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 Applicaties

R2
M u l t i - Z o n e  A u d i o  M a t r i x

- 8 x 8 Digitale Audio Matrix
- Krachtige DSP-Processor
- Volledig digitaal te bedienen
- Modulaire structuur (Eenvoudig uit te breiden)
- Gebruikersinterface via Ethernet
- Tot 256 Voorgeprogrammeerde gebeurtenissen
- 10 Uitbereidingspoorten
- RS232 Verbinding
- Prioriteits ingangen

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

De R2 is een Multi - Zone audiodistributiesysteem 
welke een veelzijdige oplossing kan bieden voor 
allerhande mogelijke applicaties, zowel voor 
commerciële als residentiële doeleinden. Dankzij 
de verscheidene expansiemodules kan de R2 
zodanig uitgebreid worden dat het een oplossing 
kan bieden voor zo goed als iedere toepassing 
waar een Multi-Zone audiosysteem gewenst is, 
Zowel voor kleine en eenvoudige, als de meest 
complexe toepassingen met specifieke vereisten. 

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

In de standaardversie bevat de R2 8 analoge lijn 
ingangen en 8 analoge lijn uitgangen, maar dankzij 
de flexibele structuur van het systeem kan dit 
aantal uitgebreid worden naar een passend aantal 
voor iedere applicatie.

Wanneer het gewenst is kunnen er meerdere R2 
met elkaar in cascade geschakeld worden door 
middel van optische interconnectie modules. Op 
deze manier is het mogelijk om tot 32 audiokanalen 
(of 16 stereo kanalen) over te dragen tussen 
verschillende R2’s en dit over één enkele optische 
geleider. Het aantal uitgangszones kan op deze 
manier tot theoretisch oneindig uitgebreid worden.

Een van de vele bijkomende mogelijkheden is 
een geïntegreerde real-time clock, waardoor het 
mogelijk is om tijdschema’s op te stellen met 
voorgeprogrammeerde gebeurtenissen, zowel 
eenmalig als herhalend.

De bediening van de versterker dient te gebeuren 
door middel van de web-based gebruikersinterface 
waarmee het mogelijk is om de versterker te 
bedienen vanop eender welk toestel dat verbonden 
is via het internet, zoals een PC, Laptop, 
Smartphone, ... zonder dat er bijkomende software 
vereist is.

Naast de standaard analoge lijn in- en 
uitgangen zijn er nog verschillende bijkomstige 
verbindingsmogelijkheden, zoals de 10 
uitbereidingspoorten, een RS232 controlepoort, 
prioriteitsingangen en digitale audio ingangen.

SYSTEEM SPECIFICATIES
Afmetingen (W x H x D) 482 mm x 132 mm x 350 mm
Montage 19” Rack (3 Eenheden)
Verbindingen 8 x Analoge Stereo Lijn ingangen

8 x Analoge Stereo Lijn uitgangen
2 x S/PDIF In- en uitgangen
2 x Prioriteits audio ingangen
2 x Prioriteits contact ingangen
10 x AUDAC uitbereidingspoorten 
(8 x met audio)
Ethernet controlepoort
RS232 Controlepoort

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Voeding 230V AC / 50-60 Hz geschakeld
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

Options Optische interconnectie module(R2OPT)
7” Aanraakscherm (R2DIS)
Vermogenversterker 16 x 40 W RMS 
(R2POW)

Uitbereidingsmogelijkheden DW3018 Bedieningspaneel
DW5065 Uitgebreid bedieningspaneel 
met LCD en ingangen

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.


