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TOURMASTER

Innovativ teknologi

Coachsound® är ett premium teknologi 
ljudsystem som är extremt tåligt och 
pålitligt i tuffa miljöer som buss eller båt. 
Denna beprövade digitala konstruktion 
erbjuder skalbarhet, enkel installation 
och feltolerans. Den erbjuder också 
ljud i CD kvalitet till ALLA passagerare 
på ALLA ljudkanaler – och inte bara för 
passagerarna närmast fordonets främre 
del som med analoga system.

GPS intelligent styrning

Intelligent Proximity Triggering är en 
dynamisk programvara som styr dina 
kommentarer precist, på rätt plats och 
varje gång. Allt detta sker automatiskt 
så att dina rundturer alltid är perfekta.

Kontrollpanel för föraren

Kontrollpanelen gör ditt system enkelt 
och effektivt att använda. Med play, 
paus och stopp funktioner – på alla 
språk, under eller mellan dina rundturer, 
kan du spela säkerhetsmeddelanden, 
övriga kommentarer och reklam när du 
vill eller så låter du systemet arbeta helt 
automatiskt utan att göra något mer än 
att välja vilken rundtur som skall köras.

GPS Guide System för Sightseeing med flera språk

AudioConexus coachsound® är ett digitalt GPS Guide system, utvecklat och designat speciellt för 
positionsbestämd underhållning ombord på bussar, båtar, tåg, och spårvagnar. Detta system har 
manuell eller GPS styrd samtidig leverans av flerspråkiga inspelade kommentarsspår i upp till 22 språk 
och kanaler. Systemet har två mikrofoningångar för kommentarer av levande guide, tre ljudingångar 
för externa enheter som iPod, CD, och DVD spelare och en ljudutgång för PA system kommentarer 
på valfritt språk. Dessutom finns en funktion som gör att varje ljudspår under rundturen startar med en 
ljudsignal och blinkande kanalväljare för att påminna passagerarna att ta på sina hörlurar – allt baserat 
på vad du föredrar. 

GPS GUIDE SYSTEM

Enkel systemuppbyggnad 

Snabb och enkel installation med 
färgkodade CAT-5 nätverkskablar för 
hubbar och kanalväljare. Detta  ger 
total okänslighet för störningar jämfört 
med system som har koaxialkablar.

Fördelar

+ 22 kanaler, 2 mikrofon ingångar
+ Störningsfritt digitalt system
+ Spela valfritt språk över PA
+ Ljud från externa ljudkällor
+ Inga mekaniska rörliga delar
+ Touch känsliga kanalväljare
+ Vandalsäker, vattentät
+ Fri funktionsrik programvara
+ Enkelt att skapa rundturer
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TOURMASTER
GPS GUIDE SYSTEM

Tourmaster
• Positionsbestämd guidning 

för sightseeingturer.
• Automatisk GPS styrd 

uppspelning av inspelade 
ljudspår på flera språk 
samtidigt.

• Sänd ut valfritt språk över ditt 
PA system.

• 22 ljudkanaler för flera språk 
eller ämnen.

• Programvaran hanterar 
flerspråkiga ljudspår i wav 
format för ljud i CD kvalitet.

• GPS spellista och ljudfiler 
lagras på CompactFlash.

• Enkel inställning och USB 
uppdatering via en  Windows 
laptop eller PC (licensfri 
programvara).

• Strömförsörjning 12/24V.
• Storlek: 180 x 154 x 42 mm

Kontrollpanel
• Kontrollpanel för förare med 

bakgrundsbelysning.
• Välj rundtur. 
• Visar vald rundtur (stödjer 

flera rundturer).
• Visar aktuellt ljudspår när 

ljudet spelas.
• Välj ljudspår för manuell 

spelning.
• Spela, Pausa eller Stoppa 

ljudspår.
• Välj språk för ljudutgång till 

PA system (valfritt språk).
• System Power On/Off.
• RJ45 anslutning.

Hubbar 

• Hubbar används för att 
ansluta kanalväljarna till 
systemet och ansluts i en 
sluten slinga. En hub för två 
säten.

• Design för utomhusbruk 
tillåter exponering för 
rådande väderlek.

• Hubbarna är elektriskt 
skyddade mot oavsiktlig 
kabelanslutning i fel port.

• Enkel felsökning.
• Två lysdioder för den BLÅ 

porten blinkar en gång 
per sekund för att indikera 
en korrekt datalänk till 
Tourmaster enheten.

• Lysdioderna för de RÖDA 
portarna blinkar en gång 
per sekund för att indikera 
en korrekt datalänk till 
kanalväljarna. De blinkar 
också när man trycker på en 
knapp på kanalväljaren.

• RJ45 anslutning med färg-
kodade CAT-5 nätverkskablar.

Kanalväljare 

• Vandalsäker och stöttålig 
kanalväljare.

• Vattentät och väderskyddad 
version i Acryl plast.

• Standard inomhus version i 
ABS plast.

• Volymjustering och val av 
ljudkanal.

• Innovativa touchkänsliga 
knappar utan rörliga 
mekaniska delar.

• Enkelt utbytbart 3.5mm 
stereo hörlursuttag.

• Auto-dimming natt/dag 
display med två siffror visar 
vald ljudkanal.

• Valbar funktion för att låta 
kanalväljaren blinka inför 
spelning av varje ljudspår för 
att påminna passagerarna att 
ta på sina hörlurar.

• Passar för installation på säte 
eller vägg.

• RJ45 anslutning med färg-
kodade CAT-5 nätverkskablar 
för ljuddistribution och ström-
försörjning.

RouteBuilder
• Fånga och hantera GPS 

punkter snabbt och enkelt.
• Stödjer bäring för GPS punkt. 
• Definiera enkelt storleken för 

en GPS punkt i rundturen.
• Stödjer latitud och longitud för 

GPS punkter.
• Visar dina GPS punkter med 

Google™ kartor.
• Licensfri – inga årliga avgifter.

GPS antenn
• Högkänslig 12-kanal GPS 

mottagare.
• Vattentät. 
• RJ45 anslutning


