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SX-2100AO

Volledig digitale audio-uitgang voor installatie in 19-inch kastrails (IEC 60297) met 8 gebalanceerde audio-uitgangen voor aansluiting van de versterker van de VP-2000-serie.
Twee netwerkaansluitingen (100BaseTX) voor een redundant netwerk voor audio- en stuursignalen, extra analoge reservemogelijkheid. Redundante stroomvoorziening voor een betrouwbare stroomvoorziening. 8 stuuringangen met opto-couplers en 8 stuuruitgangen met relaiscontact, normaal gesloten of normaal open vrij te kiezen, met verwijderbare klemmenblokken. Twee ingangen voor lokale audiobronnen voor overdracht in een of meer programmeerbare gebieden.
Groot veelkleurig display aan de voorzijde van de machine voor:
-18-cijferige tekstweergave voor systeeminformatie
-Modulatiebalkindicator voor elk van de 8 kanalen
-Modulatiebalkindicator voor twee lokale ingangen
-Status van elk kanaal (aan/uit)
-Communicatiefout van de netwerkkanalen
-Verzamelstoringsmelding
-Communicatiefout (datalijn)
-Noodmodus
Knoppen om de weergave van de systeeminformatie te selecteren. Vier functietoetsen om te kiezen tussen voorgeprogrammeerde muziekoverdracht of het activeren van een overdracht van een kassabon op voorgeprogrammeerde gebieden. 8 Kanaaltoetsen voor het in- en uitschakelen van afzonderlijke kanalen, optioneel omprogrammeerbaar bij het activeren van transmissies van een ingang op voorgeprogrammeerde gebieden. Volumeregeling voor elk kanaal, die wordt overbrugd voor noodgevallen-gerelateerde transfers. De toegang tot alle bedieningselementen kan worden vergrendeld. Ingebouwde monitorluidsprekers met volumeregeling om naar elk kanaal te luisteren. 6 Vrij te kiezen filter per kanaal (parametrische equalizer, hoog- en laagdoorlaat, all-pass, CD-hoorn equalizer, treble/bass control, inkepingsfilters), delay (vertraging) tot 682 ms en compressor. Bewaking van alle alarmrelevante signaalpaden, inclusief de aangesloten versterker- en luidsprekerlijnen, CPU, stroomtoevoer en netwerkaansluitingen. Luidsprekerlijnbewaking voor kortsluiting, onderbreking en aardlekfouten met slimme digitale impedantiecontrole of met lijneindemodules voor elk kanaal afzonderlijk selecteerbaar. Instelbare toleranties voor impedantieafwijking: kortsluiting: - 50% - 95%, onderbreking: + 1% tot + 700%. Bewakingsaansluiting voor twee noodstroomaggregaten. Regeling van de energiebesparingsmodus van de versterker om de stroomafname van de accu bij stroomuitval tot een minimum te beperken. Automatisch overschakelen naar een scheepswrakversterker bij versterkerstoring.

