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 Applicaties

- Uitgebreid beschermingscircuit
- Uitstekende geluidkwaliteit
- 4 verschillende uitgangsniveau’s mogelijk
- Volumecontrole voor  microfooningang
- Mogelijkheid om telfoonpager aan  te sluiten
- Bas- en treble toonregeling
- Master volumecontrole
- Status-LED indicator

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

De COM3 mengversterker is ontwikkeld als een 
eenvoudige en flexibele oplossing voor multifunc-
tioneel gebruik. 

De COM3 versterker heeft 2 stereo ongebal-
anceerde lijnniveau ingangen welke kunnen 
omgeschakeld worden naar microfoonniveau, 
1 mono gebalanceerde Lijn / Mic-ingang. Dit 
betekent dat er in totaal 3 gebalanceerde 
microfonen kunnen aangesloten worden. 
 
Voor het aansluiten van de luidsprekers kan er 
gekozen worden voor een hoge  impedantie met 
100 V, 70V of 25V mono uitgangszones ofwel 
voor een lage impedantie 4Ohm mono uitgan-
szone.
 
De COM3 van AUDAC beschikt ook over de 
mogelijkheid om een telefoonpager aan te sluiten.

De COM3 kan gebruikt worden in verschillende 
commerciele applicaties zoals restaurants, ho-
tels, winkels, magazijnen, publieke gebouwen,...

Een simple voorbeeld van wanneer het geinsta-
leerd is in een winkel :  Een radio speelt muziek 
af, een omroepmicrofoon kan meldingen om-
roepen, een telefoon pager,... en natuurlijk kan 
ook de winkel deurbel aangesloten worden.

Op de voorzijde kan je alle noodzakelijke bedie-
ningen vinden: kanaal volumecontroles, 2-bands 
toonregeling, mastervolume, aan-uitschakelaar. 
De werking van de versterker kan eenvoudig 
gecontroleerd worden doormiddel van de indi-
catie-LEDS. Een blauwe “Power on”-Leds en 
een 5-segment uitgangs VU-bar en een rode 
uitgangs-LED

19” adapters zijn afzonderlijk verkrijgbaar 
(COM6BKT)

COM3
P A -  v e r s t e r k e r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximaal vermogen 30 W
Ingangsimpedantie microfoon 1-3 20kOhm gebalanceerd
Ingangsimpedantie aux 2-3 10kOhm niet gebalanceerd
Frequentie response -3dB 50Hz - 15 kHz
THD + N op 1kHz < 1%
SNR >100dB
Voedingsspanning 230 V AC / 50-60 Hz
Ingangsgevoeligheid microfoon 1- 3 -50 dB tot -6dB
Ingangsgevoeligheid aux 2 -3 -30 dB tot +14dB
Ingangsgevoeligheid tele paging 0 dB - 600 Ohm gebalanceerd
Uitgangsniveau 100 V - 333 Ohm

70 V - 163 Ohm
25 V - 21 Ohm
11 V - 4 Ohm

Intern vermogenverbruik DC kortsluiting
oververhitting
overbelasting
signaallimitering

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (W x H x D) 270 x 76 x 230 mm
Gewicht 4.5 Kg
Connector 6.3mm Jack (Mic) (Mic 1 Input) 

Stereo RCA & 6.3 mm Jack (Mic / Aux 
2 & 3)
3-Pin Terminal Block (3.81 mm) (Tele-
Paging)
4-Pin Terminal Block (5.08 mm) (Out-
put)

Normeringen IEC60065
EN55103-1
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 5.6 Kg - 0.02 Cbm
Optitionele accesoires COM6BKT 19” adapter


