Produkty WiVo
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WiVo Element, Compact, Boss a Line
Bezdrátová hlasovací jednotka WiVo Element a WiVo Compact - zá řízení velikos ti mobilního telefonu.
Je vyba veno při hlašova cí klá vesou, klá vesami pro volbu při hlasování a pro účast v diskusi s LED
signaliza cí s ta vu s tisku, tla čítkem pro akti va ci mikrofonu, portem pro čipovou i dentifika ci a portem pro
nabíjení. Komunikuje bezdrá tově v bezli cenčním pásmu na frekvenci 2,4 GHz, přenos signálu je zajiš těn
speciálně vyvinutým protokolem se 100% veri fika cí bez možnosti ztrá ty da t. Dosah na volném prostoru
až 300 m. Na pájení pomocí Li -ion dobíjecích článků. Pohotovos tní doba na jedno nabi tí cca 130 hodin,
signaliza ce s ta vu očeká vaného vybi tí červenou LED cca 4 hodiny.
Bezdrátová hlas ovací jednotka WiVo Boss – s tolní bezdrá tová va rianta , na víc je vyba vena tlačítkem
pro priori tní akti va ci mikrofonu a kvalitním mikrofonem na ohebném ra meni . Ka paci ta baterie a ž
trojnásobná .
Hlasovací jednotka WiVo Line – s tolní va rianta komunikující po běžné počíta čové síti UTP PoE bez
použití přída vných napájecích zdrojů. Jednotka je osa zena kvalitním mi krofonem na ohebném rameni.
WiVo Receiver - je za řízení připojitelné do běžné počíta čové s ítě s vlas tní IP a dresou za jišťující
bezdrá tovou komuni ka ci s hlasova cími jednotkami . Na pájení po UTP bez síťového zdroje. Snadné
umístění v místnos ti pomocí úchytu na s ta ti v, případně l ze skrýt do podhledu.
WiVo Power - zdroj energie pro hromadné nabíjení hlasova cích jednotek (6 a ž 40 portů).
Identifikační čip – po zasunutí do příslušného portu jednozna čně identi fikuje ma jitele hlasovací
jednotky, může sloužit k automa ti ckému přihlášení.
RFID čip a RFID brána - evi duje přítomnos t hlasova cí jednotky v mís tnos ti .
Výměna poškozeného ovladače - výměna při děleného za řízení v adminis trátorské konzoli za náhradní
(změna ID) spolu s fyzi ckou výměnou.
Bezpečnost - osobní držení přiděleného bezdrá tového ovlada če Wi Vo se jménem zastupi tele (každý
ovladač má čip s jedinečnou identifi kací) za ručuje dosta tečnou ochra nu a za mezuje ztrá tám
identi fika čních ka ret, případně druhý s tupeň i dentifika ce pomocí externího identi fika čního čipu. Přenos
da t radi ovým signálem je zabezpečen speciálním kódovaným protokolem. Za řízení pra cuje bez
problémů v extrémním pros tředí při pořá dání konferencí spolu s řadou jiných bezdrá tových za řízení
(GSM, Wi Fi, tlumočni cká za řízení, konferenční technika , dálkové ovlada če, bezdrátové telefony…).
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Vlastnosti hlasovacích jednotek
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Přihlašovací klávesa









Signalizace Přihlášen









Signalizace stisku kláves LED









Identifikační pole (jmenovka)









Integrovaný mikrofon / blikající LED







Tlačítko aktivace mikrofonu








Počet hlasovacích kláves

Automatický Power Off







Integrovaná nabíječka







Lokalizace čipem RFID



Baterie Li-ion s dvojnásobnou výdrží







Kontrolka online/stav baterie







Spořič energie







Port pro čipovou identifikaci

















Port UTP
Port pro sluchátka
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WiVo Basic
Bezdrátová hlasovací jednotka WiVo Basic - zá řízení velikos ti dálkového ovlada če k TV. Je vyba veno
klá vesami pro volbu při hlasování a pro účas t v diskusi s LED signaliza cí s ta vu stisku, s krytým
mi krospína čem, portem pro na bíjení a kontrolkami zapnutí, s ta vu ba terie a reži mu za řízení.
Komunikuje bezdrá tově v bezli cenčním pásmu na frekvenci 433 MHz, přenos signálu je zajiš těn
speciálně vyvinutým protokolem se 100% veri fika cí bez možnosti ztrá ty da t. Dosah na volném prostoru
až 100 m. Napá jení pomocí dobíjecích článků. Pohotovos tní doba na jedno nabi tí cca 170 hodin,
signaliza ce s ta vu očeká vaného vybi tí červenou LED cca 4 hodiny.
WiVo Basic Receiver - je za řízení zajiš ťující bezdrátovou komuni kaci s hlasova cími jednotkami Wi Vo
Basi c. Připojení i napá jení pomocí RJ45 kabelů k Wi Vo Basi c Power. Snadné umístění v mís tnosti
pomocí úchytu na sta ti v, případně l ze s krýt do podhledu. Umís tění více recei verů v pros toru výra zně
zlepší penetra ci signálu a proces sběru da t.
WiVo Basic HUB - je za řízení za jišťující připojení a napá jení a ž 4 jednotek WiVo Basic Recei ver.
Připojení k PC USB portem, napájení externím zdrojem.
WiVo Basic Power - zdroj energie pro hromadné nabíjení hlasova cích jednotek (a ž 30 portů).
Výměna poškozeného ovladače - výměna při děleného za řízení v adminis trátorské konzoli za náhradní
(změna ID) spolu s fyzi ckou výměnou.
Bezpečnost - osobní držení přiděleného bezdrá tového ovlada če Wi Vo se jménem zastupi tele (každý
ovladač má čip s jedinečnou identifi kací) za ručuje dosta tečnou ochra nu a za mezuje ztrá tám
identi fika čních ka ret. Přenos da t radi ovým signálem je zabezpečen speciálním kódovaným protokolem.
Za řízení pra cuje bez problémů v extrémním prostředí při pořádání konferencí spolu s řa dou jiných
bezdrá tových za řízení (GSM, WiFi , tlumočni cká za řízení, konferenční technika , dálkové ovlada če,
bezdrá tové telefony…).

Vlastnosti hlasovacích jednotek
Wivo Basic
Počet hlasovacích kláves
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Signalizace stisku kláves LED



Kontrolka zapnutí



Kontrolka stavu baterie



Externí anténa



Integrovaný mikrofon
Dobíjecí články (až 170 hodin provozu)



Spořič energie



Port pro dobíjení



