
Eigenschappen

Specificaties

AUDAC

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

 Applicaties

- 5 x 100V uitgangszones
- 1 x 4 Ohm uitgangszone
- 2 Stereo ongebalanceerde lijn ingangen
- 2 Mono gebalanceerde Lijn / Mic ingangen
- 2 Mono gebalanceerde Lijn / Mic ingangen
  met prioriteit instellingen en fantoomvoeding
- 2 band toonregeling
- Mogelijkheid tot aansluiten 6 microfoons
- Telefoon omroep ingang

- Hotels
- Restaurants 
- Winkels
- Kantoorgebouwen
- Publieke gebouwen
- ...

De COM24 mengversterker is ontwikkeld als een
eenvoudige en flexibele oplossing voor multi-
functioneel gebruik. Gedurende de ontwikkeling 
van de COM24 mengversterker werden er 
steeds volgende punten in gedachte gehouden: 

- Een flexibele audiooplossing voor verschillende 
  toepassingen.
- Gebruiksvriendelijk
- Goede geluidskwaliteit
- Modern en geavanceerd design

De COM24 versterker heeft 2 ongebalanceerde
lijn levelingangen welke kunnen omgeschakeld
worden naar microfoonniveau, 2 mono
gebalanceerde Lijn- / Mic-ingangen en twee mono
gebalanceerde Lijn- / Mic-ingangen met prior-
iteitsingangen en een fantoomvoeding.

Het uitgangssignaal is beschikbaar in 5 afzonder-
lijke 100V uitgangszones of één laag impedantie
4 Ohm uitgangszone. Andere eigenschappen zijn
een link in- en uitgang, een versterkeringang en een 
voorversterkeruitgang, een afstandsmicrofoonin-
gang en de mogelijkheid tot het verbinden van een
telefoon omroepcentrale.

Het frontpaneel biedt alle controlemogelijkheden
die nodig zijn voor het bedienen van de COM24
versterker. Naast de volumecontrole voor ieder
ingangskanaal (1-6), een 2-band toonregeling
en een master-volumecontrole zijn er ook een
gong-knop en zone-selectieknoppen voorzien.
De Power-LED, een 5-segment VU-bar en een
clip-LED monitoren de werking van de versterker.

Op de achterzijde kunnen de luidsprekers ver-
bonden worden door middel van vijf aparte
100 Volt uitgangszones en een 4 Ohm uitgangs-
connectie.

Adapters voor 19” montage worden meegeleverd.

COM24
M e n g v e r s t e r k e r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximaal vermogen 240 W
Harmonische vervorming bij 1kHz < 0.5%
Signaal ruisverhouding > 90 dB @ 1 kHz
Voedingsspanning 230 V AC / 50-60 Hz
Fantoomvoeding 15 V DC
Gebalanceerde microfoon kanalen
Gebalanceerde lijn kanalen
Gebalanceerde microfoon ingang
Gebalanceerde telefoon paging ingang
Ongebalanceerde link in
Ongebalanceerde amp in

-50 dB ± 3dB
-22 dB ± 3dB 
-50 dB ± 3dB
-21 dB ± 3dB
-17 dB ± 3dB
0 dB ± 3dB

Zone uitgangen 1 - 5 100 V / 42 Ohm
Interne bescherming DC kortsluiting

Over verhitting
Over belasting
Signaal begrenzing

Vermogenverbruik 260 W
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (W x H x D) 420 mm x 88 mm x 320 mm
Gewicht 11 Kg
Hoogte in eenheden 2 HE
Normeringen IEC60065

EN55103-1
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 12.4 Kg 

*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.


