Product program / Amplifier / Power Amplifier


VP-1061   CE

De versterker moet een 1-kanaals vermogensversterker zijn die werkt op 230 -240 V AC 50/60 Hz of 24 V DC-vermogen. Het gespecificeerde product moet een 2U halve rekken van het type met rekmontage en ventilatorgekoelde eindversterker zijn. Twee programma-ingangen en twee prioritaire ingangen (beide parallel, 0 dB, 20 kohm, gebalanceerd) moeten aanwezig zijn. De versterker moet aan de volgende prestatiecriteria voldoen: Het uitgangsvermogen moet VP-1061: 60 W, VP-1121: 120 W bij minder dan 1% THD (nominaal vermogen, f = 1 kHz) zijn. Het opgenomen vermogen moet VP-1061: 100W, VP-1121: 160W bij een derde van het nominale vermogen zijn. Er moet een uitgangsstroombegrenzer aanwezig zijn. De frequentierespons moet 80 Hz tot 16 kHz bij een derde van het nominale vermogen (+/-3 dB) bedragen, met een S/N-verhouding van meer dan 80 dB. De impedantie is VP-1061: 167ohm (100 V), VP-1121: 83ohm (100 V). Het instelbare volumeniveau van de programma-ingang moet worden verzwakt wanneer de prioritaire ingang een signaal ontvangt. Een relaiscontact voor onmiddellijke noodmeldingen moet aanwezig zijn. Afneembare klemmenblokken moeten worden voorzien voor een gemakkelijke aansluiting. Het paneel is van zwart aluminium, alumiet. De afmetingen moeten 210 (B) x 88,4 (H) x 338,7 (D) mm zijn en het gewicht VP-1061: 6,9 kg, VP-1121: 9,3 kg. De bedrijfstemperatuur ligt tussen 0&deg;C en +40&deg;C. De meegeleverde accessoires moeten worden: 2 m voedingskabel x 1, 2-polige afneembare klemstekker x 2, 3-polige afneembare klemstekker x 2, 5-polige afneembare klemstekker x 2, aansluitplaat x 1, aansluitplaat montageschroef x 3, zekering (VP-1061: 1,25 A, VP-1121: 2,5 A) x 1. Foutdetectie van de versterker en de luidsprekerlijn moet mogelijk zijn met een optionele YA-1000A module. Optionele rackmontagepanelen zijn het MB-25B-BK halve breedte blanco paneel voor één versterkerunit en de MB-25-J rack-koppelingsbeugel voor twee units.De eindversterker moet van het TOA-model VP-1061/VP-1121 zijn.

