
    

Seria RIO - R22-P & R44-P Interfejsy Dante

 & R44-P
  
Seria RIO R22-P

Oprogramowanie do sterowania Dante

Oprogramowanie do projektowania instalacji

Interfejsy Dante z serii RIO współpracują 
zarówno z urządzeniami marki Xilica jak 
również z urządzeniami innych producentów. 

Wersje 2x2 oraz 4x4 Analog-Dante

Możliwość wyboru dla wejść Mic/Line

Zasilanie Phantom 48V na kanał

Analogowe wejścia i wyjścia na 3,81mm

Euro złącze (dołączone)

Zasilanie przez PoE lub dołączony zasilacz 12V

Niewielka obudowa i zasilanie PoE sprawiają, 
że instalacja jest bardzo prosta

Transmisja Dante z próbkowaniem 48kHz

Wprowadzenie
Urządzenia z serii Rio R22-P oraz R44-P uzupełniają procesory Neutrino-N oraz Uno-N o interfejsy Dante pozwalając na 
stworzenie kompletnej instalacji z transmisją sygnałów cyfrowych jednak urządzenia Rio współpracują również z produk-
tami dowolnych producentów, które obsługują transmisję Dante.

Oba modele zapewniają dwukierunkową konwersję sygnałów audio Dante-Analog. Pozwalają na dołączenie do instalacji  
dwóch lub czterech kanałów Dante do istniejącej instalacji wykorzystującej transmisję cyfrową. Dzięki zwartej konstrukcji 
przystosowanej do montażu na dowolnej powierzchni i zasilaniu z wykorzystaniem technologii PoE - instalacja jest 
niezwykle prosta a urządzenia nie rzucają się w oczy.

Opis:
Modele R22-P (2x2 We/Wy) oraz R44-P (4x4 We/Wy) to interfejsy Dante zajmujące ¼ szerokości standardowego urządzenia 
w racku. Przedni panel obu modeli zawiera przełączniki Dip do wyboru rodzaju sygnału wejściowego Mic/Line oraz zasila-
nia Phantom 48V dla każdego kanału osobno. Złącze RJ-45 posiada sygnalizację LED dla sieci oraz zasilania PoE. Tylny panel 
zawiera 2 lub 4 analogowe wejścia, 2 lub 4 analogowe wyjścia po złączach Euro 3,81mm oraz wejścia dla zasilacza 12VDC. 
Zewnętrzny zasilacz dostarczany jest w zestawie z urządzeniem. Urządzenie wyposażone jest w standardzie z ramionami 
do montażu na dowolnej powierzchni. Może być również zamontowane na szynach w racku jak również pozostawione, 
jako urządzenie wolnostojące z lub bez ramion do montażu. Opcjonalnie, można zamówić specjalną ramkę, która pozwoli 
na montaż czterech urządzeń w racku 19” wykorzystując wysokość 1U.

-
cji wykorzystując oprogramowanie Solaro Console, jak również współpracować z dowolnymi innymi urządzenia obsługu-
jącymi transmisję protokołu Dante. W każdym wypadku użytkownik musi pobrać aplikację Dante Controller aby popraw-

do każdego urządzenia Rio lub może zostać pobrany ze strony Audinate: www.audinate.com.

-
centa: http://www.xilica.com

Zastosowanie:
Wybierz R22-P lub R44-P tam gdzie potrzebne są małe urządzenia zapewniające transmisję protokołu Dante w dwóch lub 
czterech kanałach z zachowaniem wysokiej jakości dźwięku. Modele te doskonale sprawdzą się przy transmisji dowolnych 
sygnałów audio na duże odległości z wykorzystaniem tanich przewodów.

Po więcej informacji, zajrzyj na www.xilica.polaudio.pl lub www.xilica.com Zaprojektowane w Kanadzie
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Wejścia i wyjścia
Impedancja wejściowa >10k Ohms
Impedancja wyjściowa 50 Ohms
Maksymalny poziom  +20dBu
Typ    Elektronicznie symetryzowane
Zasilanie Phantom  48v

Parametry Audio
Pasmo częstotliwościowe +/- 0.1dB (20 to 20kHz)
Zakres dynamiki   110dB (unweighted)
CMRR    >100dB (50 to 10kHz)
Przesłuchy   < -100dB
Zniekształcenia  0.002% (1kHz @ +4dBu)

Parametry cyfrowego sygnału audio
Próbkowanie   48kHz
Konwertery Analogowe Wysokiej wydajności 24-bit

Przedni Panel
Przełączniku   Wybór dla wejścia Mic/Line
   Zasilanie Phantom na każdym kanale
RJ45:                  Złącze sieci Dante
Status LED’s:       Zasilanie i Dane (on RJ45)

Tylny Panel
Analog We/Wy:                    Euro/Phoenix Plug-in 3.81mm 
   (W zestawie)
Zasilanie:  Złącze do zewnętrznego zasilacza

Ogólne
Montaż na powierzchni:     Ramiona w zestawie
Zasilanie:    12VDC (Dołączony) lub PoE
Wymiary (WxHxD):            (108mm x 45mm x 121mm)

   
   
Waga:                     227 gramów
Gwarancja:                 2 Lata

Typowa sieć Dante

(W=152mm z ramionami)

Dystrybucja w Polsce

POL-AUDIO LESZEK POLANOWSKI

Skłodowskiej 33
05-420 Józefów

+48 22 789 30 02
office@polaudio.pl

https://www.polaudio.pl

Specy�kacja


