Liczba wejść sterujących

7

Liczba wyjść przekaźnikowych

3

Liczba wzmacniaczy / Moc

2 / 320 W

Wzmacniacz zapasowy

tak – 320 W

Liczba wiadomości odtwarzanych w tym samym czasie

2

Całkowite obciążenie systemu audio

400 W
zabezpieczenie przegrzaniu, zwarciowe, przeciążeniowe,
przeciw doziemieniu

Ochrona

1xLAN/WAN – dla konfiguracji komputera
2x LAN 100/1000 Mb – automatyczna negocjacja

Liczba portów LAN
Kontrola

4 programowalne przyciski i kolorowy ekran dotykowy

Dodatkowe funkcje
Liczba wejść audio

1 – stereo do mono

Liczba wyjść audio

1 – wyjście linii mono

Źródła energii

24 V DC (150 mA max) / 48 V DC (350 mA max)
wejściowy EQ, wyjściowy EQ, eliminator sprzężeń
i ogranicznik dźwięku, opóźnienie do 30000 ms

DSP
Stopień ochrony

IP 30

Waga

19 kg

Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.)

439 mm x 176 mm x 354 mm

Wykończenie

czarny

Sposób montażu

szafa rack 19’’ lub biurko

Światłowód
wielomodowy / jednomodowy
ABT-DFMS
Mikrofon Strażaka

ABT-DMS-LCD
Mikrofon Strefowy

8

8

Do 8 linii głośnikowych

Cat 5e / Cat 6

ABT-M01 / Mikrofon

8
Do 8 linii głośnikowych

Do 45 kanałów audio współdzielonych
przez sieć między urządzeniami NETIO

Do 8 linii głośnikowych

Cat 5e / Cat 6

ABT-M04 / Mikrofon

8
Do 8 linii głośnikowych
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