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En nu, met het Bosch Integrus systeem, betekent het 
tevens een geluidskwaliteit die beter is dan ooit tevoren, 
zonder ook maar enige verstoring door de zaalverlichting.
Eenvoudig gezegd, bestaat een infrarood distributie-
systeem uit een zender, een of meer stralers en een aantal 
ontvangers. Daarnaast zijn er verschillende accessoires 
leverbaar, zoals hoofdtelefoons, kabels en acculaders. 

De zender vormt het hart van het Integrus systeem. Hij 
accepteert ingangssignalen van zowel analoge als digitale 
bronnen, moduleert deze signalen op draaggolven, en 
zendt deze golven vervolgens naar infraroodstralers die 
zich elders in de ruimte bevinden. De zender is voorzien 
van speciale interfacemodules om compatibiliteit met deze 
externe signaalbronnen te verzekeren. Afhankelijk van het 
type zender kunnen er tot 32 afzonderlijke kanalen gelijk-
tijdig verzonden worden. 

Het uitgangssignaal van de infraroodstralers is intensiteit-
gemoduleerde infraroodstraling. Elke deelnemer beschikt 
over een zakontvanger die een lens heeft die het infra-
roodsignaal  opvangt en op een sensor richt. Deze signalen 
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1. Inleiding

1.1 Simultaanvertaling

Voor internationale conferenties met meerdere talen is het 
vanzelfsprekend van het grootste belang dat alle deelne-
mers kunnen begrijpen wat er wordt gezegd. Een systeem 
dat tolken in staat stelt de taal van de spreker simultaan 
te vertalen, is daarom bijna onmisbaar. De gesproken 
vertalingen worden vervolgens gedistribueerd in het con-
ferentiecentrum, zodat de deelnemers de taal van hun 
keuze kunnen selecteren en ernaar kunnen luisteren via 
hoofdtelefoons. 

1.2 Infrarood distributie

De meest effectieve methode om de vertalingen te dis-
tribueren, is door middel van een infrarood taaldistribu-
tiesysteem. Infrarood betekent draadloos, dus de deelne-
mers hebben totale bewegingsvrijheid. Het betekent ook 
bescherming van informatie, want de gedistribueerde 
signalen kunnen niet doordringen tot buiten 
de conferentiezaal. 



worden vervolgens gedecodeerd naar de tolktalen, die door 
de deelnemers gekozen kunnen worden door middel van 
een kanaalkiezer, en doorgegeven naar de hoofdtelefoon 
van de deelnemer. 
Het Integrus infrarood (IR) distributiesysteem dat in deze 
databrochure wordt beschreven, kan worden gebruikt met 
het Digital Congress Network (DCN) evenals met een 
analoog systeem.

1.3 Geavanceerde digitale technologie

Het Integrus taaldistributiesysteem bevat unieke, speciaal 
ontwikkelde digitale technologie van Bosch. Deze tech-
nologie kenmerkt zich door een aantal eigenschappen:

• Integrus voldoet aan IEC 61603, deel 7. Dit is de 
   industriestandaard voor digitale infraroodtransmissie 

voor taaldistributie.
•  Het gebruik van de 2-8 MHz frequentieband voorkomt 

storing door elk type verlichtingssysteem. 
•  Foutcorrectie door middel van een Reed Solomon 

codeerder en de bitfoutverhoudingsdrempel verzekeren 
een hoge geluidskwaliteit.

•  Het digitale transmissieprotocol dat is toegepast, maakt 
het mogelijk aanvullende informatie te versturen (bijv. 
voor synchronisatie van het aantal in gebruik zijnde 
kanalen).

•  De toepassing van digitale technologie resulteert in een 
zeer hoge geluidskwaliteit met een signaal/ruis-verhou-
ding van 80 dB.

Enkele van de voordelen van deze nieuwe technologie 
worden hierna uitvoeriger beschreven.

1.4 Kenmerken van infrarooddistributie

Infraroodstraling is een ideaal medium voor audiodistri-
butie. Zij is onzichtbaar voor het menselijk oog en kan 
meerdere kanalen transporteren, elk met een afzonderlijke 
taal, over betrekkelijk grote afstanden. Bovenal is het een 
draadloos distributiesysteem, dus de conferentiedeelne-
mers kunnen de vertalingen ontvangen zonder fysiek met 
het systeem verbonden te zijn. 

1.5 Privacy van de conferentiezaal            

Conferenties kunnen vaak discussies over gevoelige 
informatie betreffen, waarbij het belangrijk is dat welke 
vorm van audiodistributie dan ook geen gevaar betekent 
voor de veiligheid. Aangezien infraroodstraling niet door 
ondoorzichtige structuren zoals wanden en plafonds kan 
dringen, fungeert de congresaccommodatie zelf als bar-
rière tegen het ontsnappen en mogelijk afluisteren van de 
infraroodstraling. 

1.6 Taaldistributie in aangrenzende zalen

Infraroodsystemen zijn ideaal geschikt voor conferentie-
centra met een aantal afzonderlijke zalen. Aangezien de 
wanden ondoordringbaar zijn voor infraroodstraling is er 
geen storing mogelijk tussen de afzonderlijke conferenties 
onderling mits er gebruik wordt gemaakt van master/slave 
werkwijze. 

1.7 Geen storing door verlichtings-systemen

Een van de beperkingen van traditionele infrarood taal-
distributiesystemen was storing door de verlichting. 
Dat probleem deed zich vooral voor bij de nieuwere (fluo-
rescentie-) verlichtingssystemen, die op hogere frequenties 
werken en daardoor meer storing veroorzaken. 
Het Integrus systeem heeft dit probleem volledig opgelost 
door voor de audiodistributie gebruik te maken van een 
veel hogere frequentieband: 2 tot 8 MHz. Het vrij zijn van 
storingen door alle types zaalverlichting geeft twee belan-
grijke voordelen: de geluidskwaliteit wordt er aanzienlijk 
door verbeterd en de systemen kunnen veel gemakkelijker 
gebruikt worden door verhuurbedrijven omdat ze  
compatibel zijn met alle types zaalverlichting. 

1.8 Geluidskwaliteit

Het Integrus systeem biedt een aanzienlijk verbeterde 
geluidskwaliteit. Betere compressietechnieken en een 
hogere signaal/ruis-verhouding betekenen dat het ontvan-
gen signaal veel duidelijker is en er, zoals hierboven uitge-
legd, geen storing optreedt door verlichtingssystemen. Een 
grotere verstaanbaarheid maakt het systeem minder ver-
moeiend te gebruiken over langere periodes. Deelnemers 
kunnen daardoor beter geconcentreerd blijven gedurende 
een lange conferentiezitting. 
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1.9 Aantal kanalen

Integrus biedt de gebruiker echte flexibiliteit bij het kiezen 
van het benodigde aantal kanalen. Door gebruik te maken 
van een veel hogere frequentieband (2 tot 8 MHz) biedt  
het systeem vier kwaliteitsniveaus:

• Standaardkwaliteit mono (voor vertalingen). 
 Vier kanalen van deze kwaliteit kunnen worden  

opgenomen in één enkel Standaardkwaliteit. 
• Standaardkwaliteit stereo (voor weergave van muziek of 

presentaties). Twee kanalen van deze kwaliteit kunnen 
worden opgenomen in één enkel draaggolfsignaal.

• Premiumkwaliteit mono (met dubbele bandbreedte). 
Twee kanalen van deze kwaliteit kunnen worden  
opgenomen in één enkel draaggolfsignaal.

• Premiumkwaliteit stereo (voor excellente weergave van 
muziek of presentaties). Één kanaal van deze kwaliteit 
kan worden opgenomen in één enkel draaggolfsignaal.

Integrus kan dus een maximum van 32 standaardkwaliteit 
audiokanalen leveren (wat neerkomt op 31 verschillende 
tolkvertalingen plus de vloertaal), meer dan genoeg voor 
zelfs de grootste internationale conferenties. Het systeem 
kan ook geconfigureerd worden voor hoge-kwaliteit 
stereo-geluid, met maximaal acht verschillende kanalen 
beschikbaar voor toepassingen zoals multimedia- 
presentaties of muziekdistributie. Ook combinaties van 
standaard- en premiumkwaliteit geluid zijn mogelijk.

1.10 Bewegingsvrijheid voor deelnemers

Met een infraroodsysteem hebben de deelnemers een 
grote bewegingsvrijheid door de hele conferentieruimte. 
Aangezien de vertalingen door de lucht worden  
verzonden, is er geen fysieke verbinding met het systeem; 
de enige beperkingen zijn de wanden van de congres-
zaal. De ontvangers die door de deelnemers gebruikt 
worden voor het ontvangen van de vertalingen zijn licht 
van gewicht, draagbaar en onopvallend, en laten zich 
gemakkelijk in de zak van een shirt of jasje steken.

1.11 Gebruiksvriendelijke kanaalkeuze

De Integrus ontvangers bieden hun gebruiker altijd precies 
het aantal kanalen dat beschikbaar is. 
Daardoor is het niet nodig door allerlei ongebruikte 
kanalen te bladeren voordat het gewenste signaal wordt 
gevonden. Alle ontvangers in het systeem actualiseren zich 
automatisch zodra het aantal beschikbare kanalen verandert.

1.12 Installatie en onderhoud van het systeem

Het Integrus systeem is gemakkelijk te installeren (de 
installatietijd wordt hoofdzakelijk bepaald door de tijd die 
nodig is voor het positioneren en richten van de stralers). 
Het aansluiten van de zenders verloopt eenvoudig en snel. 
De zender heeft slots voor modules die koppeling mogelijk 
maken met digitale of analoge conferentiesystemen. Alle 
informatie over installatie, configuratie en systeemstatus 
wordt vermeld op een scherm op het frontpaneel van de 
zender. Dit scherm toont tevens het menu waarmee alle 
systeemparameters kunnen worden ingesteld of gewijzigd. 
Één gemakkelijk te gebruiken knop is alles wat nodig is 
voor het selecteren van alle menu-opties. 

Elektronica in de zender en bijpassende elektronica in de 
stralers maken een effectieve bewaking mogelijk van het 
functioneren van de infraroodstralers. De status van de 
stralers wordt aangegeven op het zenderdisplay en door 
LED’s op elke straler. Het systeem is ook eenvoudig te 
onderhouden. Het onderhoud van de ontvangers omvat 
doorgaans niet meer dan het opladen of vervangen van 
de accu’s die ze gebruiken. 

