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Puheviestintää ilman häiriöitä

• Ei häiriöitä valaistuksesta 

• Ylivoimainen digitaalisen äänen laatu 

• Käyttäjäystävällinen 32 kanavan valinta

• Helppo kytkettävyys DCN Next Generation- sekä muihin kongressijärjestelmiin

• Voidaan käyttää kirkkaassa auringonvalossa

Integrus 
Digitaalinen infrapunapuheviestintäjärjestelmä
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Esitimme erilaisille 
tapahtumanjärjestämisen ammattilaisille, 
kuten laitteistojen asentajille, 
vuokrausyrityksille ja tilojen omistajille 
perustavaa laatua olevan kysymyksen: 
”Kuinka haluaisitte parantaa puheviestijärje
stelmiänne?” Yleisimmät esille tulleet asiat 
olivat valaistuksen aiheuttamien häiriöiden 
poistaminen ja parempi äänenlaatu.

Bosch Security Systemsin Integrus täyttää 
nämä vaatimukset. Se on maailman 
ensimmäinen täysin digitaalinen infrapu
napuheviestintäjärjestelmä. Nerokkaan, 
erityisesti tätä järjestelmää varten 
suunnitellun Ir-Digital-tekniikan avulla 
järjestelmä toistaa äänen juuri sellaisena, 
kuin se on syötetty. ”Be better be Bosch”.

Äänibisnestä
Integrus on hyväksi liiketoiminnallesi. Tilojesi 
maine ja vetovoima paranevat, kun hankit 
huippulaadukkaat puheviestintäjärjestelmät. 
Osanottajat ovat takuuvarmasti vaikuttuneita 
tulkkausten äänenlaadusta sekä järjestelmän 
helppokäyttöisyydestä. Integrus – nimi 
kertoo kaiken. Se on johdettu latinan sanasta 
integritas, joka tarkoittaa kielen puhtautta, 
puhdasta ja vääristymätöntä. Järjestelmä 
tuottaa niin laadukasta puhetta, että minkä 
tahansa kongressin kaikki osallistujat osaavat 
arvostaa sitä.

Tapahtumanjärjestämisen ammattilaiset
Bosch Security Systemsillä on vakuuttava 
ansioluettelo kongressien järjestämisessä. 
DCN (Digital Congress Network) -järjestelmä 
oli aikanaan maailman ensimmäinen 
digitaalinen kongressijärjestelmä. Kongressi- 
ja puheviestintäjärjestelmiämme on käytetty 
erilaisissa tiloissa ympäri maailman jo 
vuosikymmenien ajan. Bosch auttaa ihmisiä 
esittämään näkökulmiaan kaupungintaloista 
kansainvälisiin kongressikeskuksiin ja 
tuhansien osanottajien tapahtumiin.
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Joustava järjestelmä, joka tuottaa 
erinomaisia tuloksia

Jopa 32 digitaalista 
äänikanavaa

(31 + 1 puhujalle)

VALON AIHEUTTAMA 
HÄIRIÖ

VÄÄRISTYNYT
VASTAANOTTO

MUUT PUHE- 
VIESTINTÄ- 

JÄRJESTELMÄT

Integrus on täysin IEC 61603-PART7 -vaatimusten 

mukainen. Kyseessä on 2–6 MHz:n taajuusalueella 

tapahtuvien digitaalisten infrapunalähetysten standardi.

Täysin hyväksytty:

TÄYDELLINEN 
VASTAANOTTO

 BOSCH
INTEGRUS

-JÄRJESTELMÄ

EI VALON AIHEUTTAMAA 
HÄIRIÖTÄ
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Loistava äänenlaatu
Integrus-järjestelmän hämmästyttävin 
ominaisuus on sen täydellinen immuniteetti 
valaistusjärjestelmien aiheuttamille häiriöille. 
Korkean taajuuskaistan (2–8 MHz) ansiosta 
minkäänlaiset valaistusjärjestelmät eivät 
aiheuta häiriöitä sen toimintaan. Tämä on 
merkittävä etu analogisiin järjestelmiin 
verrattuna. Korkeilla taajuuksilla toimivat 
valaistusjärjestelmät, erityisesti himmentimillä 
varustetut, heikentävät analogisten 
järjestelmien äänenlaatua. Integrus toistaa 
äänen täydellisesti, kaikissa olosuhteissa.

Uskon vasta kun kuulen
Digitaalisen äänen uskomattoman hyvä 
laatu täytyy todeta itse. Perinteisiä 
järjestelmiä korkeampi, yli 80 desibelin 
signaali-kohina-suhde sekä sisäänrakennettu 
virheenkorjausominaisuus muodostavat 
kristallinkirkkaan äänen tilan jokaisessa 
pisteessä. Vakiolaatutilassa, joka on varmasti 
riittävä tulkkaustarpeisiin, voidaan käyttää 
32 kanavaa samanaikaisesti. Lisäksi voidaan 
valita 16 huippulaadun monokanavaa tai 
8 huippulaadun stereokanavaa.

Helppo kanavien valinta
Mikä tahansa 32 kanavasta (31 tulkeille + 
1 puhujalle) voidaan valita yksinkertaisen 
valikon kautta. Kanavat, jotka eivät ole 
käytössä, poistetaan automaattisesti. 
Se helpottaa halutun kielen etsimistä.

