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 Applicaties

De RM523 is een web based verdeel 
eenheid voorzien van 4 stereo-lijningangen 
en een gebalanceerde micrfooningang met 
fantoomvoeding, wat de verbinding toelaat van 
verschillende stereo muziekbronnen. (zoals CD-
speler, tuner, MP3-speler,...) en een microfoon 
op 1 gemeenschappelijk uitgangstoestel. Twee 
uitgangen zijn voorzien, een stereo lijnniveau 
uitgang en een diffrentiele uitgang wat de 
uitgangsspanning verhoogd voor wanneer er 
gewerkt wordt met RJ45 connectoren welke 
speciaal bedoelt zijn voor het toestel te verbinden 
met het LX523 luidsprekersysteem.

De controle van het toestel kan gebeuren op 
2 verschillende manieren: Een geintegreerde 
website, wat het mogelijk maakt om alle functies 
te controleren vanaf een computer met een web 
browser ofwel de RS232 seriele verbinding wat 
communicatie voorziet via seriele verbinding 
zoals een computer of domoticasystemen.

De verschillende ingangssignalen kunnen 
doorverbonden worden naar een uitgang 
met een twee-bands toonregeling terwijl het 
microfoonkanaal de mogelijkheid heeft om 12V 
fantoomvoeding te voorzien. Hiermee kunnen 
condensatormicrofonen aangesloten worden. 
Prioiteitsinstellingen op de microfoonsignalen 
maken het mogelijk om andere geluidsbronnen te 
onderdrukken wanneer iemand aan het spreken 
is in de microfoon. 

Om de installatie nogmeer compleet te maken is 
er het optionele DW3018/4018 wandpaneel dat 
geinstaleerd kan worden om het signaal te routen 
en volume controle te doen vanop 1 of meerdere 
locaties.

RM523	
W e b  b a s e d  i n p u t  c o n t r o l  u n i t

SYSTEEM SPECIFICATIES
Ingangen 4 x lijningangen

1x microfooningang
1 x differentiële audio ingang (WMO + 
WLI)

Uitgangen 1 x lijnuitgangen
1 x differentiële audiouitgangen (LX523)

Lijningangen (connector) Euro terminal block
Lijningangen (gevoeligheid) -10 dB / +4dB
Microfooningang (connector) Euro terminal block
Microfooningang (gevoeligheid) -45dB / -20dB
Microfooningang (fantoomvoeding) 15V DC
THD + N < 0.00.3 dB
Cross-talk <-75dB
Controle RS232

TCP/IP
RS485 (RJ45input)

Beveiliging EN55103-1
EN55103-2
IEC60065

Gemiddelde tijd voordat falingen 
voorkomen

1.000.000 H @ 25 °C

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen 110mm x 44mm x 160mm 
Nettogewicht 0.415kg
Connector 18-pin euro terminal block  

( audio in- en uitgang) 
2-pin euro terminal block 
(Voeding) 
DB-9 (RS232) 
RJ45 (Ethernet + RS485 + Audio)

Voeding 24V DC 
PSD242 schakelende voeding bijge-
leverd.  100 ~ 240V AC / 47 ~63 Hz

- 4 x stereo lijningangen
- 1 x gebalanceerde microfooningang
- Fantoomvoeding
- TCP/IP en RS232 bediening
- Stereo lijnuitgang
- RJ45 audio-uitgang voor LX523
- Prioriteit op microfooningang 

- Presentaties
- Klaslokalen
- Audiovisuele installaties
- Vergaderzalen
- Residentiele applicaties



VERZENDING & BESTELLING
verpakking Kartonnen doos
Bijgeleverde accesoires PSD242 - Power supply 24V / 2.7 A
verzendingsgewicht en volume 1.20 Kg - 0.0078 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.
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