Eenmaal geïnstalleerd, kan het systeem gemakkelijk 
worden uitgebreid om plaats te bieden aan meer confe-
rentiedeelnemers door eenvoudig het gewenste aantal 
extra ontvangers toe te voegen. De basisstructuur van 
het systeem blijft gelijk. 

1.13 Testen van de dekking

De Integrus ontvangers beschikken over een ingenieuze 
eigenschap die installateurs in staat stelt de dekking van 
infraroodstralers te testen zonder daarvoor meetapparatuur 
te gebruiken. Door eenvoudig door de zaal te lopen met een 
ontvanger in de meetmode is het mogelijk de dekking op elk 
gewenst punt te controleren. Dit maakt het eenvoudig na te 
gaan of er extra stralers nodig zijn of dat de positionering 
van de bestaande stralers aangepast moet worden.
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1.14 Ingebouwde oplaadelektronica 

Dankzij een technologische doorbraak is het opladen van 
de ontvanger betrouwbaarder dan ooit tevoren. Het proces 
wordt geregeld door het systeem-IC van Integrus, alhoewel 
elke ontvanger nu beschikt over ingebouwde elektronica 
waarmee hij zijn eigen oplaadproces kan besturen. Dit 
verzekert optimale oplaadprestaties en een maximale 
levensduur van de accu. 

1.15 Koppelen van ruimten

Voor het distribueren van vertalingen naar meerdere 
ruimten heeft de Integrus zender een master/slave-werk-
wijze. Dit betekent dat afzonderlijke (slave-) zenders 
kunnen worden opgesteld in andere ruimten. Die bieden 
daar exact dezelfde functionaliteit als de master-zender 
en leveren er lokale uitgangssignalen voor de stralers. 
Daardoor is het niet nodig de stralers die nodig zijn voor 
de andere ruimten aan te sluiten op één zender, wat de 
hoeveelheid benodigde bedrading beperkt en het risico 
van capaciteitsoverbelasting uitsluit. 

1.16 Alarm- of AUX-ingang 

Om de deelnemers te voorzien van een extra graad van 
zekerheid en veiligheid omvat de infraroodzender een 
aanvullende AUX-ingang die alle actieve audiokanalen 
onderdrukt. Deze AUX-ingang maakt de onmiddellijke 
distributie mogelijk van alarmberichten naar alle actieve 
kanalen. De AUX-ingang kan desgewenst ook worden 
gebruikt voor de distributie van muziek of andere 
informatie.Music D

istribution and Hearing Assistance

1.17 Muziekdistributie en hulp voor slechthorenden 

Integrus biedt meer dan alleen de distributie van taal 
(of vertaling). Dankzij zijn flexibiliteit en hoge geluids-
kwaliteit is het systeem ook geschikt voor:

• Muziekdistributie. Op plaatsen uiteenlopend van 
 fitness-centra tot fabrieken kan het systeem een  

muziekkeuze bieden voor luisteraars op locaties  
door het gehele complex. 

• Hogekwaliteit audiodistributie. Meertalige bioscopen 
kunnen verschillende soundtracks bieden in dezelfde 
zaal.

• Hulp voor slechthorenden. Helpt slechthorenden op 
plaatsen zoals theaters en andere openbare gebouwen.
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• Concertzalen en theaters kunnen het versterkte geluid 
op een hoog kwaliteitsniveau distribueren naar de  
musici op het podium zonder storing of risico’s van 
terugkoppeling (rondzingen).

• Distributie van instructies. TV-studio’s kunnen het sys-
teem gebruiken om instructies vanuit de centrale regie 
naar de cameralieden versturen zonder dat er RF-sto-

 ringen optreden. 
• Toeristische rondleidingen. Rondvaartboten en musea 

kunnen hun bezoekers de uitleg geven in hun eigen taal 
en met een hoge audiokwaliteit.

• Voorziet muzikanten op het podium van de geluids-
 weergave die ze nodig hebben voor hun optreden.
• Simultaanvertalingen. Distributie van de vloertaal en de 

vertaling daarvan naar respectievelijk het linker en rech-
ter kanaal, voor gelijktijdig luisteren naar vloertaal en 
geselecteerde vertolking.



2. Systeemomschrijving 
en planning

2.1 Systeem omschrijving

Integrus is een systeem voor draadloze distributie van 
audiosignalen via infraroodstraling. Het kan worden 
gebruikt voor simultaanvertaalsystemen bij meertalige, 
internationale conferenties. Om alle deelnemers te laten 
horen wat er wordt gezegd, zorgen de nodige tolken voor 
simultaanvertalingen van de vloertaal. Deze vertalingen 
worden in de conferentieruimte gedistribueerd, en de 
deelnemers kiezen een taal die ze verstaan om via hun 
hoofdtelefoons naar te luisteren. 
Het Integrus-systeem is ook geschikt voor het verspreiden 
van muziek (zowel mono als stereo).

Figuur 2.1 Overzicht van het Integrus-systeem (met een DCN-systeem 

als ingang)

Het Integrus Digitaal Infrarood Taaldistributiesysteem 
bestaat uit één of meer van de volgende delen:

Infraroodzender

De zender is het hart van het Integrus-systeem. 
Er zijn vier modellen beschikbaar:
•  INT-TX04 met ingangen voor 4 audiokanalen
•  INT-TX08 met ingangen voor 8 audiokanalen
•  INT-TX16 met ingangen voor 16 audiokanalen
•  INT-TX32 met ingangen voor 32 audiokanalen

Interfacemodules

In de zender passen twee verschillende soorten interface-
modules om de zender aan te kunnen sluiten op diverse 
typen conferentiesystemen:
•  LBB 3423/20 DCN-interfacemodule voor het aansluiten 

van een Digital Congress Network (DCN).
•  LBB 3422/20 audio input en vertaal module voor het 

aansluiten van analoge discussie- en conferentie-
   systemen of LBB 3222/04 6-kanaals tolklessenaars

Infraroodstralers

Er zijn drie modellen stralers beschikbaar:
•  LBB 4511/00 mediumvermogen straler voor kleine/

middelgrote conferentieruimten
•  LBB 3410/05 groothoekstraler voor kleine conferen-

tieruimten
•  LBB 4512/00 hoogvermogen straler voor middelgrote/

grote conferentieruimten
Alle drie modellen kunnen ook op half vermogen worden 
gebruikt. Ze zijn op te hangen aan wanden en plafonds, of 
op een statief te plaatsen.

Infraroodontvangers

Er zijn drie modellen meerkanaals infraroodontvangers 
beschikbaar:
•  LBB 4540/04 voor 4 audiokanalen
•  LBB 4540/08 voor 8 audiokanalen
•  LBB 4540/32 voor 32 audiokanalen
Ze werken op een oplaadbare NiMH-accu of op weg-werp-
batterijen. De ontvanger bevat een oplaadschakeling.

Oplaadapparatuur

Er is apparatuur leverbaar voor het opladen en opslaan 
van 56 infraroodontvangers. Deze systemen zijn zowel
in een draagbare als vaste uitvoering beschikbaar.

2.2 De techniek van het systeem

2.2.1 IR-straling

Het Integrus-systeem zendt gemoduleerde infraroodstra-
ling uit. Infraroodstraling maakt deel uit van het elektro-
magnetisch spectrum, waar ook zichtbaar licht, radiogol-
ven en andere typen straling onder vallen. De golflengte 
ervan is net iets groter dan die van zichtbaar licht. Net 
zoals zichtbaar licht wordt infrarood gereflecteerd door 
harde oppervlakken, maar het kan doorzichtig materiaal 
zoals glas passeren. In figuur 2.2 ziet u hoe het infrarood-
spectrum zich verhoudt tot de andere relevante spectra.

Figuur 2.2 Het infrarood-stralingsspectrum ten opzichte van andere spectra
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1 Het spectrum van daglicht

2 Gevoeligheid van het menselijk oog

3 IR-straler

4 Gevoeligheid van de IR-sensor

5 Gevoeligheid van de IR-sensor 

     met daglichtfilter
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2.2.2 Signaalverwerking

Het Integrus-systeem gebruikt hoogfrequente draaggolven 
(2-8 MHz) om storing door moderne verlichtings-sys-
temen te voorkomen (zie hoofdstuk 1.3.2). De digitale 
audioverwerking garandeert een constante, hoge audio-
kwaliteit.

De signaalverwerking in de zender bestaat in feite uit de 
volgende stappen (zie figuur 2.3):
1.  A/D conversie -Alle analoge audiokanalen worden 

omgezet in een digitaal signaal.
2.  Compressie - De digitale signalen worden 

gecomprimeerd om meer informatie per draaggolf 
te kunnen versturen. De gebruikte compressiefactor 
bepaalt ook de audiokwaliteit.

3.  Protocol-omzetting - Maximaal vier digitale 
signalen worden gecombineerd tot één digitale 
informatiestroom. Hieraan wordt foutalgoritme-
informatie toegevoegd. De ontvangers gebruiken 

 deze informatie voor het detecteren en corrigeren 
 van fouten.
4.  Modulatie - Digitale datastroom wordt op een hoog-

frequent draaggolf fase-gemoduleerd.
5.  Uitstralen - Tot 8 gemoduleerde draaggolven worden 

gecombineerd en naar de IR-stralers gestuurd, die de 
draaggolven omzetten in gemoduleerd infraroodlicht.

In de IR-ontvangers vindt een omgekeerd proces plaats 
om het gemoduleerde infraroodlicht om te zetten naar
de verschillende analoge audiokanalen. 

A/D Conversion
& Compression

A/D Conversion
& Compression

Audio
Channel

Audio
Channel

Protocol Creation
& Modulation

4x Carrier (to IR Radiators)4x

Figuur 2.3 Overzicht van de signaalverwerking (voor één draaggolf)

2.2.3 Geluidskwaliteiten

Het Integrus-systeem kan geluid verzenden in vier ver-
schillende kwaliteiten: 
•  Mono, standaardkwaliteit, maximaal 32 kanalen
•  Mono, premiumkwaliteit, maximaal 16 kanalen
•  Stereo, standaardkwaliteit, maximaal 16 kanalen
•  Stereo, premiumkwaliteit, maximaal 8 kanalen
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De standaardkwaliteit neemt minder bandbreedte in 
beslag en is zeer geschikt voor spraak. Muziek die u 
verzendt in premiumkwaliteit, is nagenoeg vergelijkbaar 
met cd-kwaliteit.

