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Technologie cyfrowe dla radia i telewizji  
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Odkrywanie funkcjonalności 
 

 
 
 

Redefiniowana modularność 
 

Dzięki 52/MX miksowanie wkracza na 

nowy poziom elastyczności. W 

zależności od potrzeb istnieje wiele 

różnych modułów sterujących. 

Wszystkie współpracują ze sobą, dzięki 

czemu mamy możliwość stworzenia 

idealnego stanowiska pracy.  Nie 

ważne czy ma to być mały mikser do 

edycji, stanowisko reporterskie, wóz 

transmisyjny czy też konsoleta 

emisyjna.  Mikser 52/MX pozwala  na 

pracę w każdych warunkach. 

Wszystkie moduły sterujące 

połączone są za pomocą 

standardowego kabla CAT5/6 

(skrętki) z wykorzystaniem Power 

over Ethernet (PoE). Daje to pełną 

swobodę w rozmieszczaniu modułów 

bez obawy o długość kabli. Dzięki 

temu to mikser dostosowany jest do 

warunków pracy, a nie na odwrót. 

Uzupełnienie go o zaawansowany 

wyświetlacz dotykowy tworzy 

prawdziwie elastyczny mikser audio. 

 

Play-Out-Center - REGIOCAST DIGITAL, Leipzig (Germany) 
 

 
 
 

           Elastyczność dla różnych zastosowań 

Miksery serii 52 to nie jest tylko sprzęt – ich 

największą siłą są możliwości konfiguracji. Za 

pomocą prostego w obsłudze oprogramowania 

można dostosować funkcjonowanie systemu do 

własnych potrzeb. Jeśli z czasem coś się zmieni, 

system można bezproblemowo zaadaptować do 

nowych zadań. Jest to szczególnie przydatne w 

przypadku studia, które ma służyć przez długi 

okres. 
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Children channel “NRK Super”, Norway Broadcasting studio “Radio Galaxy”, Bamberg (Germany) 
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Powyżej oczekiwań 
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24-tłumikowy mikser do produkcji, 
emisji i amplifikatorni. 
 
Amplifikatornia, wóz transmisyjny czy studio? 
Stworzenie, choćby nietypowej konfiguracji, za 
każdym razem jest równie proste. 
 
Wszystkie odmiany modułów tłumikowych 
posiadają wiele elementów sterujących, 
dających szybki dostęp bezpośrednio do 
odpowiednich funkcji. Wyświetlacze dotykowe 
prezentują poziomy sygnałów oraz ustawienia, 
co jest kluczowe przy miksowaniu na żywo. 
 
Sekcja centralna posiada wszystkie funkcje 
niezbędne do odsłuchu, talkback’u oraz 
sterowania – w tym własny wyświetlacz 
dotykowy. 
 

. 

4-tłumikowy mikser dla reporterów i DJ 

Ma niewielkie gabaryty a posiada wszystkie funkcje.  
Zostanie szczególnie doceniony przez użytkowników 
bez rozległej wiedzy technicznej. 

12 tłumikowy mikser emisyjny 

Dokładnie to czego potrzebujesz – mikser dla typowego 
studia lub wozu reporterskiego. Jest prosty w obsłudze 
i  posiada odpowiednią ilość tłumików potrzebnych do 
komfortowej pracy. 

 

Pulpit interkomowo-sterujący 

Bez tłumików, ale z wystarczającą ilością przycisków do 
odsłuchu, obsługi linii zewnętrznych oraz funkcji 
interkomowych. Idealny w sytuacjach, gdzie potrzeba 
„tylko głośniczka i paru dodatkowych przycisków”. 
 



 
  Dopasowanie do twojej instalacji 

 

Prosta konfiguracja 

System 52/MX składa się z 3 głównych 
elementów: rdzenia DSP zawierającego 
interfejs audio, modułów sterujących z  
graficznym interfejsem użytkownika oraz 
oprogramowanie zarządzające pracą 
całego systemu.  
 
Do konfiguracji systemu służy 
oprogramowanie Toolbox5. Wszystkie 
ustawienia są dokonywane przez firmę 
DHD lub przez integratora systemu 
zgodnie z zaleceniami zleceniodawcy. 
Dzięki temu system działa tak jak 
powinien. Jeśli jednak wymagana jest 
późniejsza zmiana konfiguracji , wystarczy 
ponownie użyć oprogramowania Toolbox5. 
 

Stworzony do nadawania 

Standardowy system można 
rozszerzyć o elementy bardzo 
pożądane w środowisku nadawców 
radiowych i telewizyjnych: 
 

• Przetwarzanie dźwięku 
przestrzennego 5.1 

•  Opóźnienie dla każdego 
kanału tłumika 

• Wskaźniki głośności na 
dotykowym wyświetlaczu 
TFT     

 
Możliwe jest też wykorzystanie 
oprogramowania  DHD PC do 
sterowania lub zdalnej kontroli nad 
konsolą. 

