Uma sala de conferências versátil
com o interruptor de matriz modular da ATEN

Caso de
estudo
Corporate
v1 - IT

ATEN Infotech nv
Mijnwerkerslaan 34, 3550 Heusden-Zolder, Belgium
TEL: +32 115 315 43, sales@aten.be, www.aten.eu

1x

Separador HDMI
VS184B
• Supporta HDR
• Até 4 outputs
• Até 4K @60Hz (4:4:4)
• EDID Especialista para operações suaves

3x T

Transmissor HDMI HDBaseT
VE814
• HDMI
• 1 saída local
• visualização dupla (remotos)
• Ethernet, IR, RS-232
• Até 4K @60Hz (100m)

4x
Extensor HDMI HDBaseT-Lite
VE801
• Até 1080p (70m)
• Até 4K @60Hz (40m)

Interruptor de matriz modular
VM1600
• Fonte de alimentação dupla
• Até 32 connection profiles
• Função videowall e escalador
• Instale até 4 placas de entrada e 4 saídas
• Conexão de até 16 fontes e 16 monitores
• Gestão móvel via WebGUI
• Comutação sem falhas: < 0,1 segundos
• Compatível com várias interfaces: HDMI, DVI-D,
HDBaseT, VGA and SDI
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Placa de entrada HDMI
VM7804
• 4 portas de entrada HDMI
• Até 1080p

1x

Placa de entrada HDBaseT
VM7514
• 4 portas de entrada HDBaseT
• Até 4K@60hz (100m)
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1x

1x
Placa de entrada VGA
VM7104
• 4 portas de entrada VGA
• Até 1920 x 1200

Placa de saída HDMI
VM8804
• 4 portas de saída HDMI
• Até 1080p

Placa de saída HDBaseT
VM8514
• 4 portas de saída HDBaseT
• Até 4K@60hz (100m)

“A interoperabilidade dos produtos da ATEN tornou a instalação total
da solução realmente cómoda para nós..”
- Sr. Edoardo Nogara, CEO da Save Technology

Requisitos
Benefícios
• Flexibilidade: várias entradas combinadas
com a possibilidade de desincorporar o áudio.
• Fluidez: tecnologia de comutação sem falhas,
para apresentações mais cativantes.
• Interoperabilidade: combinação de vários
fabricantes.
• Fiabilidade: transmissão de qualidade em
longas distâncias.

• HDBaseT – os produtos certificados HDBaseT
da ATEN garantem uma transmissão fiável
dos sinais AV, de Ethernet, alimentação, USB e
controlo com um único cabo Cat. 5e/6A de até
100 metros.
• Modular – o VM1600 é compatível com muitas
interfaces de utilização comum, garantindo a
integração da configuração existente (VGA) no
novo sistema de distribuição tendo em conta
atualizações futuras.
• Comutação sem falhas– transições sem
interrupções ao alternar fontes, mantendo a
atenção do público..

Anfiteatro Unione
Confcommercio, Itália

•

A Unione Confcommercio Milano, uma
das maiores associações empresariais
em Itália, quer atualizar a sua sala de
conferências “Salão de Orlando” (um
salão de 562 m² com 490 lugares),
passando-a de analógica para digital.
A Unione nomeou o Sr. Edoardo
Nogara, CEO da Save Technology,
para encontrar uma solução que dê
resposta às necessidades de uma sala
de conferências atual.
Com o apoio da Agenzia Curreri,
consideraram o interruptor de
matriz da ATEN como a combinação
perfeita. A grande quantidade de
portas de entrada e de saída do
VM1600, a capacidade de utilização
de várias interfaces e a tecnologia de
comutação contínua fazem com que,
além de flexível, seja também uma
solução preparada para o futuro.
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Tem uma instalação ou projeto similar?
Entre em contacto com sales@aten.be, a nossa equipa de pré-vendas terá todo o gosto em ajudá-lo.

