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DA-250F   CE

Wielokanałowy wzmacniacz mocy powinien wykorzystywać cyfrową topologię obwodów klasy D i powinien być konfigurowalny tak, aby umożliwić pracę w dwóch, trzech lub czterech kanałach. Moc wyjściowa w trybie czterokanałowym z wszystkimi napędzanymi kanałami powinna być: 250 W na kanał przy 4 omach i 170 W na kanał przy 8 omach. Każda para kanałów powinna mieć możliwość niezależnego mostkowania, aby wytworzyć 500 W przy 8 omach. Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) powinny być mniejsze niż 0,1% przy częstotliwości 1 kHz i mniejsze niż 0,3% od 20 do 20 000 Hz. Pasmo przenoszenia wynosi 20-20 000 Hz (+/- 1 dB). Stosunek sygnału do szumu wynosi 100 dB poniżej znamionowego poziomu wyjściowego (ważonego A). Przesłuchiwanie powinno być lepsze niż 70 dB (ważone A). Czułość wejściowa wynosi +4 lub -10 dBv (możliwość wyboru zworki) dla wyjścia znamionowego, gdzie 0 dBv = 0,775 V RMS. Impedancja wejściowa powinna wynosić 10k omów dla każdej strony elektronicznie zbalansowanego obwodu wejściowego. Przełączniki tylnego panelu powinny umożliwiać wybór trybu pracy zmostkowanej dla każdej pary kanałów (1-2 i 3-4) niezależnie od stanu pozostałych par kanałów. Wzmacniacz powinien pracować w trybie 4-kanałowym, gdy oba przełączniki są wyłączone, w trybie 3-kanałowym, gdy jeden z przełączników jest wybrany, oraz w trybie 2-kanałowym, gdy oba przełączniki są wybrane. Przełącznik trybu wejścia tylnego panelu umożliwia wybór trybu kanał 1 do wszystkich, w którym sygnał zasilający zaciski wejściowe kanału 1 jest jednocześnie podawany do wszystkich innych kanałów. Tylne złącze wejściowe panelu jest 3-stykowym wyjmowanym blokiem zacisków dla każdego kanału. Wyjściowe złącze tylnego panelu powinno być mocnym, śrubowo-zaciskowym paskiem barierowym M4, odpowiednim dla końcówek szpadli lub do #12 AWG bez przewodu. Tłumiki panelu przedniego powinny być zagłębione w celu zapobieżenia przypadkowym zmianom poziomu i mogą być usuwane i zastępowane przez dołączone osłony zabezpieczające po prawidłowym ustawieniu poziomów. Panel przedni posiada cztery zestawy czterech wskaźników LED wskazujących następujące warunki dla każdego kanału: obecność sygnału na wejściu (większa niż -20 dBv), obecność sygnału na wyjściu (większa niż 1 W przy 8 omach), klipsowanie szczytowe i aktywacja obwodu zabezpieczającego. W panelu przednim znajdują się wyjmowane filtry powietrza, które można czyścić i montować ponownie bez konieczności wyjmowania&nbsp; wzmacniacza z szafy. Wzmacniacz powinien być wyposażony w wentylator zewnętrzny chłodzony powietrzem z wlotem powietrza z przodu i wylotem z tyłu. Wbudowany układ ochronny monitoruje poziom napięcia i natężenia prądu, ograniczając ryzyko uszkodzenia urządzenia w wyniku przeciążeń i wyłączając wyjście w przypadku zwarć, napięcia niezrównoważenia lub nadmiernego wzrostu temperatury roboczej radiatora wzmacniacza powyżej 110&deg;C lub nadmiernego wzrostu temperatury wewnętrznej powyżej 80&deg;C za pośrednictwem przekaźników dla każdego kanału. Przekaźnik powinien również opóźnić podłączenie wzmacniacza do obciążenia podczas włączania o około 2 sekundy, tak aby zapobiec równoczesnemu występowaniu zakłóceń przy włączaniu. Pobór mocy wynosi 200 W, gdy wszystkie kanały są napędzane ciągłym różowym hałasem przy 1/8 pełnej mocy przy 4 omach (na podstawie normy EN), oraz 1200 W, gdy wszystkie kanały są napędzane ciągłym różowym hałasem przy pełnej mocy znamionowej przy 4 omach.&nbsp;Wzmacniacz powinien wykorzystywać tylko jedną standardową przestrzeń bagażnika lub 44,5 mm (1,75), a jego wymiary powinny wynosić 482(W) x 401,8(D) x 44(H) mm (18,98 x 15,82 x 1,73). Wykończenie panelu przedniego powinno być wykonane z czarnego anodyzowanego aluminium, a wykończenie obudowy z blachy stalowej. Waga wynosi 6,8 kg (15,0 funtów).Wzmacniacz powinien być TOA model DA-250F.

