PREDSTAVITEV

Aten svoje video izdelke
na ogled postavi
..Eden zmogljivejših izdelkov pa je VS-881, ki omogoča
priklop in preklapljanje med kar osmimi video signali..
Podjetje Aten, ki ga v Sloveniji zastopa podjetje Techtrade iz
Trzina, smo v naši reviji že omenjali, tokrat pa se bomo posvetili
točno določenemu delu njihovega prodajnega programa, tistemu,
ki se ukvarja z videom. Med pestro ponudbo smo zasledili zanimive
izdelke, kot so video stikala, podaljški in razdelilci video signala,
zato je prav, da jih nekoliko podrobneje opišemo.

Za daljši doseg video signala ...
Za kodno oznako VE-120 se skriva napravica, ki skrbi za povečanje
razdalje med računalnikom in zaslonom, na katerem želimo prikazati
sliko. Za pravilno delovanje potrebujemo dva elementa, in sicer VE120L (oddajnik) ter VE-120R (sprejemnik). Z njuno pomočjo lahko
razdaljo med osrednjim računalnikom in zaslonom, na katerem
se bo prikazovala slika, povečamo na celih 130
metrov, kar pride še kako prav v večjih
industrijskih okoljih in
tudi v večjih pisarniških
kompleksih ter vsepovsod, kjer sta osrednji
računalnik in nadzorni
prostor daleč vsaksebi.
Vmesno razdaljo premagamo z
običajnim mrežnim Cat5 kablom,
napravica pa ima na drugi strani običajne Sub-D priključke za zaslone. Naprava podpira ločljivosti od 640*480 točk do 1.600*1.200
točk, kar bo dovolj za še tako zahtevnega uporabnika.

Za prikaz ene slike na več zaslonih ...
Pestrejša je ponudba naprav, ki en video signal razdeli na dva ali
več izhodov, saj ima Aten v ponudbi naprave, ki omogočajo prikaz
slike (in zvoka) na od 2 do 8 zaslonih odvisno od naših potreb.
Eden osnovnih modelov je VS-162, ki omogoča prikaz slike na
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dveh zaslonih. Na zadnji strani naprave bomo našli en DVI in en
avdio vhod, dva DVI in dva avdio izhoda. Tako lahko na primer sliko
z enega računalnika posredujemo na zaslon ali pa na projektor,
kar pride prav na
raznih
predstavitvah in v
učilnicah. Tudi
ta naprava zmore
prikazovati sliko v
ločljivosti do 1.600*1.200
točk. Če pogledamo še enega zmogljivejših
razdelilnikov video signala, ne moremo mimo modela VS-98A, ki
omogoča priklop kar osmih prikazovalnih naprav. Njegova prednost je tudi ojačitev signala, tako da lahko nanj priklopimo tudi naprave, ki so od razdelilnika oddaljene do 65 metrov. Dobrodošla
lastnost vseh Atenovih razdelilnikov video signala je tudi zmožnost
modularnega sestavljanja naprav, odvisno od naših potreb.

Za prikaz več slik na enem zaslonu ...
Za prikaz več video signalov na enem zaslonu bomo uporabili
Aten video preklopnike. Osnovni model VS-291 nam omogoča
priklop dveh video signalov, med katerima lahko nato preklapljamo na enem samem zaslonu. Omogoča prikaz še višjih
ločljivosti (do 1.920*1.440 točk), primeren je za vsa okolja.
Eden zmogljivejših modelov je VS-881, ki omogoča priklop in
preklapljanje med osmimi video signali. Poleg dobimo tudi priročen daljinski upravljalnik za preklapljanje med video signali,
kar ga naredi naravnost idealnega za predstavitve v podjetjih in
učne centre. Seveda so dobavljivi tudi modeli s štirimi vhodi s
podobnimi karakteristikami. Vsekakor nas bodo o prednostih
posameznih modelov prijazno poučili pri podjetju Techtrade iz
Trzina na telefonski številki 01/562-21-11.
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