2.2.4 Carriers and channels

Het Integrus-systeem kan maximaal 8 verschillende   
draaggolven versturen (afhankelijk van het model 
zender). Elke draaggolf kan tot 4 verschillende audio-
kanalen bevatten. Het maximumaantal kanalen per 
draaggolf is afhankelijk van de gekozen geluidskwaliteit. 
Stereosignalen gebruiken twee keer zo veel bandbreedte 
als monosignalen, en premiumkwaliteit vereist twee keer 
zo veel bandbreedte als standaardkwaliteit.
Elke draaggolf kan kanalen met verschillende kwaliteiten 
bevatten, zolang de totale bandbreedte maar niet wordt 
overschreden. De onderstaande tabel toont alle kanaal-
combinaties die per draaggolf mogelijk zijn:

                  Kanaalkwaliteit 
 Mono  Mono  Stereo  Stereo  Bandbreedte
 standard premium standard premium
 4    4 x 10 kHz
 2 1   2 x 10 kHz en 
     1 x 20 kHz
 2  1  2 x 10 kHz en 
     1 x 10 kHz (links) en 
     1 x 10 kHz (rechts)
  1 1  1 x 20 kHz en 
     1 x 10 kHz (links) en 
     1 x 10 kHz (rechts)
   2  2 x 10 kHz (links) en 
     2 x 10 kHz (rechts)
  2   2 x 20 kHz
    1 1 x 20 kHz (links) en  
     1 x 20 kHz (rechts)

2.3 Aspecten van infrarood-distributiesystemen 

Een goed infrarood-distributiesysteem zorgt ervoor  
dat alle deelnemers aan een conferentie de verzonden  
signalen storingsvrij ontvangen. Dit is mogelijk door 
voldoende stralers te gebruiken op de juiste plaats, zodat 
de gehele conferentieruimte van uniforme en voldoende 
krachtige IR-straling wordt voorzien.
Verschillende aspecten beïnvloeden de gelijkmatige  
verdeling en kwaliteit van het infraroodsignaal. Houd hier 
rekening mee bij het plannen van een distributiesysteem 
voor infraroodstraling. U leest meer hierover in de hierna 
volgende paragrafen.



2.3.1 Richtingsgevoeligheid van de ontvanger

De gevoeligheid van de ontvanger is maximaal als hij 
recht op de straler is gericht. De as van maximale gevoe-
ligheid loopt 45 graden schuin omhoog (zie figuur 2.4). 
De gevoeligheid vermindert als de ontvanger wordt 
gedraaid. Dit effect is klein voor rotaties minder dan 
+/- 45 graden, maar bij meer draaiing zal de gevoeligheid 
snel afnemen.

45

45

90

Figuur 2.4 Richtingsgevoeligheid van de ontvangers

2.3.2 Het bereik van de straler

Het dekkingsgebied van een straler is afhankelijk van het 
aantal uitgezonden draaggolven en het uitgangsvermogen 
van de straler. Het dekkingsgebied van de LBB 4512 stra-
ler is twee keer zo groot als het dekkingsgebied van de 
LBB 4511. U kunt het dekkingsgebied ook verdubbelen 
door twee stralers naast elkaar te plaatsen. De totale 
stralingsenergie van een straler wordt over het aantal 
verzonden draaggolven verdeeld.  
Hoe meer draaggolven, hoe kleiner het dekkingsgebied. 
De ontvanger vereist een IR-signaalsterkte van 4 mW/m2 
per draaggolf voor een storingsvrije werking (met 80 dB 
signaal/ruis-verhouding voor de audiokanalen). Het effect 
van het aantal draaggolven op het dekkingsgebied ziet 
u in figuur 2.5 en figuur 2.6. Het stralingspatroon is het 
gebied waarin de stralingsintensiteit minimaal gelijk is 
aan de vereiste signaalsterkte.
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Figuur 2.5 Totaal dekkingsgebied van LBB 4511/00 en LBB 4512/00 
met 1 tot 8 draaggolven

Figuur 2.6 Polair diagram van het stralingspatroon voor 1, 2, 4 en 
8 draaggolven

De dwarsdoorsnede van het driedimensionale stralings-
patroon met de vloer van de conferentieruimte, wordt de 
‘footprint’ genoemd (het witte gebied in figuur 2.7 tot en 
met figuur 2.9). Dit is het vloeroppervlak waarin het di-
recte signaal sterk genoeg is voor een correcte ontvangst, 
mits de ontvanger op de straler is gericht. Zoals hier is te 
zien, variëren de grootte en de plaats van de footprint 
met de plaatsingshoogte en -hoek van de straler.

Figuur 2.7 Straler onder een hoek van 15° met het plafond  
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Figuur 2.8 Straler onder een hoek van 45° met het plafond   

Figuur 2.9 Straler loodrecht (90°) omlaag vanaf het plafond

2.3.3 Omgevingslicht

Het Integrus-systeem is praktisch immuun voor het effect 
van omgevingslicht. Fluorescentielampen (met of zonder 
elektronische stabilisator of dimmer) zoals TL-lampen of 
spaarlampen, zijn geen probleem voor het Integrus- 
systeem. Ook zonlicht en kunstlicht met gloeilampen 
of halogeenlampen tot wel 1000 lux, zijn geen enkel  
probleem. 
Bij gebruik van zeer sterk kunstlicht afkomstig van gloei- 
of halogeenlampen, zoals spots of toneellampen, dient u 
één van de stralers recht op de betreffende ontvangers te 
richten om een betrouwbare ontvangst te garanderen. 
Gebruik extra stralers voor ruimten met grote, open 
raamoppervlakken. Voor openluchtevenementen dient 
u ter plekke vast te stellen hoeveel stralers er nodig zijn. 
Door voldoende stralers te gebruiken is zelfs in het volle 
zonlicht, een storingsvrije ontvangst mogelijk.

2.3.4 Voorwerpen, oppervlakken en reflecties

De in de conferentieruimte aanwezige voorwerpen 
kunnen de infrarooddistributie beïnvloeden. Ook spelen 
de oppervlaktestructuur en de kleur van de aanwezige 
voorwerpen, wanden en plafonds een grote rol.
Vrijwel alle oppervlakken reflecteren infraroodstraling. 
Net zoals bij zichtbaar licht, zullen vlakke, heldere en 
spiegelende oppervlakken goed reflecteren. Donkere 
en ruwe oppervlakken absorberen een groot deel van 
het infraroodsignaal (zie figuur 2.10). Infraroodstraling 
kan geen ondoorzichtige materialen passeren, enkele uit-
zonderingen daargelaten.

Figuur 2.10 De oppervlaktestructuur van het materiaal bepaalt hoeveel 

licht er wordt gereflecteerd en hoeveel geabsorbeerd

U voorkomt problemen met schaduwvorming achter 
wanden of meubilair door voldoende, goedgeplaatste 
stralers te gebruiken, zodat in de gehele conferentieruimte 
een voldoende sterk infraroodveld aanwezig is. Richt de 
stralers niet op onbedekte ramen, deze straling zal name-
lijk grotendeels verloren gaan.

2.3.5 De stralers positioneren

Een ontvanger kan infraroodstraling zowel direct als via 
een diffuse reflectie ontvangen, houd hier rekening mee 
bij het positioneren van de stralers. Hoewel de ontvangers 
bij voorkeur directe infraroodstraling dienen te kunnen 
ontvangen, zullen reflecties de ontvangst verbeteren en 
hoeven daarom niet te worden bestreden. Plaats de stra-
ler hoog genoeg zodat de deelnemers elkaar niet blokke-
ren (zie figuur 2.11 en figuur 2.12).

Figuur 2.11 De voorste deelnemer blokkeert het infraroodsignaal
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Figuur 2.12 De voorste deelnemer blokkeert het infraroodsignaal niet

De volgende afbeeldingen illustreren hoe de infrarood-
straling een conferentiedeelnemer kan bereiken. In figuur 
2.13 zit de deelnemer vrij van voorwerpen en wanden, en 
ontvangt een combinatie van directe en diffuse straling. 
Figuur 2.14 laat zien dat het signaal via een aantal opper-
vlakken weerkaatst naar de deelnemer.
 

Figuur 2.13 Combinatie van directe en gereflecteerde straling

  

Figuur 2.14 Combinatie van verschilende gereflecteerde signalen

Een groep van hoog geplaatste, centrale stralers kan een 
concentrische conferentieruimte zeer efficiënt bestrijken. 
In ruimten met weinig of geen reflecterende  
oppervlakken, zoals verduisterde filmzalen, moet het 
publiek vanaf de voorkant door directe infraroodstraling 
worden aangestraald. Zit het publiek niet in één richting,  
bijvoorbeeld in een arena-opstelling, plaats de stralers  
dan in de hoeken van de ruimte (zie figuur 2.15).
Zit het gehele publiek in de richting van de stralers, dan 
zijn er geen stralers aan de achterkant nodig (zie figuur 
2.16). Worden de infraroodsignalen deels geblokkeerd, 
bijvoorbeeld door een balkon, gebruik dan extra stralers 
voor het ‘schaduwgebied’ (zie figuur 2.17).

De onderstaande afbeeldingen illustreren het positioneren 
van de stralers:

 

Figuur 2.15 Stralerposities voor een vierkante opstelling  

Figuur 2.16 Stralerposities voor een conferentieruimte met 

auditorium-opstelling en deelnemers op een podium
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Figuur 2.17 Straler voor de deelnemers onder een balkon

2.3.6 Effecten van overlappend bereik en meervoudige ontvangst

Als de footprints van twee stralers elkaar overlappen, kan 
het totale dekkingsgebied groter zijn dan de som van de 
twee afzonderlijke footprints. In het overlappingsgebied 
mag het signaalvermogen van de twee stralers bij elkaar 
worden opgeteld, wat een groter gebied oplevert waarin 
de stralingsintensiteit hoger is dan het vereiste minimum.
Faseverschillen tussen de ontvangen signalen kunnen er 
echter ook voor zorgen dat ze elkaar in meer of mindere 
mate opheffen (meervoudige ontvangst).  
In het slechtste geval kan dit op sommige plaatsen 
ontvangstverlies veroorzaken (witte vlekken).

