
 
       EN 54-16 certificiran alarm sistem 

     ITEC*NET: NET DESIGN   Programska oprema 
 
ITEC NET DESIGN je Windows aplikacija za konfiguracijo in nadzor celotnega ITEC*NET omrežja.  
Vključen je TCP / IP - Interface (ITEC*NET API) za povezovanje in nadzor z drugimi sistemi kot so:  
nadzor medijev ali sistemov vodenja varnosti (Security managment systems). 
 
Poleg tega NET DESIGN omogoča v realnem času posodabljanje ter krmiljenje DSPjev in kontrolo vseh vgrajenih 
ITEC*NET komponent - opreme od kjerkoli v omrežju.   
Obsežna paleta za nadzor, spremljanje in beleženje vseh funkcij zagotovi varno ravnanje, ter distribucijo veliko avdio in 
sistem podatkov. 
 
Poseben "poudarek" je izjemna funkcionalnost konfiguracije v realnem času: 
 
To pomeni, da lahko tehnik upravlja vse nastavite sistemov ITEC*NET v realnem času, ne da bi moral ponovno zagnati 
sistem, (re-boot)!!! 
Programska opreme deluje na operacijskem sistemu Windows XP / Server 2003 / Windows 7 / Server 2008 
 

 
 

System Overview 
V tem oknu najdete vse ITEC*NET komponente in priključene konfiguracijske 
računalnike.  
Fotografije in skice tlorisa objekta je mogoče shraniti kot ozadje in na to se 
komponente prosto urejajo. 
Z "Jump To" funkcijo hitro najdete katerokoli napravo z neposrednim dostopom do 
vseh strani za konfiguracijo. 
 

 
 

System Tree Audio 
Input Config 
Vsak NF-vhod nudi naslednje možnosti nastavitve:  
 
Mic/Line 
Gain v dB-korakih 
Kompressor/Limiter 
različne regultaorje za nadzor nivoja. 
Dostop in določitev mrežnega kanala .... 

 
 

System Tree Audio 
Output Config 
Vsak NF-izhod nudi naslednje možnosti nastavitve:  
 
Način delovanja-modus (npr.: Normal Operation) 
4-Kanal Mixer (meša do 4 mrežne kanale na izhod. 
Output Level Control Selection. ... 

 
 

System Tree 
Audio Output Priority Table 
Neodvisno od program kanalov se tukaj nastavijo prednostni-Priority kanali in se 
dodelijo v 16 možne ravni. 



 

 
 

System Tree  
Output EQs, Delay 
Za vsak avdio izhod so na voljo naslednje DSP  funkcije.  
4x parametrični EQ in/ali 
4x Highpassfilter 
4x Lowpassfilter 
4x Highshelf 
4x Lowshelf 
1x Delay do 650 ms 

 
 

System List 
Feeding Channels 
Prikazuje trenutno stanje vseh audio kanalov v omrežju.  
Nudi možnost snemanja (recording) do 8 sočasnih kanalov omrežja z računalnikom. 

 
 

System Tree  
Keypad Config Table 
Vsakemo gumbo je mogoče prosto dodeliti različne funkcije, npr:  
Izbor cone 
Govor 
Vse cone 
Gong 
Briši 
Alarmtekst 
+/-, up/down, etc. 

 

System Tree  
Zone Select Table 
 
Posamezni izhodi ali skupine izhodov se obravnavajo z vpisom v tej tabeli za 
izrecno prednostne kanale, Priority Channel.  
S tem nastavite ter konfigurirate dostop postaj na izhodne cone (prednostne naloge 
med postajami so ja že prej določene v tabeli prednostni izhodi - Priority Table. 

 
 

Vse informacije so brez jamstva, tehnične spremembe so možne kadarkoli. 
 

 


