
Eigenschappen

Specificaties

AUDAC

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

 Applicaties

De DPA serie zijn Klasse D vermogensversterkers, 
ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van di-
verse type applicaties, gaande van standaard stereo-
thuisinstallaties tot verdeelde Multi-Zone luidsprek-
ersystemen. Ze zijn ontworpen in zes verschillende 
modellen, die op hun beurt onderverdeeld kunnen 
worden in drie verschillende architecturen om zo te 
voldoen aan de vereisten van alle type applicaties.   

Ze combineren de beste functies in één enkele se-
rie van versterkers waardoor een uitstekende gelu-
idskwaliteit - met alle gekende klasse D voordelen 
– geleverd wordt. Enkele van deze voordelen zijn 
de uitstekende efficiëntie en de zeer lage warmteo-
ntwikkeling. Dankzij de compleet passief gekoelde 
entiteit is slechts een minimaal aan onderhoud no-
dig, terwijl een maximaal aan betrouwbaarheid ver-
zekerd wordt. 
Het compacte formaat van een enkele rack-eenheid 
maakt het interessant om ze zowel voor vaste in-
stallaties als voor mobiele applicaties te gebruiken.  

De DPA154 is ontwikkeld als een 4-kanaals ver-
sterker en in is staat om een vermogen van 4 x 150 
Watt in stereo-modus of 2 x 300 Watt in bridged-mo-
dus te leveren. Het bevat verscheidene specifieke 
functies en een geavanceerd intern bescherming-
scircuit dat beschermt tegen gelijkspanningsprob-
lemen, kortsluiting, oververhitting en overbelasting.
De signaalingang-connectoren zijn ondergebracht 
met gebalanceerde XLR-connectoren en de werk-
ing kan geselecteerd worden op stereo-modus, 
bridge-modus en parallel-modus. 
De uitgangsconnectoren zijn beiden ondergebracht 
met Speakon-connectoren en Euro-Terminal con-
nection blocks.  

DPA154 
K l a s s e - D  V e r m o g e n s v e r s t e r k e r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Nominaal vermogen in stereo op 4 Ohm 4 x 150 W
Nominaal vermogen in stereo op 8 Ohm 4 x 80 W
Nominaal vermogen in bridge op 8 Ohm 2x 300 W
Ingangsgevoeligheid 4 dBu
CMRR ingang (1 kHz) > 60dB
Ingangsimpedantie 20 k Ohm
Frequentie response (±1dB) 20 Hz – 20 kHz
Signaal-ruisverhouding > 90 dB
Kanaalscheiding (8 Ohm, 1 kHz) > 70 dB
T.H.D. op 1kHz (1/2 aangegeven 
vermogen)

Minder dan 0.1%

Technologie Klasse-D
Vermogensvoeding schakelmodus
Krachtbron 100 ~ 240 V AC / 50 – 60 Hz
Koeling Gekoelde convectie
Bescherming DC bescherming

Kortsluiting
Oververhitting
Overbelasting
Signaalbegrenzing

Normeringen IEC60065 
EN55103-1 
EN55103-2

Operationele temperatuur 0° ~40° C bij 95 % vochtigheid
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (W x H x D) 482 mm x 44 mm x 330 mm
Gewicht 4.82 kg
Montage 19”
Hoogte in eenheden 1 HE
Constructie Staal
Kleur Zwart
VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 5.97 kg – 0.028 Cbm 

- 4-kanaals 
- Klasse D technologie
- Compact formaat, hoge prestaties
- Hoge efficiëntie 
- Gekoelde convectie
- Lage warmteafgifte 
- Geavanceerd beschermingscircuit
- Stereo, Parallel en Bridged-modus

- Residentiële applicaties
- Commerciële applicaties
- Professionele applicaties 


