
Eigenschappen

Specificaties

AUDAC

W W W . A U D A C . E U

 Applicaties

De AUDAC ATU44 is een universele 
ingangsadapter die kan gebruikt worden voor een 
brede variëteit van aansluitingen en uitbreidingen. 

Één van de mogelijkheden is  het omvormen 
van een luidsprekersignaal in een gebalanceerd 
of ongebalanceerd lijn-niveausignaal. Het bevat 
ingangen voor 100V, 70V, 50V, 33V en standaard 
8 Ohm laag impedantie luidsprekersignalen. 

De lijntransformator beschikt ook over de 
mogelijkheid om een ongebalanceerd lijnsignaal 
te converteren naar een gebalanceerd lijnsignaal 
of omgekeerd.

De schakelaar aan de voorzijde maakt het 
mogelijk om te kiezen tussen het omzetten van 
een luidsprekersignaal naar een lijnsignaal, of 
het omzetten van een ongebalanceerd lijnsignaal 
naar een gebalanceerd lijnsignaal. 

Alle in- en uitgangen van de lijn transformator 
zijn volledig galvanisch geïsoleerd van elkaar 
door middel van een audio-isolatietransformator. 
Dit maakt de ATU44 de perfecte oplossing voor 
het verbeteren van brom- en buzz problemen 
veroorzaakt door aardlussen. 

De ingangen zijn uitgerust met 
schroefklemconnectoren. De uitgang is voorzien 
van een mannelijke XLR connector.

ATU44
L i j n t r a n s f o r m a t o r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Ingangsniveau luidspreker 100 V
Frequentie response 70 V
Gevoeligheid microfoon 50 V
Gevoeligheid meettoestel 33 V 
Microfoon impedantie 8 Ohm
Meet bereik Invoer: Euro Terminal Block
Meetsysteem Uitvoer: Mannelijk XLR
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (B x H x d) 105 mm x 35 mm x 110 mm
Nettogewicht 330 g
Behuizing Aluminium 
Connectoren Ingang: schroefklemconnectoren

Uitgang: mannelijke XLR 
Kleur Zwart 
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking kartonnen doos
Verzendingsgewicht en volume 530 g – 0.017 Kbm

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermeld-
ing: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.

- 100V, 70V, 50V, 33V en 8 Ohm luidsprekeringang
- Lijnniveau-uitgang
- Galvanisch geïsoleerde uitgang

- Conversie van luidsprekersignaal naar 
  lijnsignalen
- Conversie van ongebalanceerde naar 
  gebalanceerde signalen
- Oplossen van brom- en buzz problemen 
  veroorzaakt door aardlussen