Figuur 2.18 en figuur 2.19 illustreren het effect van elkaar 
overlappende footprints en signaalfaseverschuiving.

Figuur 2.18 Extra groot dekkingsgebied door optelling van het  

stralingsvermogen  

Figuur 2.19 Verkleind dekkingsgebied door signaalfaseverschuiving

Hoe lager de draaggolffrequentie, hoe minder gevoelig de 
ontvangers zijn voor signaalfaseverschillen. 

U kunt de signaalverschuiving compenseren met de 
vertragingscompensatie-schakelaars op de stralers (zie 
hoofdstuk 1.5).

2.4 Een planning maken voor een Integrus-systeem met infraroodstralers 

2.4.1Rechthoekige footprints

Alleen met een praktijktest op locatie is het optimale  
aantal infraroodstralers te bepalen dat nodig is voor 100% 
dekking van een ruimte. U kunt echter een goede eerste 
schatting maken met de ‘gegarandeerde, rechthoekige 
footprints’. Figuur 2.20 en figuur 2.21 laten zien wat we 
hiermee bedoelen. Zoals u ziet, is de rechthoekige foot-
print kleiner dan de totale footprint. Merk op dat in 
figuur 2.21 de ‘offset’ X negatief is omdat de straler 
voorbij het horizontale punt is opgehangen waar de  
rechthoekige footprint begint.

W

H

L

X

Figuur 2.20 De normale rechthoekige footprint bij een stralerhoek van 15°
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Figuur 2.21 De normale rechthoekige footprint bij een stralerhoek van 90°

 
De gegarandeerde rechthoekige footprints voor de  
verschillende draaggolffrequenties, plaatsingshoogtes en 
stralerhoeken, vindt u in hoofdstuk 7.6. De hoogte is de 
afstand gerekend vanaf het vlak van ontvangst, en niet 
vanaf de vloer. U kunt de gegarandeerde rechthoekige 
footprint ook zelf berekenen met behulp van een  
rekenprogramma (dat op de documentatie CD-ROM 
staat). De genoemde waarden gelden steeds voor één 
straler, en houden geen rekening met de gunstige effecten 
van elkaar overlappende footprints. Ook het gunstige 
effect van reflecties wordt niet meegerekend.
De vuistregel voor systemen met maximaal 4 draaggolven 
is, dat als een ontvanger signalen kan ontvangen van twee 
aangrenzende stralers, de afstand tussen deze twee  
stralers met ongeveer een factor 1,4 mag worden  
vergroot (zie figuur 2.22). 

Figuur 2.22 Het effect van elkaar overlappende footprints

2.4.2 Een planning maken voor de locatie van de stralers

Maak als volgt een planning voor het plaatsen van de 
stralers:
•  Neem de aanbevelingen voor het plaatsen van stralers 

in acht die in hoofdstuk 1.3 staan.
•  Zoek op (in de tabel) of bereken (met het rekenpro-

gramma) hoe groot de rechthoekige footprints zijn.
•  Teken de rechthoekige footprints in de plattegrond van 

de ruimte.

•  Als de ontvangers op bepaalde plaatsen signalen van 
twee aangrenzende stralers kunnen ontvangen, houd 
dan rekening met het overlappingseffect en teken de 
footprint-uitbreiding(en) in de plattegrond van de 
ruimte.

•  Controleer nu of de stralers in deze planning voldoende 
dekking leveren.

•  Is dit niet het geval, breng dan extra stralers aan. 

Zie figuur 2.15, figuur 2.16 en figuur 2.17 voor  
voorbeelden van een stralerplanning.

2.4.3 Kabels

Er kunnen verschillende signaalvertragingen onstaan als 
de kabellengte tussen de zender en de stralers niet voor 
alle stralers hetzelfde is. Gebruik, zo mogelijk, kabels van 
dezelfde lengte tussen de stralers en de zender om de kans 
op witte vlekken te minimaliseren (zie figuur 2.23).

Figuur 2.23 Stralers met aansluitkabels van gelijke lengte

Wanneer er stralers worden doorgelust, moeten de bekabe-
ling tussen de stralers en de zender zo symmetrisch mogelijk 
zijn (zie figuur 2.24 en figuur 2.25). U kunt de verschillen 
in looptijd vertraging compenseren met de vertragingscom-
pensatie-schakelaars op de stralers.

Figuur 2.24 Asymmetrische bekabeling van de stralers 

(zo mogelijk vermijden)  
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Figuur 2.25 Symmetrische bekabeling van de stralers (sterk aanbevolen)
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2.5 Gegarandeerde rechthoekige footprints

 LBB 3410/05 LBB 4511/00 LBB 4512/00

 op vol vermogen op vol vermogen op vol vermogen

 aantal  montage- montage   oppervlak   lengte breedte offset   oppervlak   lengte   breedte offset   oppervlak   lengte   breedte offset

 draag   hoogte  hoek A L W X A L W X A L W X

 golven [m] [graden] [m2] [m] [m] [m] [m2] [m] [m] [m] [m2] [m] [m] [m]

 1 2.5 0 130 13 10 4 627 33 19 7 1269 47 27 10

  5 15 130 13 10 4 620 31 20 7 1196 46 26 8

   30 140 14 10 3 468 26 18 4 816 34 24 6

   45 120 12 10 3 288 18 16 2 480 24 20 2

   60 100 10 10 1 196 14 14 0 324 18 18 0

   90 56 7 8 -4 144 12 12 -6 196 14 14 -7

  10 15     589 31 19 9 1288 46 28 10

   30 72 9 8 7 551 29 19 5 988 38 26 6

   45 90 9 10 4 414 23 18 2 672 28 24 2

   60 108 12 9 0 306 18 17 -1 506 23 22 -1

   90 80 8 10 -5 256 16 16 -8 400 20 20 -10

  20 30     408 24 17 13 1080 40 27 11

   45     368 23 16 7 945 35 27 4

   60     418 22 19 1 754 29 26 -1

   90     324 18 18 -9 676 26 26 -13

 2 2.5 15 63 9 7 2 308 22 14 4 576 32 18 6

  5 15 63 9 7 3 322 23 14 5 620 31 20 7

   30 56 8 7 3 247 19 13 3 468 26 18 4

   45 49 7 7 1 168 14 12 1 288 18 16 2

   60 49 7 7 0 132 12 11 -1 196 14 14 0

   90 42 6 7 -3 100 10 10 -5 144 12 12 -6

  10 30     266 19 14 6 551 29 19 5

   45     234 18 13 2 414 23 18 2

   60 30 5 6 2 195 15 13 -1 306 18 17 -1

   90 42 6 7 -3 144 12 12 -6 256 16 16 -8

  20 60     195 15 13 3 418 22 19 1

   90     196 14 14 -7 324 18 18 -9

 4 2.5 15 20 5 4 2 160 16 10 3 308 22 14 4

  5 15     144 16 9 4 322 23 14 5

   30     140 14 10 3 247 19 13 3

   45     99 11 9 1 168 14 12 1

   60     90 10 9 -1 132 12 11 -1

   90     64 8 8 -4 100 10 10 -5

  10 45     120 12 10 3 234 18 13 2

   60     108 12 9 0 195 15 13 -1

   90     100 10 10 -5 144 12 12 -6

  20 90     64 8 8 -4 196 14 14 -7

 8 2.5 15     84 12 7 2 160 16 10 3

  5 15     60 10 6 4 144 16 9 4

   30     70 10 7 3 140 14 10 3

   45     63 9 7 1 99 11 9 1

   60     49 7 7 0 90 10 9 -1

   90     36 6 6 -3 64 8 8 -4

  10 60     49 7 7 2 108 12 9 0

   90     49 7 7 -3.5 100 10 10 -5

(De montagehoogte is de afstand gerekend vanaf het vlak van ontvangst, en niet vanaf de vloer.)
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3. Systeemspecificatie

3.1 Eigenschappen en voordelen

•  Voldoet aan IEC 60914, de internationale standaard 
voor conferentiesystemen

•  Voldoet aan IEC 61603 deel 7, de internationale stan-
daard voor digitale infraroodtransmissie van audiosig-
nalen voor conferentie- en soortgelijke toepassingen

•  Tot 32 digitale audiokanalen
•  Draadloze transmissie biedt de deelnemers bewegings-

vrijheid
•  Privacy van de conferentiezaal; de congresaccommoda-

tie functioneert zelf als barrière voor het ontsnappen 
   en mogelijk afluisteren van infraroodsignalen, aange-

zien infrarood niet in staat is ondoorzichtige structuren 
zoals wanden te doordringen

• Geen storing tussen afzonderlijke conferentieruimten, 
waardoor het mogelijk is een onbeperkt aantal syste-
men te gebruiken in aangrenzende ruimten

•  Transmissie in de 2-8 MHz frequentieband, wat storin-
gen door alle types verlichtingssystemen voorkomt

•  Digitale audio verzekert een zeer hoge geluidskwaliteit.
•  Krachtige compressietechnieken maken een snelle 

transmissie mogelijk met weinig verliezen
•  Uitgebreide foutcorrectie verzekert foutloze transmissie
•  Synchronisatie met het aantal in gebruik zijnde kanalen 

betekent dat de gebruiker niet door ongebruikte kana-
len hoeft te bladeren

•  Kwaliteitsniveaus zijn programmeerbaar per kanaal, wat 
een maximale flexibiliteit biedt voor het optimaliseren 
van de transmissie

•  standaardkwaliteit mono-mode voor efficiënte distribu-
tie van talen

•  standaardkwaliteit stereo-mode voor efficiënte distribu-
tie van muziek

•  premiumkwaliteit modes voor distributie van geluid 
met een zeer hoge kwaliteit

3.2 Transmissiekenmerken

Golflengte IR-transmissie  : 870 nm  

Modulatiefrequentie : Draaggolven 0 tot 5: 2 tot 6 MHz, 

conform IEC 61603 deel 7

 : Draaggolven 6 en 7: tot 8 MHz

Protocol en 

modulatietechniek : DQPSK, conform IEC 61603 deel 7 

3.3 Audioprestaties systeem

Gemeten tussen de audio-ingang van een INT-TX zender en 

de hoofdtelefoonuitgang van een LBB 4540 ontvanger.

