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DISKUZNÍ SYSTÉMY

WA 520RC komfortní diskuzní systém s hlasovacími funkcemi

Tento diskusní systém se 

skládá z konferenčních 

pultíků, ty existují ve vari-

antě pro běžného člena – 

delegáta (WA 520RC) ne-

bo ve variantě pro předse-

du diskuse (WA 520RB), 

který má prioritní pravo-

moci a může tak „přebí-

jet“ pultíky členů. Centrá-

lou diskusního systému je 

budící integrovaný zesilo-

vač WA 520RU s několika 

vstupy a výstupy. Zesilo-

vač podporuje provoz dis-

kuze v několika režimech. 

Může fungovat samostat-

ně nebo ve spojení s řídí-

cím software v počítači, jež je součástí. 

Software slouží pro správu samotné diskuze 

v několika režimech, přihlašování diskutují-

cích, řízení a přípravu hlasování několike-

rého typu a interpretaci s archivaci výsled-

ků hlasování a přítomností. Software umož-

ňuje jeden výstup pro interpretaci výsledků 

hlasování (projektor) a druhý pro správu dis-

kuzního systému (místní monitor). Důležitá 

je také podpora tzv. videotrackingu. 

centrální zesilovač:
-  možnost zapojení až 64 mikrofonních pultíků, s expanderem 

až 250 pultíků
-  nastavování pomocí přehledného menu a funkčních tlačítek 

na předním panelu
-  několik režimů - např. fi fo fronta, režim omezeného počtu, volný 

režim
- funkce omezení počtu současně hovořících členů
- vnitřní příposlechový reproduktor s nastavením hlasitosti
- 1× vstup AUX, 1× vstup MIC
-  1× výstup LINE např. pro napojení do dalšího exter. zesilovače
-  1× výstup REC např. pro nahrávání do počítače pomocí aplikace 

Dexon Conference Recorder
- 1× výstup MASTER konektorem XLR sym.
-  1× vstup a 1× výstup konektorem Jack 6,3 pro zařazení efekto-

vého procesoru, např. kompresoru nebo zařízení pro potlačení 
zpětné vazby připojených reprosoustav

- dvoupásmový frekvenční korektor
-  3× výstup na síť pultíků konektorem DIN 8 pinů.

Pultíky tak můžeme rozdělit do tří řetězců
-  1× výstup na expander konektorem DIN 8 pinů pro zapojení více 

jak 64 pultíku, max. 250
- sériová linka RS 232 pro napojení počítače
- výstup pro řízení videotrackingu konektorem RJ 45
-  vestavěný zesilovač 2× 50 W / 4 – 16  pro buzení externích

reprosoustav
- frekvenční rozsah 100 – 18 000 Hz
- odstup S/N > 96 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- rozměry 483 × 85 (2U) x 387 mm

software:
-  slouží pro správu samotné diskuze, přihlašování diskutujících 

do diskuze, hlasování, správu výsledků hlasování
-  kompletní nastavení fyzické polohy pultíků, jejich nastavení,

nastavení systému a uživatelů
- ukládaní veškerého nastavení diskuze do presetů
- automatická detekce stavu mikrofonů
- možnost vzdáleného ovládání mikrofonních pultíků

- kompletní nastavení videotrackingu pro několik kamer
-  několik režimu diskuze – volný / čekání / s omezením počtu – fi fo 

fronta
- možnost omezení příspěvku diskutujícího časovým limitem
-  export a správa členů a předsedů diskuze, vizitka, kontaktní

informace, foto
- několik typů hlasování – výběr, hlasování, skórování
- automatické zobrazení výsledků hlasování v grafi cké podobě
-  archivace, export a tisk stavu přihlášení diskutujících a dat hla-

sování

pultík předsedy:
- spínač mikrofonu + spínač prioritního chování
- prioritní chování, „přebíjí“ mikrofony členů diskuze
- vestavěný odposlechový reproduktor s automatickým umlčením
- potlačení ruchu při spínání a vypínání mikrofonu
- potlačení zpětné vazby mezi sousedy
- digitální nastavení hlasitosti odposlechu
- podsvětlený LCD displej s indikací nastavené hlasitosti
- 1× výstup konektorem Jack 3,5 stereo pro sluchátka
- 1× vstup konektorem Jack 3,5 pro klopový mikrofon
- sluchátko je součástí balení
- klopový mikrofon je součástí balení
- rozměry základny 207 × 70 × 155 mm

pultík člena:
- spínač mikrofonu
- vestavěný odposlechový reproduktor s automatickým umlčením
- potlačení ruchu při spínání a vypínání mikrofonu
- potlačení zpětné vazby mezi sousedy
- digitální nastavení hlasitosti odposlechu
- 2× výstup konektorem Jack 3,5 stereo, pro nahrávání a sluchátka
- sluchátko součástí balení
- rozměry základny 207 × 70 × 155 mm

WA 520RB pultík předsedy Kat. č.: 21 864 ....ks

WA 520RC pultík člena Kat. č.: 21 865 ....ks

WA 520RU centrální zesilovač a software Kat. č.: 21 863 ....ks

Komfortní IP verze (str. 64)

Připojení přes WiFi (str. 34)

také IP a WiFi

NOVINKA!


