System streamingu audio MondeF
Aż 64 strefy? Dowolne kierowanie sygnałów? Słyszałeś o elastyczności systemów Audio-over-IP?
MondeF dzięki tej technologii pozwala na uzyskanie dużej elastyczności podczas planowania
i realizacji profesjonalnych instalacji AV, nieosiągalnej
dla standardowych systemów nagłośnieniowych.

MondeF to nowa gama produktów Audio over IP
firmy MONACOR, które łączą w sobie wydajność
i niezawodność tradycyjnej technologii AV z zaletami
nowoczesnej infrastruktury IT. MondeF pozwala na tworzenie
do 64 stref nagłośnieniowych i transmisję sygnału poprzez sieć LAN z wykorzystaniem
technologii Dante®. Możliwości instalacji i konfiguracji systemu są praktycznie
nieograniczone dzięki szerokiej gamie kompatybilnych produktów DT
firmy MONACOR. Dzięki rozwiązaniu Audio-over-IP MondeF konfiguracja stref PA, zarządzanie
nimi i ich ewentualna korekcja jest dziecinnie prosta. W ten sposób do dyspozycji integratorów
systemów oraz instalatorów oddajemy potężne i elastyczne narzędzie, które dodatkowo zapewni
doskonałą jakość dźwięku w całym obiekcie.

MondeF jest kompatybilny z systemami 100V:
Połącz technologię Audio-over-IP z konwencjonalnymi systemami PA lub polegaj w 100% na niezawodnej technologii
sieciowej. MondeF jest systemem z graficzną wizualizacją i oferuje ...
... skalowalność do 64 stref: dzięki temu można łatwo dodawać nowe urządzenia do systemu, gdy zmieniają się wymagania.
Można rozbudowywać system, dodawać lokalizacje lub po prostu korzystać z nowych funkcji.
... centralne zarządzanie poprzez przyjazne dla użytkownika oprogramowanie.
... czasowe planowanie emisji nagranych komunikatów dla poszczególnych głośników, grup głośników lub całych stref.
... odtwarzanie radia internetowego.
... funkcje timera dla alarmów oraz innych sygnałów (np. dzwonka szkolnego).

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu MondeF?
Wystarczy zarejestrować się na naszą bezpłatną sesję szkoleniową. Seminarium zapewnia początkującym
użytkownikom AoIP i wszystkim, którzy się na niego przestawiają, kompleksową wiedzę podstawową na temat
aplikacji IP PA z MondeF. Szkolenie obejmuje wszystkie aspekty, od projektu systemu po specyfikacje i typowe
aplikacje. Po jego ukończeniu będziesz w stanie skutecznie wdrożyć i zainstalować dowolny projekt
https://pl.monacor-international.com/mondef#registration
MondeF. Zarejestruj się już teraz, aby stać się jednym z pierwszych ekspertów MondeF.

Sieciowy serwer audio MondeF (Dante®)
Do profesjonalnego przesyłania sygnałów audio poprzez sieć LAN z wykorzystaniem standardu Dante®. Serwer jest wstępnie
skonfigurowany, posiada zainstalowane niezbędne sterowniki, a także oprogramowanie MondeF oraz Audinate Dante®.
Zainstalowane oprogramowanie zawiera radio internetowe (max 120 kanałów jednocześnie), funkcję zapowiedzi, (programowalne) alarmy/komunikaty
planowanie, listy odtwarzania itp. Dodatkowo, urządzenie posiada szeroką gamę złączy: 4 x USB, gniazdo
sieciowe RJ45, wyjście HDMI™ oraz DisplayPort do podłączania 2 zewnętrznych monitorów lub ekranów
dotykowych. Dzięki temu obsługa wszystkich elementów sieci jest bardzo wygodna.
•
•
•
•
•
•

Wstępnie skonfigurowany, łącznie z zainstalowanym oprogramowaniem i sterownikami
Miniaturowy serwer, kompaktowa, płaska obudowa z tworzywa sztucznego
System operacyjny: Windows 10 Professional, 64-bit
Procesor: Intel Celeron 3865U, 1.8 GHz, Intel HD Graphics 610, supports 2160p/60 Hz
Bezprzewodowa karta sieciowa LAN 802.11n, antena wewnętrzna
Możliwość pracy jako urządzenie wolnostojące, montowane na ścianie lub
bezpośrednio z tyłu monitora/ekranu dotykowego (standard VESA)
• W komplecie zasilacz, nóżki podtrzymujące i mocowanie VESA (75/100mm)

MDF-12Z

MDF-24Z

MDF-48Z

Sieciowy serwer audio MondeF, 2 strefy
• 2 wyjścia Dante®
• 8 wejść Dante®

Sieciowy serwer audio MondeF, 4 strefy
• 4 wyjścia Dante®
• 8 wejść Dante®

Sieciowy serwer audio MondeF, 8 stref
• 8 wyjść Dante®
• 8 wejść Dante®

MDF-816Z

MDF-1632Z

Sieciowy serwer audio MondeF, 16 stref
• 16 wyjść Dante®
• 16 wejść Dante®

Sieciowy serwer audio MondeF, 32 strefy
• 32 wyjścia Dante®
• 16 wejść Dante®

Order No. 0179430

Order No. 0179420

Order No. 0179400

MDF-3264Z
Order No. 0179380

Sieciowy serwer audio MondeF, 64 strefy
• 64 wyjścia Dante®
• 32 wejścia Dante®

Order No. 0179410

Order No. 0179390

MDF-CON6
Order No. 1000233

Panel sterujący MondeF z 6 przyciskami, kompatybilny z serią przełączników AS500 marki Jung.
Po podłączeniu do istniejącej sieci, sterownik zostanie automatycznie zidentyfikowany przez
oprogramowanie MondeF i zintegrowany z siecią. Posiada 6 przycisków o programowalnej
funkcjonalności. W komplecie znajdują się także logotypy najczęściej używanych funkcji, do oznaczania
poszczególnych przycisków. Wyposażony w gniazdo RJ45 do zasilania PoE i podłączania do sieci.
• W komplecie logotypy najczęściej używanych funkcji, do oznaczania poszczególnych przycisków.
• Dostarczany bez ramki (pasująca np. Jung AS581).