Audiofrequentiebereik : 20 Hz tot 10 kHz (-3 dB)  

bij standaard-kwaliteit

    20 Hz tot 20 kHz (-3 dB)  

bij Premium-kwaliteit

Totale harmonische 

vervorming bij 1 kHz  : < 0.05 %

Overspraakverzwakking 

bij 1 kHz  : > 80 dB

Dynamisch bereik  : > 80 dB

Gewogen signaal/ruis-

verhouding  : > 80 dB(A) 

3.4 Bedrading en systeemgrenzen

Kabeltype : 75 Ohm RG59

Maximaal aantal stralers  : 30 per HF-uitgang

Maximale kabellengte : 900 m per HF-uitgang
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VERSTOORD ONTVANGST BIJ GEBRUIK VAN EEN WILLEKEURIG TAALDISTRIBUTIESYSTEEM

STORING 
DOOR LICHT

GEEN STORING 
DOOR LICHT

PERFECTE ONTVANGST MET HET NIEUWE BOSCH SECURITY SYSTEMS INTEGRUS 

TAALDISTRIBUTIESYSTEEM



3.5 Omgevingsomstandigheden systeem

Bedrijfsomstandigheden  :  Vast/stationair/transportabel

Temperatuurbereik

     – tijdens transport : -40 tot + 70 °C (-40 tot 158 °F)

     – in bedrijf : +5 tot + 45 °C (41 tot 113 °F)

  +5 tot +35 °C (41 tot 122 °F) 

  voor LBB 4560         

+5 tot + 55 °C (41 tot 131 °F) 

  voor INT-TX

Maximale relatieve 

vochtigheid :  < 93%

Veiligheid :  Conform EN 60065

  CAN/CSA-E65 (Canada en US)

  en UL 6500     

 :  Conform EN 60065

  CAN/CSA-E65 (Canada en US) 

  en UL 1419 

  voor LBB 4511/00 en LBB 4512/00

EMC-emissie  :  Conform geharmoniseerde 

  standaard EN 55103-1 en FCC

  richtlijnen deel 15, overeenkomstig

  de grenzen voor een klasse A 

  digitaal apparaat

EMC-immuniteit  :  Conform geharmoniseerde 

  standaard EN 55103-2

EMC-goedkeuringen  :  Aanhangsel met CE-markering

ESD :  Conform geharmoniseerde 

  standaard EN 55103-2

Harmonischen 

in netspanning  : Conform geharmoniseerde 

  standaard EN 55103-1

Milieu-eisen  :  Bevat geen verboden stoffen zoals 

  gespecificeerd in UAT-0480/100 

  (bijv. geen cadmium of asbest)
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4. Zenders 
en modules

4.1 INT-TX zender

De zender is het centrale element in het Integrus-systeem. 
Hij accepteert analoge of digitale ingangssignalen, modu-
leert deze signalen op draaggolven en verzendt deze 
draaggolven naar stralers die zich in de ruimte bevinden.
Voor aansluiting op een DCN Next Generation systeem 
is een optische netwerkkabel vereist. Zie de DCN Next 
Generation databrochure voor nadere informatie.

Productvarianten:

• INT-TX04 : 4-kanaals zender

• INT-TX08 : 8-kanaals zender

• INT-TX16 : 16-kanaals zender

• INT-TX32 : 32-kanaals zender

4.1.1 Eigenschappen en voordelen

•  Universele netspanningsvoorziening maakt wereldwijd 
gebruik mogelijk 

•  Kan maximaal 4, 8, 16 of 32 audiokanalen distribueren
•  Kan worden gebruikt met DCN of analoge systemen.
•  Automatische distributie van alarmberichten naar alle 

kanalen
•  AUX-mode voor distributie van muziek naar alle 
   kanalen tijdens een pauze
•  Flexibele configuratie van kanalen en kanaal-kwaliteits-

modes voor efficiënte distributie
•  Instelbare gevoeligheid voor elke ingang om fijnafstem-

ming van audioniveaus mogelijk te maken
•  Testmode die voor elke ingang/kanaal een verschillende 

frequentietoon produceert, waarbij de toon geleidelijk 
stijgt als de kanalen doorlopen worden

•  Slave-mode voor distributie van signalen van een 
 andere zender maakt het mogelijk meerdere zalen te 

gebruiken
•  Ingebouwde mini-infraroodstraler voor audiobewaking.
•  Status van straler en systeem wordt weergegeven via het 

display
•  Configuratie van zender en systeem via een display 
   en een enkele draai/drukknop
•  Aan elke zender kan door de installateur een unieke 

naam worden toegekend voor gemakkelijke identificatie 
in een multi-zendersysteem

•  Ook aan elk audiokanaal kan door de installateur een 
unieke naam worden toegekend.  Deze namen kunnen 
geselecteerd worden uit een lijst van opties of hand-
matig worden ingegeven

•  Automatische standby/aan-functie
•  Automatische synchronisatie van het aantal in gebruik 

zijnde kanalen in een DCN-systeem
•  Stijlvolle 19” (2U) behuizing voor tafelgebruik of 
   rekmontage
•  Handgrepen voor gemakkelijk transport
•  19” rekmontagebeugels, afneembare voetjes en 
 montage-accessoires voor modules meegeleverd
•  Systeeminstallatie- en bedieningshandleiding op 
   CD-ROM
•  Inclusief netsnoer

4.1.2 Bedieningsorganen en indicators

•  LCD-display met 2x 16 tekens voor statusinformatie 
   en zenderconfiguratie
•  Draai/drukknop voor navigatie door menu’s en 
 configuratie
•  Aan/uit-schakelaar op frontpaneel

4.1.3 Aansluitingen

•  Male Euro-socket voor netspanningsaansluiting
•  Slot met audio-databusconnector (H15 female) 
 voor aansluiting van LBB 3422/20 Integrus audio input 

en vertaal module of LBB 3423/20 Integrus DCN 
   interfacemodule
•  4, 8, 16 of 32 cinch-connectors voor ingang van 
 asymmetrische audiosignalen
•  Twee XLR-aansluitingen voor ingang van symmetrische 

signalen van vloertaal, alarmberichten of muziek
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•  Eén aansluitblok voor distributie van alarmberichten 
naar alle kanalen

•  3,5 mm stereo hoofdtelefoonaansluiting voor bewaking 
van ingangssignalen en kanalen

•  Eén BNC-connector voor aansluiting van HF-signaal 
van een andere zender

•  Zes BNC-connectors voor uitgang van HF-signaal 
   naar maximaal 30 stralers
• Twee optische netwerkconnectors voor aansluiting 

binnen een DCN Next Generation systeem

4.1.4 Mechanische eigenschappen

Montage  : Beugels voor 19”-rekmontage of 

  bevestiging op een werkblad

 : Afneembare voetjes voor vrijstaand

  gebruik op een tafelblad

Afmetingen (h x b x d)  : 88 x 483 x 350 mm voor gebruik in

  19”-rek, met beugels, zonder voetjes: 

92 x 440 x 350 mm voor tafelgebruik,

                        zonder beugels, met voetjesfor 19” 

Gewicht : 6,8 kg zonder beugels, met voetjes

Afwerking : Antraciet met zilver                      

4.1.5 Elektrische eigenschappen

Asymmetrische audio-

ingangs-signalen   +3 dBV nominaal, +6 dBV maximaal 

(+/- 6 dB)+15 dBV nominaal, +18 

  dBV maximaal (+/- 6 dB)

Symmetrische audio-

ingangs-signalen  :  nominaal +6 tot +18 dBV

Connector noodschakelaar  : noodschakelaaringang

Hoofdtelefoonuitgang : 32 ohm tot 2 kohm  

HF-ingang  : nominaal 1Vpp,  

  minimaal 10 mVpp, 75 ohm

HF-uitgang   : 1 Vpp, 6 V DC, 75 ohm

Netspanning : 90 tot 260 V, 50 tot 60 Hz

Opgenomen vermogen  : maximaal 55 W 

Opgenomen vermogen (standby):  29 W

 4.2 INT-TXK Opwaarderingskits voor zender

Om een zender zonder een optische netwerkaansluit-
ing (LBB4502 reeks) op te waarderen tot een zender 
met een optische netwerkaansluiting (INT-TX reeks) is 
een opwaarderingskit (INT-TXK) vereist. Deze bevat de 
hoofdprintkaart van de zender, een achterpaneel, een 
lijmverbinding en een schroef om de hoofdprintkaart in 
de behuizing van de LBB 4502 zender te monteren.

Productvarianten:

- INT-TXK04: opwaarderingskit voor 4-kanaals zender

- INT-TXK08: opwaarderingskit voor 8-kanaals zender

- INT-TXK16: opwaarderingskit voor 16-kanaals zender

- INT-TXK32: opwaarderingskit voor 32-kanaals zender

4.3 LBB 3423/20 DCN Integrus DCN Interfacemodule

De Integrus DCN Interfacemodule wordt gebruikt om de 
zender te koppelen met het DCN-systeem. De vloertaal 
en de vertalingen die door het DCN-systeem zijn gegene-
reerd, kunnen vervolgens gedistribueerd worden naar de 
conferentiedeelnemers via het Integrus systeem.
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4.3.1 Eigenschappen en voordelen 

•  Schakelt automatisch de INT-TX zender in als het 
DCN-systeem wordt ingeschakeld

•  Automatische synchronisatie van het aantal in het 
DCN-systeem in gebruik zijnde kanalen

4.3.2 Bedieningsorganen en indicators

•  Aanwezigheid van voedingsspanning op het DCN 
wordt aangegeven op het display van de INT-TX zender

4.3.3 Aansluitingen

•  DCN hoofdingangskabel 2 m met 6-polige male DIN-
connector

•  DCN hoofduitgang; 6-polige female DIN-connector 
voor doorlusverbinding

•  Audio- en databusconnector; male H15-connector

4.2.4 Mechanische eigenschappen

Montage : Inbouwplaat inclusief

  2 schroeven

Afmetingen (h x b x d)  : 100 x 54 x 231 mm (39 x 21 x 91 in)

Gewicht : 324 g (0.72 lb) 

4.3.5 Elektrische eigenschappen

• Zie DCN databrochure

4.4 LBB 3422/20 Integrus audio input en vertaalmodule

De Integrus audio input en vertaal module wordt 
gebruikt om de zender te koppelen met analoge 
discussiesystemen en de LBB 3422/04 6-kanaals 
tolklessenaar met luidspreker. Verschillende aansluitingen 
en schakelaarinstellingen zijn mogelijk om de module 
ook te kunnen gebruiken met niet-Bosch systemen. 

