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 Cechy

– sale konferencyjne dzielone

– hotele

– restauracje, kluby

– galerie handlowe, 

– budynki użyteczności publicznej

WWW.AUDAC.EU 

 Zastosowanie

• Matryca miksująca 8x8
• 8 wejść symetrycznych 

mikrofonowych/liniowych stereo
• 4 wejścia niesymetryczne liniowe stereo
• 8 wyjść symetryczneych liniowych stereo
• 2 wejścia priorytetowe liniowe symetryczne
• 10 wejść (RJ45) do podłączenia urządzeń 

peryferyjnych (pulpity mikrofonowe 
strefowe, panele ścienne sterujące)

• 8 wejściowych styków zwiernych
• 2 priorytetowe styki zwierne
• 8 wyjść przekaźników (NO/NC)
• 8 wyjść mocy stereo (opcja, moduł POW2)
• sterowanie przez przeglądarkę internetową 

(TCP/IP), iPad/iPhone (darmowe aplikacje), 
RS232

• sterowanie z dedykowanych paneli 
ściennych

• sterowanie z panelu dotykowego na płycie 
czołowej – opcja, panel M2DIS

• mikser automatyczny
• procesor DSP na każdym kanale
• 5-pasmowy korektor paramteryczny, filtr 

dolno i górnoprzepustowy, bramka szumów, 
załączane napięcie Phantom – dla każdego 
wejścia niezależnie

• linia opóźniająca, limiter, korektor 
paramteryczny, filtr dolno i 
górnoprzepustowy, przełączenie 
mono/stereo - dla każdego wyjścia 
niezależnie

• odtwarzanie komunikatów nagranych na 
kartę SD

• możliwość zapamiętywanie i wywoływania 
scen

• możliwość kaskadowego łączenia matryc za 
pomocą wejścia i wyjśćia optycznego – 
opcja, moduł OPT2

        
Wejścia 8x audio symetryczne 

mikrofonoweo/liniowe stero (złącza 
phoenix)
4x liniowe stereo niesymtryczne (RCA)
2x wejścia priorytetowe audio liniowe 
symetryczne (złącza phoenix)
10x RJ45 do urządzeń peryferyjnych
2x priorytetowy styk zwierny 
8x wejściowy styk zwierny

Wyjścia 8x audio symetryczne liniowe stereo 
(złącza phoenix)
8x przekaźnikowe (NO/NC)
8x wyjście mocy – opcja, moduł POW2

Sterowanie Przeglądarka internetowa, interfejs 
użytkownika (TCP/IP)
RS232 (D-SUB9)
Panele ścienne (RS485)
iPad, iPhone
Panel dotykowy, opcja - M2DIS

Zasilanie 100 ~ 240 V AC / 50 ~ 60 Hz
Montaż Rack 19", 3U
Wymiary 482 x 132x 350 mm
Waga 8,85 kg

Moduły opcjonalne M2DIS panel dotykowy do montażu na płycie 
przedniej

POW2 moduł wzmacniacza 16x40W @ 4 Ohm
OPT2 moduł wejścia i wyjścia optycznego do 

kasadowego łączenia matryc
Urządzenia 
peryferyjne

APM1xx Cyfrowy pulpit mikrofonowy sterfowy 
(1-4-8-16  stref)

DW3020/4020 Panel ścienny sterujący
DW5065 Panel ścienny sterujący, wyświetlacz 

LCD, wejście mikrofonowe (XLR) i 
liniowe (RCA)

* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to 
część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskanalania naszych produktów.

 Specyfikacja