Obsługa przy użyciu ekranu dotykowego TFT 

Ekrany dotykowe są kluczowym elementem zapewniającym elastyczność 
i bezpośredni dostęp do funkcji serii 52/MX. Sprawdzają się w różnych miejscach:  
nad modułami tłumików, stojąc swobodnie na biurku, wbudowane w mebel 
(płasko lub pod lekkim kątem) czy nawet w pozycji pionowej w szafie 
montażowej. Wyświetlane dane można konfigurować samodzielnie. 
 

Rama montażowa  – pełna funkcjonalność 

Moduł sterowania w ramie montażowej? Tak, to możliwe dzięki ramie Q-Panel 
serii 52 o wysokości 1U. Solidna obudowa dla modułów sterowania, talkback czy 
routerów. Wystarczy wybrać potrzebne moduły i umieścić w odpowiednim 
gnieździe.  Q-Panel można wykorzystać jako urządzenie samodzielne lub jako 
część większej instalacji, wybór należy do użytkownika. W każdym przypadku 
konfiguracja modułów odbywa się poprzez oprogramowanie Toolbox5. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moc DSP na życzenie 
 

Rdzeń DSP, serce systemu Jednostka centralna urządzenia 52/MX, 
odpowiadająca za przetwarzanie sygnałów, 
umieszczona jest w kompaktowym, 
energooszczędnym module o wysokości 1 U. 
Jako Core mogą zostać wykorzystane produkty 
z linii XD oraz XC, które wykonują wszystkie 
operacje logiczne i przetwarzania sygnału audio. 
 
Nowe jednostki centralne mają wystarczającą 
moc aby obsłużyć najbardziej wymagające 
aplikacje. Jeśli zajdzie taka potrzeba są wstanie 
obsługiwać matrycę dźwiękową 8700x7400 jako 
router oraz do 64 tłumików w tym samym czasie. 
 
Jednostki centralne XC, XD Core nie posiadają 
ruchomych elementów mechanicznych takich jak 
dyski twarde lub wentylatory, pracują bez baterii 
czy komputera. 
 
 

Stworzony dla systemów rozproszonych 

 Jednostka centralna 52/XC Core jest wyposażona w 12 
portów  APC. Standardowe gniazda RJ45 umożliwiają 
podłączenie modułów We/Wy oraz modułów sterujących 
do urządzenia bazowego przy użyciu standardowego 
kabla CAT, za pomocą którego przesyłane są sygnały 
sterujące, audio i zasilanie. 
 
Dzięki temu możliwe jest rozmieszczenie poszczególnych 
modułów w dowolnych wybranych przez siebie 
miejscach. 
 
Jeśli 12 portów to za mało, istnieje możliwość 
rozszerzenia 52/XC Core o dwa koncentratory 52/XC. 
Każdy z tych dodatkowych modułów dostarcza 12 
nowych portów APC, a sam połączony jest z XC Core 
poprzez kabel światłowodowy.  
 

Złącza sygnałowe audio oraz sterujące są 
dostępne jako moduły rack ½ U ze złączami XLR. 
Można dobrać urządzenia adekwatne do potrzeb i 
połączyć je ze sobą za pomocą kabla CAT 5/6. 
 
Dostępne są moduły do obsługi wejść i wyjść 
analogowych, cyfrowych AES, Dante, SDI, MADI 
oraz GPIO. Wszystkie moduły sterujące oraz 
wyświetlacze dotykowe komunikują się 
z jednostką centralną za pomocą Ethernet. 
 
Systemy innych producentów, mogą zostać 
zintegrowane z konsolami Serii 52, za pomocą 
Ethernet, połączenia szeregowego lub GPIO. 
 
 
 

Studio  Maszynownia  

52/XC We/Wy Boxes 52/XC Koncentrator 

52/MX Konsola mikserska 
DHD Gigabit Audio, światłowód 
DHD Network, Ethernet CAT 5/6 
DHD Audio, Power & Control, CAT 5/6 
Sygnał analogowy 

lolkalne We/Wy 

52/XC Core 

52/XC główny moduł 
We/Wy 

Ethernet switch 

52/MX Panel sterujący 
Stacja robocza 
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Prawdziwa modularność 

52-4302 

Encoder Module 
52-4304 

TFT Encoder Module 
52-4306 

TFT Encoder Module 
52-4516 

Pushbutton Module 
52-4505A 

Pushbutton Module 

52-4592B 

Mic/Headphone Plate 
52-4305B 

Potentiometer Module 

52-4527 

Loudspeaker Module 

52-4402 

Control Module 
52-4410 

Control Module 

52-4411 

Pushbutton Module 
52-4412 

Control Module 
52-4414 

TFT Control Module 
52-4422 

Control Module 

52-4424 
Loudspeaker Module 
 
peaker Module 

52-4230 Fader Module 

52-4231 Fader Module (Motor) 
52-4240 Fader Module 

52-4241 Fader Module (Motor) 
52-4250 Fader Module 52-4260 Fader Module 

52-4261 Fader Module (Motor) 

52-4015 

TFT Display, touch sensitive, 8.4" 
52-4017 

TFT Display, touch sensitive, 7" 

Więcej na: www.dhd-audio.com 