4.4.1 Eigenschappen en voordelen 

•  Directe aansluiting van maximaal 12 LBB 3222/04 
Tolklessenaars voor zes talen

•  Distributie van vloertaalsignaal (analoog discussiesys-
teem) naar de tolklessenaars

•  Acht symmetrische ingangssignalen
•  Voorziening voor montage van ingangstransformators 

voor galvanische isolatie tussen audiobron en zender

4.4.2 Bedieningsorganen en indicators

•  On-board schakelaars kunnen worden ingesteld voor 
directe aansluiting van tolklessenaars  (LBB 3222/04)

 of andere audiobronnen
•  Een on-board schakelaar kan worden gebruikt voor 

aanpassing aan de versterking van de vloertaalsignalen 
van een analoog conferentiesysteem

•  Een on-board schakelaar kan worden gebruikt om het 
tolksignaal te vervangen door het vloertaalsignaal voor 
distributie naar de luisteraars als een tolkkanaal niet 

 in gebruik is

4.4.3 Aansluitingen

•  Symmetrische analoge audio-ingang; 25-polige female 
sub-D connector

•  Audio- en databus-connector; male H15 connector

4.3.4 Mechanische eigenschappen

Montage :  Inbouwplaat inclusief

  2 schroeven

Afmetingen (h x b x d)  : 100 x 54 x 231 mm 

  (39 x 21 x 91 in)

Gewicht : 188 g (0.41lb)

4.3.5 Elektrische eigenschappen

Audio-ingangsniveau 

met AGC  : -16,5 dBV (150 mVeff) tot 

  +3,5 dBV (1500 mVeff)

Audio-ingangsniveau 

zonder AGC  : -4,4 dBV (600 mVeff)

Asymmetrische 

ingangsimpedantie  :  ≥ 10 kohm

DC ingangsimpedantie  : ≥ 200 kohm
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5. Stralers 
en accessoires

5.1 LBB 4511/00 en LBB 4512/00 Stralers

Deze stralers worden gebruikt voor het distribueren van 
het infraroodsignaal door de conferentieruimte, waardoor 
de deelnemers met persoonlijke ontvangers kunnen luis-
teren naar de voortgang.

Productvarianten:

• LBB 4511/00: Mediumvermogen straler

• LBB 4512/00: Hoogvermogen straler

5.1.1 Eigenschappen en voordelen

•  LBB 4511/00 heeft een bereik van max. 1000 m2 
 (een draaggolf, 4 kanalen met Standardkwaliteit)
•  LBB 4512/00 heeft een bereik van max. 2000 m2 
 (een draaggolf, 4 kanalen met Standardkwaliteit)
•  Selectie van vermogensuitgang voor rendement en 

economie
•  Universele netspanningsvoorziening maakt wereldwijd 

gebruik mogelijk 
•  Geen ventilator – convectiekoeling – wat resulteert 
   in een rustigere werking en minder bewegende delen 

die kunnen slijten
•  LED-indicators voor controle van stralerstatus
•  Communicatie tussen straler en zender voor 
 eenvoudige controle door de operator
•  Schakelt automatisch in als de zender wordt 
 ingeschakeld en vice versa
•  Automatische versterkingsregeling verzekert dat 
 de IRED’s (InfraRood Emitting Diodes) met een 
 maximaal rendement werken
•  Automatische kabelequalisatie verzekert maximaal 

transmissierendement met kabels van verschillende 
kwaliteit

•  Automatische kabelafsluiting vereenvoudigt installatie 
•  Schakeling voor temperatuurbescherming schakelt 
 de straler automatisch van vol op half  vermogen 
 als de temperatuur te hoog wordt
•  Beugels voor montage aan plafond en op vloerstatief 

worden meegeleverd, wat de installatie vereenvoudigt
•  Instelbare stralerhoek verzekert maximale dekking
•  IRED’s zijn afgeschermd met een afdekplaat, waardoor 

de units gemakkelijk te onderhouden 
 en te reinigen zijn
• Aantrekkelijke en stijlvolle vormgeving
•  Inclusief netsnoer

5.1.2 Bedieningsorganen en indicators

•  Twee gele LED’s: een op elk stralerpaneel om aan te 
duiden dat dit paneel is ingeschakeld en draaggolven 
ontvangt van de zender

•  Twee rode LED’s: een op elk stralerpaneel om aan te 
duiden dat dit paneel in de standby-mode staat

•  Rode en gele LED’s die tegelijk branden, duiden erop 
dat het stralerpaneel niet naar behoren functioneert

•  Knipperende rode LED en brandende gele LED’s 
 duiden erop dat het stralerpaneel in de temperatuur-

beschermingsmode staat
•  Vermogensreductieschakelaar om de uitgang van de 

straler op half vermogen te schakelen
•  Twee vertragingscompensatieschakelaars voor het com-

penseren van verschillen in kabellengte tussen zender 
en stralers

5.1.3 Aansluitingen

•  Male Euro-socket voor netspanningsaansluiting
•  HF ingangs- en uitgangconnectors (2x BNC) voor aan-

sluiting aan zender en doorlussen naar andere stralers 
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5.1.4 Mechanische eigenschappen

Montage : Ophangbeugel voor directe plafond

  montage

 :  Montageplaten voor vloerstatieven 

  met M10 en 1/2” Whitworth 

   schroefdraad

 :  LBB 3414/00 Wandmontagebeugel 

    kan worden gebruikt voor bevestiging

   van de straler aan wandvlakken      

Afmetingen (h x b x d) :  LBB 4511/00 zonder beugel

  200 x 500 x 175 mm             

 :  LBB 4512/00 zonder beugel: 

  300 x 500 x 175 mm 

Stralerhoek :  0, 15 en 30° voor montage op 

  vloerstatief

    : 0, 15, 30, 45, 60, 75 en 90° 

  voor wand- en plafondmontage 

Gewicht :  LBB 4511/00 zonder beugel: 6,8 kg 

    :  LBB 4511/00 met beugel             

7,6 kg

  : LBB 4512/00 zonder beugel:   

9,5 kg

  : LBB 4512/00 met beugel: 10,3 kg

Afwerking :  Bronskleurig

5.1.5 Elektrische en optische eigenschappen

Aantal IRED’s  :  260 LBB 4511/00, 

  480 LBB 4512/00

Totaal IR-uitgangsvermogen

bij 20 °C : 8 Wrms 16 Wpp 

  LBB 4511/00, 

  16 Wrms 32 Wpp

  LBB 4512/00

Totale optische 

piekintensiteit :  9 W/sr LBB 4511/00, 

  18 W/sr LBB 4512/00

Hoek van halve intensiteit :  +/- 22°

HF-ingang :  nominal 1 Vpp, minimal 10 mVpp

Netspanning :  90 tot 260 V, 50 tot 60 Hz

Opgenomen vermogen : 100 W LBB 4511/00, 

  180 W LBB 4512/00  

Opgenomen vermogen 

(standby) : 8 W LBB 4511/00, 

  10 W LBB 4512/00

   

5.2 LBB 3414/00 Wandmontagebeugel

Beugel voor wandmontage van 
de LBB 3414/00, LBB 4511/00 
en LBB 4512/00 stralers. 

Mechanische eigenschappen

Afmetingen (h x b x d) :  200 x 280 x 160mm 

Gewicht :  1,8 kg 

Afwerking :  Kwartsgrijs

5.3 Opslagkoffer straler (Audipack)

Opslagkoffers voor LBB 4511/00 en LBB 4512/00 
stralers zijn verkrijgbaar bij Audipack onder resp. 
typenummer 13891 en 13892.

Mechanische eigenschappen:

Afmetingen (h x b x d)  :  Audipack 13891

  250 x 540 x 300 mm 

 :  Audipack 13892: 

  250 x 540 x 400 mm

Gewicht :  Audipack 13891: 6,5 kg 

 :  Audipack 13892: 7,0 kg

Afwerking :  Grijs
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5.4 LBB 3410/05 Straler

De laagvermogen breedstraler wordt gebruikt om 
de infraroodsignalen te distribueren in een kleine 
conferentieruimte, wat de deelnemers in staat stelt via 
persoonlijke ontvangers te luisteren naar de sprekers.

5.4.1 Eigenschappen en voordelen

• Economische oplossing voor kleine conferentieaccom-
modaties

• Bereik tot 200 m2 (1 draaggolf, 4 kanalen van standaard 
kwaliteit)

• Selectie van uitgangsvermogen voor efficiency 
   en economie
• Ingebouwde voeding 
• Schakelt automatisch in als de zender wordt ingescha-

keld en andersom
• Automatische versterkingsregeling verzekert dat de 

IRED’s (Infra-Red Emitting Diodes) functioneren met 
maximaal rendement

• LED-indicators voor statusaanduiding van de straler
• Wordt geleverd compleet met beugel voor montage aan 

plafond, wand of vloerstatief, wat de installatie vereen-
voudigt

• Verstelbare stralerhoek verzekert maximale dekking
• IRED’s zijn beschermd door een afdekkap, waardoor 
   de units gemakkelijk te onderhouden en te reinigen zijn
• Aantrekkelijke en stijlvolle vormgeving
• Compleet met netsnoer en aansluitsteker

5.4.2 Bedieningsorganen en indicators

• Groene LED die aangeeft dat de straler is ingeschakeld 
en het draaggolfsignaal van de zender ontvangt

• Rode LED die oplicht als het infrarood uitgangsver-
mogen van de straler teruggebracht tot 70% of minder, 
van het normale uitgangsniveau

• Vermogensreductieschakelaar om het uitgangssignaal 
van de straler te beperken tot half vermogen

5.4.3 Aansluitingen

• Male Euro-socket voor netspanningsaansluiting
• Connectors voor HF-ingang en –uitgang (2x BNC) 

voor verbinding met zender en doorlussen met andere 
stralers.