Yhteensopiva käytännössä kaikkien 
kongressijärjestelmien kanssa
Integrus-järjestelmän yhteensopivuus on 
luonnollisesti erittäin hyvä. Linkittämällä 
järjestelmä DCN Next Generation -järjestelmään 
kongressin signaalien siirto voidaan hoitaa 
digitaalisesti optisella linkillä. Se tarkoittaa 
entistä parempaa hallittavuutta ja äänenlaatua. 
Pienemmissä kokouksissa järjestelmää voidaan 
käyttää keskustelujärjestelmien (CCS 800 
Ultro) kanssa. Myös käytännössä mitä tahansa 
muuta kongressijärjestelmää voidaan käyttää.

Puheviestintää – ja paljon muuta
Integrus soveltuu erinomaisesti 
kongressikeskuksiin, yliopistoihin, 
kansainvälisiin organisaatioihin tai mihin 
tahansa muuhun tilaan, joissa halutaan käyttää 
simultaanitulkkausta. Järjestelmän avulla 
voidaan tuottaa huippulaadukasta, langatonta, 
usean raidan ääntä myös muissa sovelluksissa. 
Sellaisia ovat esimerkiksi monikieliset 
ääniraidat (elokuvateatterit), musiikin 
toistaminen (liikuntakeskukset ja tehtaat), 
kuulolaitetta käyttäville henkilöille suunnitellut 
tilat sekä korvamonitorit (konsertit).



Integrus on langaton puheviestintäjä

rjestelmä, jonka avulla konferenssin 

osallistujat voivat nauttia täydellisestä 

liikkumisen vapaudesta kuunnellessaan 

haluamaansa tulkkaussignaalia. 

Infrapunalähetys takaa yksityisyyden, 

koska signaalit eivät läpäise rakenteita. 

Täydellinen 
liikkumisen vapaus 
ja varma tietosuoja

Tulkilta osallistujalle – täydellisenä
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Kuulokkeet
Osanottajat kuuntelevat valitsemaansa 
tulkkaussignaalia tyylikkäillä ja mukavilla 
stereokuulokkeilla tai kevytkuulokkeilla, jotka ovat 
erittäin huomaamattomat.

Integrus-järjestelmä sopii saumattomasti ketjuun, joka alkaa 
kongressijärjestelmistä ja jatkuu tulkkeihin. 
Kun Integrus huolehtii puheviestinnästä, tiedät, että tulkkaukset 
toimitetaan aina kuulijoille täydellisinä.
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Digitaalinen lähetin
Voidaan liittää analogisiin ja (optisen linkin 
avulla) digitaalisiin kongressijärjestelmiin. 
Master/slave-tila mahdollistaa tulkkauksen 
välittämisen viereiseen huoneeseen.

Digitaaliset säteilimet
Säteilimet lähettävät korkeataajuista 
(2–8 MHz) signaalia, joka poistaa kaikki 
valaistuksen aiheuttamat häiriöt. Erilaisia 
säteilimiä on saatavana tilan asettamien 
vaatimusten mukaisesti.

Latausyksiköt
Nämä latausyksiköt, samoin kuin 
vastaanottimien edistykselliset elektroniset 
osat, antavat laitteille parhaan mahdollisen 
toiminta-ajan yhdellä latauksella. Saatavana 
salkku- tai kaappimallina.

Digitaaliset vastaanottimet
Ergonomisesti suunnitellut vastaanottimet 
sopivat helposti paidan tai takin taskuun. 
32 kanavan vastaanottaminen on mahdollista. 
Helppo kanavien valinta ja näppärä kantaman 
tarkistustoiminto helpottavat niin käyttäjien 
kuin järjestelmän asentajienkin työtä.
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Vahvuutta yhteensopivuudesta
Bosch Integrusia täydentävät 
muut Boschin tuoteperheet, 
jotka tukevat keskustelu- ja 
esitystoimintoja, päätöksentekoa 
sekä tiedonjakelua. DCN (Digital 
Congress Network) soveltuu 
erinomaisesti niin pieniin kokouksiin 
kuin tuhansien osallistujien suuriin 
kansainvälisiin kongresseihinkin. 
DCN-keskustelujärjestelmät 
ovat huippulaadukkaita, mutta 
ne on optimoitu pienemmille 
osanottajamäärille. CCS 800 Ultro 
on monipuolinen ja taloudellinen 
ratkaisu konferenssien hallintaan, ja 
se soveltuu pienille ja keskisuurille 
osanottajamäärille.

DCN Next Generation
-konferenssiyksikkö

DCN Next Generation
-tulkkauskalusto

Uppoasennettava 
DCN Next Generation

-mallisto
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Perinteinä laatu ja innovaatiot
Jo yli sadan vuoden ajan nimi Bosch on 
merkinnyt laatua ja luotettavuutta. Bosch 
Security Systemsin laajaan tuotevalikoimaan 
kuuluu kattavia paloilmoitin-, rikosilmoitin-, 
henkilöturva-, videovalvonta- ja 
viestintäjärjestelmiä sekä niiden osia. Niistä 
löydät sopivan ratkaisun mihin tahansa 
turvasovellukseen. Toimitamme innovatiivista 
turvallisuustekniikkaa maailmanlaajuisesti 
ja takaamme parhaan mahdollisen palvelun ja 
käyttötuen. Kun tarvitset luotettavia 
turvallisuusratkaisuja, valitse Bosch.


