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 Applicaties

De DPA616 is een professionele 16-kanaals ver-
mogensversterker, die in staat is om een vermogen 
van 60 Watt bij 4 Ohm belasting te leveren aan elk 
van de 16 uitgangskanalen. Wanneer de vermo-
gensversterker gebruikt wordt in bridge-modus, kan 
er een vermogen van 120 Watt bij 8 Ohm belasting 
geleverd worden aan de overige 8 uitgangskanalen. 

De vermogensversterker is ontworpen als een no-
nonsense versterker die voorzien is van enkel de 
noodzakelijkste besturingselementen en connec-
toren. Dit creëert een grote eenvoud in gebruik en 
installatie. 

De ingangsconnectoren zijn allen uitgerust met 
3-pin Euro-Terminal block connectoren die gebal-
anceerde ingangssignalen toestaan. Elk kanaal is 
voorzien van een aparte volumeregelaar en voor 
elke twee ingangsconnectoren is er een stereo / 
bridge & parallel schakelaar voorzien.  Deze schake-
laar zorgt ervoor dat er twee kanalen gebridged of 
parallel gelinkt kunnen worden.

Deze handige functie zorgt ervoor dat er met een 
minimum aan kabels meerdere kanalen kunnen 
voorzien worden van eenzelfde ingangssignaal. De 
uitgangsconnectoren zijn uitgerust met 4-pin Euro-
Terminal block- connectoren die verbindingen toes-
taan voor aparte of gebridgede uitgangskanalen.  

Een ingebouwd multifunctioneel beschermingscir-
cuit beschermt tegen DC storing, kortsluiting, over-
verhitting, overbelasting en beperkt het signaal in-
dien nodig. 

Dit alles is ondergebracht in een dubbele rack-ruim-
te, een stalen 19”rack-montagebehuizing.

DPA616 
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 16 x 60 W
Nominaal vermogen in stereo op 8 Ohm 16 x 30 W
Nominaal vermogen in bridge op 8 Ohm 8 x 120 W
Frequentie response (±1dB) 20 Hz – 20 kHz
Signaal-ruisverhouding > 100 dB
T.H.D. op 1kHz (1/2 aangegeven 
vermogen)

Minder dan 0.1%

Technologie Klasse-D
Vermogensvoeding schakelmodus
Bereik vermogenvoeding -20dB - + 20dB
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 88 mm x 330 mm
Gewicht 8.16 kg
Montage 19”
Hoogte in eenheden 2 HE
Constructie Staal
Connectoren Ingang :3-pin Euro terminal Block

Uitgang : 4-pin Euro terminal Block
Kleur Zwart
VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 10 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.

- 16-kanaals vermogensversterker
- Klasse D technologie
- 16 x 60 Watt in stereo-modus
- 8 x 120 Watt in Bridge-modus
- Stereo / Bridge & parallel-schakelaar
- Euro Terminal block connectoren
- Geavanceerd beschermingscircuit
- 19” montage-apparaat

- Openbare gebouwen
- Restaurants
- Cafés
- Warenhuizen
- Bedrijfskantoren