5.4.4 Mechanische eigenschappen

Montage:  :  Beugel voor montage aan plafond, 

   wand of vloerstatief met 3/8” 

   Witworth schroefdraad

Afmetingen (hxbxd): : 176 x 300 x 125 mm 

Stralerhoek : 0 tot 90° (traploos)

Gewicht : 1,5 kg

Afwerking : Zwart

5.4.5 Elektrische en optische eigenschappen

Aantal IRED’s : 88

Totale IR uitgangsvermogen : 1 .8 Wrms 3.0 Wpp

Totale optische piekintensiteit : 2.0 W/sr

Hoek van halve intensiteit : +/-24° verticaal, +/-48° horizontaal

Netspanning : 105 to 125 V or 220 to 240 V 

  intern instelbaar, 50 to 60 Hz

Opgenomen vermogen : 25 VA

Opgenomen vermogen 

(stand-by) : 5 VA

5.4.6 Beperkingen

• Alleen de eerste 4 draaggolven kunnen worden 
   verzonden
• Maximale kabellengte is 100 m vanaf zender tot laatste 

straler
• Directe aansluiting van de stralers op de zender met 

gelijke kabellengte. In doorlusverbindingen mag de 
totale kabellengte van de eerste tot de laatste straler niet 
groter zijn dan 5 meter. Reden: deze straler bevat geen 
voorzieningen voor compensatie van de signaalvertra-
ging in de kabel

• Gebruik deze stralers niet in hetzelfde systeem in com-
binatie met de stralers LBB 4511/00 en LBB 4512/00, 
aangezien de interne signaalvertraging van deze stralers 
anders is

• Geen automatische kabelafsluiting: de afsluitplug 
moet worden verbonden met de laatste straler in een 
hoofdleiding 

• Geen communicatie met de zender over de stralerstatus
• Toepassing van deze straler op 105 tot 125 V vereist 

interne instellingen
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6. Ontvangers, Accu’s 
en Oplaadrekken

6.1 LBB 4540 Zakontvangers

Deze ergonomische ontvangers zijn voorzien van de nieuw-
ste elektronische technologie – inclusief een speciaal 
ontwikkeld IC – om maximale prestaties en een lange 
levensduur van de accu te verzekeren. De ontvangers kun-
nen worden gebruikt voor zowel taal- als muziekdistributie.
Productvarianten:

• LBB 4540/04: 4-kanaals zakontvanger 

• LBB4540/08: 8-kanaals zakontvanger

• LBB 4540/32: 32-kanaals zakontvanger  

6.1.1 Eigenschappen en voordelen 

•  Speciaal ontwikkeld IC voor maximale prestaties en 
 een lange levensduur van de accu
•  Oplaadelektronica geïntegreerd in de chip, wat optimale 

oplaadprestaties verzekert
•  2-digit LCD-display met statusindicatie voor accu en 

ontvangst 
•  Het aantal beschikbare kanalen is altijd gelijk aan 
 het door het systeem gebruikte aantal kanalen, wat het 

bladeren door niet gebruikte kanalen voorkomt
•  Audiosignaal wordt automatisch onderdrukt als het 

signaal te zwak is, wat verzekert dat de gebruiker alleen 
audio van hoge kwaliteit ontvangt

•  Kan gebruikt worden met wegwerpbatterijen (2x 
AA alkaline batterij, niet meegeleverd) of met een 
milieuvriendelijke NiMH oplaadbare accu (LBB 4550/00, 
niet meegeleverd)

•  Er wordt geen energie verbruikt als de hoofdtelefoon 
 is losgenomen
•  Clip voor comfortabel dragen
•  Meetmode voor eenvoudige controle van de stralerdekking
•  Aantrekkelijke en stijlvolle vormgeving
•  Tot 200 uur werking met alkaline batterijen
•  Tot 75 uur werking met accu-pack
•  Laad op van leeg tot volledige capaciteit binnen 1 uur
 en 45 minuten

6.1.2 Bedieningsorganen en indicators

•  2-digit LCD-display met indicatie van kanaalnummer 
en van accu- en ontvangststatus

•  Aan/uit-knop
•  Schuifregelaar voor volume
•  Op/neer-toetsen voor kanaalkeuze
•  Oplaadindicatie-LED

6.1.3 Aansluitingen 

•  3,5 mm stereo telefoonpluguitgang voor hoofdtelefoons
•  Batterijcontacten voor gebruik met AA alkaline batterijen
•  Connector voor gebruik met LBB 4550/00 accu-pack
•  Oplaadcontacten aan de linkerzijde van de ontvanger 

voor compatibiliteit met LBB 4560 oplaadrekken*  

6.1.4 Mechanische eigenschappen

Afmetingen (h x b x d)  :  155 x 45 x 30 mm

Gewicht excl. batterijen/

accu-pack  :  75 g 

Gewicht incl. accu-pack  :  125 g 

Afwerking  :  Antraciet met zilver

6.1.5 Elektrische en optische eigenschappen

IR-stralingsniveau  : 4 mW/m2 per draaggolf 

Hoek van halve gevoeligheid  : +/-50 °

Uitgangsniveau hoofdtelefoon 

bij 2,4 V  : 450 mV RMS (spraak op maximaal

  volume, hoofdtelefoon van 32 ohm)

Frequentiebereik 

hoofdtelefoon-uitgang :  20 Hz tot 20 kHz

Impedantie 

hoofdtelefoonuitgang : 32 ohm tot 2 kohm

Max. signaal/ruis-verhouding : 80 dB(A)

Voedingsspanning : 1,8 tot 3,6 V, nominaal 2,4 V 

Opgenomen vermogen  : 15 mA (spraak op maximaal volume,

bij 2,4 V (batterijspanning)    hoofdtelefoon van 32 ohm)

Opgenomen vermogen 

(standby) : < 1 mA  
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6.2 LBB 4550/00 ladeneenheden

NiMH accu voor gebruik met 
LBB 4540 zakontvanger

Kenmerken:

• Temperatuursensor voor optimaal oplaadproces

Mechanische eigenschappen:

Afmetingen (h x b x d)  :  14 x 28 x 49 

Gewicht  :  50 g (0.11 lb)

Elektrische eigenschappen:

Spanning  :  2.4 V

Capaciteit   :  1100 mAh

6.3 LBB 4560 Oplaadrekken

De oplaadrekken worden gebruikt voor het opladen en 
opslaan van de LBB 4540 zakontvangers

Productvarianten:

• LBB 4560/00: Opslag/oplaad-koffer

• LBB 4560/50: Oplaadrek

6.3.1 Eigenschappen en voordelen 

•  Biedt plaats aan 56 ontvangers
•  Universele netspanningsvoorziening maakt wereldwijd 

gebruik mogelijk 
•  Snel herladen: maximaal benodigde tijd 1 uur en 
 45 minuten 
•  Inclusief netsnoer

6.3.2 Bedieningsorganen en indicators

•  Aan/uit-schakelaar
•  De indicatie voor de oplaadstatus bevindt zich op 
 de ontvangers

6.3.3 Aansluitingen

•  Netspanningsingang met doorlusvoorziening; male 
 en female Euro-Socket
•  56 oplaadcontacten. Compatibel met LBB 4540 

ontvangers*

6.3.4 Mechanische eigenschappen

Montage :  LBB 4560/50: 

  inclusief schroeven

  en pluggen voor wandmontage

Afmetingen (h x b x d)  :  LBB 4560/00: 230 x 690 x 530 mm

 :  LBB 4560/50: 130 x 680 x 520 mm

Gewicht excl. ontvangers  :  LBB 4560/00: 15,5 kg

 :  LBB 4560/50: 11,2 kg

Gewicht incl. 56 ontvangers  :  LBB 4560/00: 22,3 kg

 :  LBB 4560/50: 18,0 kg

Afwerking  :  Antraciet met grijs 

6.3.5 Elektrische eigenschappen

Netspanning  :  90 tot 260 V, 50 tot 60 Hz

Opgenomen vermogen  :  270 W (bij laden van 56 ontvangers)

Opgenomen vermogen 

(standby) : 17 W (geen ontvangers in oplader)

6.4 Opslagkoffer

Een opslagkoffer voor 100 LBB 4540 zakontvangers is 
verkrijgbaar bij Audipack.

Mechanische eigenschappen:

Afmetingen (h x b x d)  :  207 x 690 x 530 mm 

Gewicht :  7.5 kg 

Afwerking :  Grijs
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7. Hoofdtelefoons

Een reeks hoofdtelefoons is verkrijgbaar voor gebruik met 
de LBB 4540 zakontvangers. Deze reeks omvat lichtge-
wicht stereo hoofdtelefoons LBB 3443/00,  stetoscopische 
hoofdtelefoons LBB 3441/10, enkelvoudige oortelefoons 
LBB 3442/00  en hogekwaliteit dynamische hoofdtelefoons  
LBB 3015/04.

7.1 LBB 3443/00 Lichtgewicht stereo hoofdtelefoon

Mechanische en elektrische eigenschappen:

Aansluiting :  1,3 m kabel met haakse 

  3,5 mm telefoonplug 

Impedantie  :  32 ohm per oor

Audio-frequentiebereik  :  50 Hz tot 20 kHz (-10 dB)

Vermogenscapaciteit  :  50 mW

Gevoeligheid (1 kHz) :  98 dB SPL/oordopje bij 

  1 mW/oordopje

Gewicht :  :  70 g 

Afwerking :  Antraciet met zilver

Set van 100 paar reserve-oorkussentjes: LBB 3443/50
Set van 50 paar kunststoffen oorstukjes: HDP-LWSP  

7.2 LBB 3441/10 Kin-hoofdtelefoon

Mechanische en elektrische eigenschappen:

Aansluiting :  1,2 m kabel met 3,5 mm 

  0.14”) haakse telefoonplug

Impedantie :  150 ohm per oor

Audio-frequentiebereik  :  50 Hz tot 5 kHz (-10 dB)

Vermogenscapaciteit :  60 mW

Gevoeligheid (1 kHz)  :  107 dB SPL/oordopje bij 

  1 mW/oordopje

Gewicht :  33 g (0.07 lb)

Afwerking :  Zwart

Set van 1000 reserve-oortips: LBB 3441/50
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7.3 LBB 3442/00 Enkelvoudige oortelefoon

Mechanische en elektrische eigenschappen:

Aansluiting :  1,2 m kabel met 3,5 mm 

  telefoonplug

Impedantie :  32 ohm

Audio-frequentiebereik  :  100 Hz to 5 kHz (-10 dB)

Vermogenscapaciteit :  5 mW

Gevoeligheid (1 kHz)  :  114 dB SPL bij 1 mW/oordopje

Gewicht :  25 g

Afwerking :  Donkergrijs

7.4 LBB 3015/04 Hogekwaliteit dynamische hoofdtelefoons

Mechanische en elektrische eigenschappen:

Aansluiting  :  1,2 m kabel met 3,5 mm

  telefoonplug 

Impedantie :  720 ohm per oor

Audio-frequentiebereik  :  250 Hz tot 13 kHz (-10 dB)

Vermogenscapaciteit  :  200 mW

Gevoeligheid (1 kHz)  :  96 dB SPL/oordopje bij  

  1 mW/oordopje

Gewicht :  90 g 

Afwerking :  Zwart/grijs

Set van 25 reserve-oorkussentjes: LBB 9095/50
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8. 6-kanaals tolk-
lessenaar en accessoires

8.1. LBB 3222/04  6-kanaals tolklessenaar met luidspreker

De LBB 3222/04 is een microprocessorbestuurde tolkles-
senaar voor één gebruiker, die een economische oplossing 
biedt voor het leveren van vertalingen voor conferentie-
deelnemers. De LBB 3222/04 wordt gekoppeld met de 
zender via de LBB 3422/20 Integrus audio input en ver-
taal module. Het vloertaalsignaal wordt vanaf de zender 
naar de tolklessenaars gedistribueerd. 