MDF-INS-XLR

MDF-INS-USB

MDF-INS-HDWP

Panel ścienny MondeF z gniazdem Combo (XLR/6.3mm)
do montażu wpustowego.
• Kompatybilny z serią Jung AS500
• Gniazdo Combo (XLR/6.3mm)
• W komplecie etykieta z opisem MIC oraz LINE IN do montażu
z ramką Jung serii AS500
• Dostarczany bez ramki; odpowiednia ramka (np. Jung AS581)
dostępna jako wyposaż. dodatk.

Panel ścienny MondeF USB typ A/typ B
do montażu wpustowego.
• Kompatybilny z serią Jung AS500
• Długość kabla: 0.2m
• W komplecie etykieta z opisem USB do montażu z ramką Jung
serii AS500
• Możliwość obracania złącza USB typ A lub typ B
• Dostarczany bez ramki; odpowiednia ramka (np. Jung AS581)
dostępna jako wyposaż. dodatk.

Panel ścienny MondeF HDMI™
do montażu wpustowego.
• Kompatybilny z serią Jung AS500
• Długość kabla: 0.2m
• W komplecie etykieta z opisem HDMI™ do montażu z ramką
Jung serii AS500
• Dostarczany bez ramki; odpowiednia ramka (np. Jung AS581)
dostępna jako wyposaż. dodatk.

Order No. 1000217

Order No. 1000216

Order No. 1000215

Profesjonalny ekran dotykowy z niezawodnym panelem wielodotykowym dla łatwej i precyzyjnej obsługi.
Kompatybilny ze wszystkimi systemami operacyjnymi (Windows, Mac, Linux, Android), dzięki temu
jest łatwy do zintegrowania i nadaje się do pracy ciągłej.
•
•
•
•

Panel full HD z 10-punktową technologią multi-touch
Kąt widzenia: 178° z poziomie, 178° w pionie
Wbudowany głośnik
Kompatybilny z Windows, Mac, Linux oraz Android

• Montaż wpustowy, naścienny (VESA 75mm) oraz wolnostojący
• Czarna, metalowa obudowa
• W komplecie akcesoria do montażu wpustowego, pilot sterujący, zasilacz, podstawka oraz kabel USB

MDF-19TS-M
Order No. 1000214

Ekran dotykowy 48cm (19“) Full HD
do obsługi sieciowych serwerów audio serii MDF.
• Przekątna ekranu: 49.5cm (19.5“)
• Format: 16:9 (przełączany na 4:3)
• Kontrast: 3000:1
• Jasność: 250cd/m2

MDF-15TS-M

MDF-12TS-M

MDF-10TS-M

Ekran dotykowy 38cm (15“) Full HD
do obsługi sieciowych serwerów audio
serii MDF.
• Przekątna ekranu: 39.7cm (15.6“)
• Format: 16:9 (przełączany na 4:3)
• Kontrast: 700:1
• Jasność: 400cd/m2

Ekran dotykowy 30cm (12“) Full HD
do obsługi sieciowych serwerów audio
serii MDF.
• Przekątna ekranu: 29.5cm (11.6“)
• Format: 16:9 (przełączany na 4:3)
• Kontrast: 700:1
• Jasność: 400cd/m2

Ekran dotykowy 25cm (10“) Full HD
do obsługi sieciowych serwerów audio
serii MDF.
• Przekątna ekranu: 25.7cm (10.1“)
• Format: 16:9 (przełączany na 4:3)
• Kontrast: 600:1
• Jasność: 400cd/m2

Order No. 1000213

Order No. 1000220

Order No. 1000212

Cyfrowa transmisja sygnałów audio w standardzie Dante®
z urządzeniami marki MONACOR
Rozwiązanie MondeF jest kompatybilne z szeroką gamą produktów Monacor DT: głośniki
i wzmacniacze wyposażone w moduły Dante® są doskonałym uzupełnieniem nowej serii MondeF.
Ogranicz koszty skomplikowanego okablowania 100V i instalacji wymagających dużo miejsca
wzmacniaczy. Korzystaj z maksymalnej elastyczności centralnie zarządzanych rozwiązań Dante®.
Wykorzystaj szerokie możliwości zarządzania przesyłaniem sygnałów oraz łatwą konfigurację
systemów AV nawet dla większych i bardziej rozległych obiektów.

• Przesyłanie sygnałów odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury IP
• Istnieje możliwość indywidualnego adresowania i konfiguracji każdego głośnika
• System nie wymaga stosowania centralnych wzmacniaczy
• Przypisywanie lub zmiana przypisania pojedynczych głośników oraz grup głośników do stref
nie wymaga ingerencji w istniejące okablowanie
• Sygnały audio oraz sygnały sterujące transmitowane są na duże odległości bez utraty ich
wysokiej jakości

Audinate®, logo Audinate i Dante® są znakami towarowymi firmy Audinate Pty Ltd.

Wejdź i zobacz portfolio systemów DT od Monacor: www.monacor.com/dante
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