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 Applicaties

M2
M u l t i - M e d i a  A u d i o  M a t r i x

- 8 x 8 Digitale Audio Matrix
- Krachtige DSP-Processor
- Gebalanceerde in- en uitgangen, 10 contact  
ingangen, 2 prioiteitsingangen, 8 relaisuitgangen
- AGC, parametrische EQ, Delay,...
- Intern Voice File interface (SD-kaart)
- Volledig digitaal controleerbaar (TCP/IP, RS232,  
   Web based user interface, muurpanelen,...

- Allerhande toepassingen waar meerdere 
  zones vereist zijn
- Kantoorgebouwen
- Fabriekshallen
- Winkelcentra
- Evenementenhallen
- ...

De M2 is een Multi - Mediadistributiesysteem 
welke een veelzijdige oplossing kan bieden voor 
allerhande mogelijke applicaties, zowel voor 
commerciële als residentiële doeleinden. Hij is 
instaat verschillende arrays van ingangssignalen 
te verwerken en beschikt over krachtige DSP-
processoren om zelfs moderne filters, effecten en 
andere opties toe te voegen.

De basis van de versterker is een 8 x 8 digitale 
audio matrix, welke opgebouwd is rond 11 
krachtige DSP processors. Het geheel is volledig 
digitaal te controleren zelfs via iPhone of iPads, en 
het is mogelijk om eender welk van de ingangen te  
verbinden met eender welk van de uitgangen.

Wat de M2 superieur maakt ten op zichte van alle 
andere digitale audio matrixen is de superieure 
DSP Power en geavanceerde software. Het bevat 8 
gebalanceerde stereo ingangen met automatische 
level controle waaraan lijn- en microfoonniveau 
geluidsbronnen kunnen aan verbonden worden. 
Andere functies die gebruikt kunnen worden zijn: 
Noise gate, filters, 5-bands parametrische EQ, anti-
feedback en fantoomvoeding.

De zone uitgangen zijn gebalanceerde stereo 
uitgangen met de mogelijkheid om een optionele 
“power ampifier kit (POW2)” te integreren. De 
uitgangen zijn schakelbaar tussen mono en stereo 
en hebben ook de mogelijkheid om extra functies 
zoals delay, 5-bands parametrische EQ en filters 
toe te voegen. Te samen met de audio uitgangen 
wordt er een   uitgangsrelais (NO / NC contacten) 
voorzien voor elke zone. Dit kan gebruikt worden 
voor externe toestellen zoals noodverlichting of het 
bypassen van volumenregelingen.

Alle audio-ingangen kunnen geregeld worden naar 
de uitgang. Om een duidelijk overzicht te hebben 
van al deze functies, kunnen zij gegroepeerd 
worden in verschillende scenes. Met deze scenes 
is het mogelijk om al de instellingen juist uit te 
voeren door slechts één commando.

Sommige van de vele mogelijkheden zijn: “internal 
voice interface (SD-Card), 10 programmeerbare 
controle ingangen, 256 voorgeprogrammeerde 
events, optionele glasvezel interface, 7” 
touchscreen (optitioneel)

Note: De AUDAC M2DIS 7” touchscreen is getoont op sommige 
afbeeldingen maar is een optionele uitbreidingskit en wordt niet 
standaard met de M2 geleverd.

SYSTEEM SPECIFICATIES
Ingangen 8 x gebalanceerde  Stereo Input (Line / Mic)

(3-pin Euro Terminal Block - 3.81 mm)
4 x Stereo ongebalanceerde Line (RCA)
2 x gebalanceerde prioriteits ingang (Line)
(3-pin Euro Terminal Block - 5.08 mm)
10 x RJ45-ingangen
2 x Prioriteitscontact ingangen
(2-pin Euro Terminal Block - 5.08 mm)
8 x Contactingangen
(9-pin Euro Terminal Block - 5.08 mm)

Uitgangen 8 x Gebalanceerde Stereo uitgang
(3-pin Euro Terminal Block - 3.81 mm)
8 x vermogensversterker uitgang (option)
(4-pin Euro Terminal Block - 5.08 mm)
8 x relais uitgang (NO/NC)
(3-pin Euro Terminal Block - 3.81 mm)

Controleerbare mogelijkheden frontpaneel display (M2DIS Display option)
RS232 / TCP/IP
iPhone / iPad / geintegreerde website

Vermogenverbruik xxx W
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen 482 mm x 132 mm x 350 mm
Nettogewicht 8.85kg

Montering 19” rack 
Eenheid hoogte 3 HE
Optionele uitbreidingskits M2DIS (7” touchscreen display kit)

POW2 (interne vermogenversterker 16 x 
60W)
OPT2 (glasvezel verbindingsinterface)

Aansluitingen DW5065 All-in-one muur paneel
DW3020/4020 wandpaneel
APM1xx digitale omroepmicrofoons

Normeringen IEC60065 
EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 10 Kg