8.1.1 Eigenschappen en voordelen 

•  Ingebouwde luidspreker
•  Geschikt voor 6 verschillende taalkanalen plus 
 de originele vloertaal
•  12 tolklessenaars kunnen worden doorgelust binnen 
 en/of tussen de tolkcabines
•  Per cabine kunnen tot drie tolklessenaars aanwezig zijn 
•  Een voorkeuzeschakelaar voor het binnenkomende 

kanaal voorkomt de noodzaak alle beschikbare taal-
kanalen met de hand te doorzoeken

•  Snel schakelen tussen de vloertaal en het kanaal dat 
 is ingesteld op de kanaalkiezer reduceert de kans op 
   bedieningsfouten
•  Een elektronische kanaalvergrendeling voorkomt dat 

tolken in verschillende cabines gebruik maken van 
 hetzelfde uitgangskanaal
•  Een functie voor het automatisch doorgeven stelt de 

tolk in staat de ‘auto relay’- (OR2) taal door te geven 
voor vertaling op afstand

•  De functie ‘schakel kanaal B uit’ stelt de tolk in staat 
kanaal B uit te schakelen en gelijktijdig te verzekeren 
dat de lessenaar verbonden blijft met kanaal A

8.1.2 Bedieningsorganen en indicators

•  Microfoon gemonteerd op een flexibele steel, compleet 
met een lichtring die oplicht als de microfoon is inge-
schakeld

•  Regelaars voor hoofdtelefoonvolume, hoge tonen en 
lage tonen 

•  A/B-kanaalkiezer met indicators voor kanaalkeuze 
•  Zes keuzetoetsen voor uitgaande B-kanalen met 
 indicators voor kanaalkeuze
•  Indicator voor uitgaand ‘OR2’-signaal (auto relay) 
•  Indicators voor ‘Kanaal bezet’ om aan te duiden welke 

kanalen in gebruik zijn door andere tolken

•  Microfoononderdrukkingstoets
•  Microfoonactiveringstoets met LED statusindicator
•  Keuzetoets met LED indicators voor snelle schakeling 

tussen de originele vloertaal en het kanaal dat is 
ingesteld op de kanaalkiezer

•  Indicator voor binnenkomend kanaal ‘OR2’ (auto relay) 
om aan te duiden dat de originele vloertaal is vervangen 
door een tussenvertaling als de auto-relay voorziening 
in bedrijf is

•  Kiezer voor binnenkomend taalkanaal voor bewaking 
van hoofdtelefoon

•  Oproeptoets (spraak) voor het leveren van tweeweg 
communicatie tussen tolk en voorzitter/operator

•  Toets voor uitgaand bericht
•  Indicator voor binnenkomend bericht
•  Draaischakelaar om het uitgaande kanaal vooraf in 
 te stellen op de A-uitgang

8.1.3 Aansluitingen

•  3 m kabel afgesloten met een 25-pins sub-D connector
•  25-pins sub-D aansluiting voor doorlusverbindingen
•  6,3 mm stereo hoofdtelefoonconnectors
•  15-polige 180˚ DIN-bus voor aansluiting van een head-

set met microfoon voor de tolk, plus een schakelaar 
voor het onderdrukken van de ingebouwde microfoon

•  AUX-aansluiting (berichten) voor de berichtenfunctie 

8.1.4 Mechanische eigenschappen

Montage  :  Tafelgebruik of verzonken montage

Afmetingen  :  20-58 x 250 x 189 mm

  (h[voor]–[achter] x b x d)  

Gewicht :  1,75 kg 

Afwerking :  Lichtgrijs
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8.1.5 Elektrische eigenschappen

Frequentiebereik :  :  125 Hz (-10 dB) tot 12,5 kHz (-2 dB)

Nominale overeenkomstige 

geluidsdruk door eigen ruis  :  < 32 dB

Totale harmonische vervorming

bij overbelasting     :  < 5%

Overspraakverzwakking :  > 66 dB 

  

8.2 LBB 9095/30 Tolkhoofdtelefoons

Lichtgewicht, dynamische hoofdtelefoons voor directe 
aansluiting op LBB 3222/04 Tolklessenaar.

Mechanische en elektrische eigenschappen:

Aansluiting :  1,5 m kabel met 6,3 mm 

  telefoonplug

Impedantie :  2 x 720 ohm

Frequentiebereik  :  250 Hz tot 13 kHz (-10 dB)

Vermogenscapaciteit :  200 mW

Gevoeligheid (1 kHz)  :  97 dB SPL/oordopje 

  bij 0 dBV/systeem  

  :  96 dB SPL/oordopje bij 

  1 mW/oordopje

Gewicht  :  78 g

Afwerking  :  Zwart/grijs

Enkel paar reserve-oorkussentjes: 
bestelcode 8222 321 16451 

 
8.3 INT-CB Verlengkabels 

Voor het aansluiten van de 6-kanaals tolklessenaars als 
de standaardkabel te kort is.

Productvarianten:

•  LBB 3306/05: 5 m verlengkabel met 25-polige sub-D steker 

 en contrasteker

•  LBB 3306/20: 20 m verlengkabel met 25-polige sub-D steker 

 en contrasteker

• LBB 3306/00: 100 m installatiekabel zonder connectors

Mechanische eigenschappen:

Connectortype :  25-polige sub-D steker met schuif

  vergrendeling

  :  25-polige sub-D contrasteker met 

  pinvergrendeling

Afwerking : Grijze omhulling

32 | 6-kanaals tolklessenaar en accessoires | Integrus Data Brochure



9. DCN

Digital Congress Network - Next Generation

Integrus laat zich naadloos koppelen met de nieuwste 
DCN Next Generation en met vroegere uitvoeringen van 
het Digital Congress Network. DCN is ontworpen om te 
voldoen aan de zeer uiteenlopende eisen van discussie-, 
conferentie- en congresaccommodaties, en omvat een 
reeks modulaire units die gecombineerd kunnen worden 
om voor elke situatie een passende oplossing te vormen. 
Het systeem levert conferentiemanagement, taaldistribu-
tie, identificatie en functionaliteit voor stemmingen. 
Gebruikers hebben de optie van PC-besturing met spe-
ciale applicatiesoftware of onbemande stand-alone con-
figuraties.
DCN Next Generation heeft capaciteit voor tot 31 talen 
plus de vloertaal. Naast compatibiliteit met Integrus 
biedt hij ook koppelbaarheid met Bosch systemen zoals 
Praesideo geluidsversterking, Allegiant CCTV en door 
derden geleverde systemen. Krachtige multimediavoor-
zieningen zoals touchscreen-bediening en grafische 
zaaldisplays breiden de gebruiksvriendelijkheid van het 
systeem verder uit. Er zijn twee types deelnemersunits, de 
Concentus (afzonderlijke consoles) en inbouwversies voor 
inbouw in permanente systemen.
Digitale technologie verzekert storingsvrij geluid van 
hoge kwaliteit met een uitstekende spraakverstaanbaar-
heid, zonder verlies van signaalkwaliteit. Een enkele kabel 
transporteert alle digitale signalen van het systeem, wat 
de installatie ongecompliceerd en economisch maakt. 
De units worden eenvoudig met elkaar verbonden en 
kunnen op elk punt in het systeem worden aangebracht 
in antwoord op veranderende eisen.

Tolklessenaar

De DCN New Generation tolklessenaar biedt tolken de 
keuze tussen de vloertaal of elk van maximaal 31 ver-
tolkingen (niet gebruikte kanalen worden automatisch 
bezet door de vloertaal). Er is uitvoerig onderzoek gedaan 
naar mogelijkheden om deze tolklessenaar in staat te stel-
len de taken van de tolk efficiënter en minder vermoeiend 
te maken. Tot vijf binnenkomende talen kunnen vooraf 
geselecteerd worden, wat de kans op bedieningsfouten 
beperkt tijdens de voortgang van een conferentie. Een 
alfanumerieke display met drie regels tekst geeft de 
gekozen taal aan, het ‘kwaliteitsniveau’ van de binnenko-
mende taal (primaire of secundaire vertaling), en biedt 
ruimte voor mededelingen. Via vertaling op afstand kun-
nen minder gangbare talen vertaald worden.
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Bosch Security Systems BV
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Nederland
Tel: +31 (0)40-27 87113
Fax: +31 (0)40-27 85707 
www.boschsecurity.nl

De vermelde gegevens kunnen zonder 
kennisgeving gewijzigd worden.
Gedrukt in Nederland.
CO-EH-nl-05_4998144184_03

Communicatie waar u op kunt vertrouwen.

Een traditie van kwaliteit en innovatie
Al meer dan 100 jaar staat de naam Bosch voor 
kwaliteit en betrouwbaarheid. Bosch Security 
Systems is er trots op u een breed pakket van 
systemen en componenten te kunnen bieden 
op het gebied van Brand- en Inbraakdetectie, 
CCTV, Public Address, Congres, Paging en 
Sociale Alarmering, die u helpen een oplossing 
te vinden voor elke gewenste toepassing. We zijn 
een wereldwijd actieve voorkeursleverancier van 
innovatieve technologie die wordt ondersteund 
door het hoogste niveau van service en support. 
Als u oplossingen nodig hebt waar u op kunt 
vertrouwen, kies dan voor Bosch.




