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 Applicaties

De AUDAC CPA24 is een professionele één-kanaals 
100 Volt vermogen versterker. Hij kan een nominaal 
vermogen leveren van 240 Watt op 100 Volt.

Aan de voorzijde van de versterker zijn een aan- 
uitschakelaar en enkele indicatie-LEDs voorzien.

Een protectie-LED waarschuwt wanneer het protec-
tiecircuit is ingeschakeld, een clip- LED geeft weer 
wanneer het ingangssignaal te hoog is, en gereduc-
eert dient te worden, en een -20 dB LED geeft weer 
wanneer het signaal het -20 dB niveau bereikt. Tot 
slot is er een signaal-LED welke indiceerd waneer 
er een ingangssignaal aanwezig is.

Aan de achterzijde zijn een voedingsconnector, 
een signaalingang aansluiting en een linkuitgang 
aansluiting voorzien. De signaalingang en linkuit-
gang zijn uitgevoerd met gebalanceerde XLR-con-
nectoren.

Op de signaalingang is een trimpotentiometer 
voorzien om het niveau van het ingangssignaal aan 
te passen en een hoogdoorlaatfilter om de lage fre-
quenties weg te filteren.

De luidsprekeruitgang is uitgevoerd met euro ter-
minal block connectoren., Hierdoor kunnen er ver-
schillende aansluitingen voor 100 V, 70 V en 4 Ohm 
gebruikt worden.

Daarnaast is er een grond-lift schakelaar voorzien. 
Deze voorkomt brommende geluiden die gepro-
duceert worden door ontstane grondlussen.

In geval van nood kan de versterker gevoed worden 
voor een gelijkspanningsbron van 24V DC. (batterij 
backup). Deze mogelijkheid voorziet de versterker 
om nog steeds te werken indien de voedingsspan-
ning wegvalt.
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SYSTEEM SPECIFICATIES
Nominale Vermogen 240 W
Uitgangsimpedantie 100 V (42 Ohm)

70 V (21 Ohm)
4 Ohm (31 V)

Ingangsgevoeligheid 0.775 Volt (Aanpasbaar)
Ingangsimpedantie 10 k Ohm (Gebalanceerd)
Frequentie responsie (±3dB) 70Hz - 18kHz
Harmonische vervorming
(1kHz, Rated Power)

< 1%

Signaal / Ruis verhouding 80 dB
Voeding AC 100 - 240 Volt, 50 / 60 Hz

DC 24V 
Protectie DC kortsluiting

Over verhitting
Over belasting
Signaal begrenzing

Normeringen IEC60065 
EN55103-1 
EN55103-2

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (B x H x d) 482 mm x 88 mm x 330 mm
Netto gewicht 13 Kg
Montage 19”
Hoogte 2 HE
Constructie Staal
Connectoren XLR / Euro Terminal block
Kleur Zwart
VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 14.5 Kg - 0.046 Cbm

*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.

- Noodvoeding aansluiting van 24 Volt
- Ingebouwd beschermingscircuit
- 19” rack montage
- Goede geluidskwaliteit
- Gebruiksvriendelijk
- Hoogdoorlaat filter schakelaar
- Grond-lift schakelaar

- Allerhande toepassingen waar een hoog 
  vermogen vereist is op 100 Volt
- Publieke gebouwen
- Fabriekshallen
- Kantoren
- ...


