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Wprowadzenie

Opis:

Zastosowanie:

Modele RIO R22-WP-X oraz R22-WP-M to interfejsy Dante przeznaczone do montażu na ścianie (lub innej powierzchni), 
które zostały zaprojektowane do współpracy z procesorami Neutrino-N oraz Uno-N jednak doskonale nadają się również 
do współpracy z dowolnymi innymi urządzeniami obsługującymi transmisję Dante.

Oba modele zapewniają dwukierunkową konwersję Dante-Analog. Zasilanie może zostać doprowadzone przez zewnętrz-
ny zasilacz lub technologię PoE. Interfejsy Rio zapewniają prosty sposób rozbudowy nowej lub już istniejącej sieci Dante o 
dodatkowe kanały. Wszystkie produkty marki Xilica zostały zaprojektowane w Kanadzie.

Modele RIO R22-WP-X oraz R22-WP-M to interfejsy Dante do montażu na ścianie, które posiadają po 2 wejścia i wyjścia 
Analogowe oraz Dante. W zestawie znajduje się tylna przesłona panelu. Na przednim panelu znajdują się złącza wejść i 
wyjść sygnałów analogowych.

W wersji R22-WP-X na przednim panelu znajdują się jedynie złącza XLR. W wersji R22-WP-M znaleźć można, poza złączami 
XLR, podwójne złącze RCA (L+R zsumowane) oraz stereo 3,5mm (L+R zsumowane). W przypadku obu paneli na przedniej 
płycie znajdują się przełączniki Mic/Line oraz Phantom 48v wraz z diodami sygnalizującymi stan przełączników. Tylny panel 
obu modułów wygląda identycznie i zawiera złącze RJ45, które służy do przesyłania danych, oraz w przypadku zasilania z 
wykorzystaniem technologii PoE, za zasilanie. Panele zaprojektowane i wykonane są w taki sposób aby zapewnić solidnie 
wykonany i profesjonalnie wyglądający interfejs. Oba modele dostępne są w kombinacja kolorów: czarny/czarny, 
biały/biały lub biały/czarny, czarny/biały. 

sygnał z i do paneli R22-WP-X/M. Można je wykorzystać w połączeniu z procesorami Neutrino-N, Uno-N jak również dowol-
nymi innymi urządzeniami, które obsługują protokół Dante. W każdym wypadku użytkownik musi pobrać aplikację Dante 

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

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

Wybierz modele R22-WP-X lub R22-WP-M wszędzie tam gdzie potrzebujesz wysokiej jakości transmisji sygnałów audio za 
pośrednictwem protokołu dante z wejściami i wyjściami analogowymi, które należy umieścić na ścianie lub innej 
powierzchni.

Seria RIO R22-WP-P & R44-WP-P

Oprogramowanie do zarządzania Dante

Aplikacja 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

Złącza XLR lub XLR/RCA/3,5mm

Zasilanie przez PoE lub dołączony zasilacz 12V

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

Transmisja Dante z próbkowaniem 48kHz

Seria RIO - R22-WP-X & R22-WP-M Interfejsy Dante



Seria RIO - R22-WP-X & R22-WP-M Interfejsy Dante

Wejścia i Wyjścia
Impedancja wejściowa >10k Ohms
Impedancja wyjściowa 50 Ohms
Poziom maksymalny  +20dBu
Typ    Elektronicznie symetryzowane
Zasilanie Phantom  48v

Parametry Audio
Zakres częstotliwości  +/- 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
Pr óbkowanie   48kHz
Konwertery analogowe Wysokiej wydajności 24-bit

Przedni panel
Przełączniki  Wybór dla wejścia Mic/Line
   Zasilanie Phantom na każdym kanale
Sygnalizacja LED   Zasilanie, Mic/Line,
   Zasilanie Phantom
Złącza   Podwójne XLR We/Wy (R22-WP-X); 
                   XLR, Zsumowane RCA;
                      Zsum. 3,5mm We/Wy (R22-WP-M)
Dostępne kolory  Blk, Wht, Blk/Wht, Wht/Blk

Tylny panel
Sieć audio We/Wy  RJ45
Zasilanie   Złącze do podłączenia zasilacza

Ogólne
 Stylowy przedni panel

   Podłączany do metalowej obudowy
Back box   W zestawie
Zasilanie   12VDC (W zestawie) lub PoE
Wymiary (WxHxD):        
   

(117 x 117 x 50mm)

Waga  227 gramów
Gwarancja                  2 Lata

 R22-WP-X
Front & Rear Panel

R22-WP-M
Front & Rear Panel

Specyfikacja:
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Typowa sieć Dante

Dystrybucja w Polsce
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