
VX-3000-serie

VX-3004F
VOICE EVACUATION FRAME 4AB

Het VX-3004F frame is één van de drie systeemframes uit de TOA VX-3000 Series voor gesproken woord ontrui-
mingsalarm systemen. Het frame combineert de functionaliteiten van een gesproken woord- en een geluidsin-
stallatie met uitgebreide mogelijkheden. Het systeem is volledig compatibel met de overige systeemframes uit de
VX-3000 serie (VX-3008F, VX-3016F, VX-3308WM) middels een Ethernet-netwerk, functioneert conform de NEN
2575, en voldoet aan de Europese EN54-16 norm. Het frame beschikt over 4 uitgangskanalen voor (A/B) luid-
sprekergroepen, elk kanaal wordt aangestuurd door een separate versterkermodule welke geïntegreerd is in het
frame. De digitale versterkermodules zijn beschikbaar in vermogens van 150, 300 en 500 Watt, en zijn eenvou-
dig te plaatsen. Eén van de versterkers is toepasbaar als reserve, of voor de aansturing van een luidsprekergroep.
De reserveversterker kan gedeeld worden door meerdere frames uit de VX-3000 Series. Doordat het systeem be-
schikt over verschillende DSP-functies zoals complexe filtering (PEQ, HPF, LPF, shelving, EQ, notch), een com-
pressor en delay functionaliteiten, kunnen de verschillende ingangs- en uitgangsbronnen uitgebreid aangepast
worden. Een andere functionaliteit is de feedback suppressor welke automatisch akoestische feedback onder-
drukt, en een VOX-functie die het starten / stoppen van de uitzending mogelijk maakt door middel van een audio-
trigger. De slimme ANC-functie maakt omgevingsgeluidsregeling mogelijk. De VX-3004F is uitgerust met 4 geba-
lanceerde audioingangen, voor zowel lijn- als microfoonsignalen met phantom power selectie. Per frame kunnen 8
remote microfoons aangesloten worden via RJ45 poorten, twee daarvan kunnen bedienpanelen zijn.

Artikelnummer:VX-3004F
Alternatieve producten: VX-3008F, VX-3016F
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Specificaties

Indicator
macht, looppas, CPU weg, LAN-status, RM-status, RM-status
storingen in de noodstatus: algemeen, netwerk, EMG-microfoon, zekering, voeding, CPU, zones, enz
versterkerstatus: signaal, piek, werking, vermogen

Energiebron 31 V DC undefined

Audio-ingang 4 balanced channels, nominal sensitivity between -60 dBV and -20 dBV, can be attenuated by potentiometer behind front panel,
phantom power selectable

Frequentiebereik 40 Hz - 20 kHz (±1 dB)
Energiebron 31 V DC undefined
Vervorming < 1 % (bij 1 kHz)
Stroomverbruik max. 85 W bij 31 VDC
Controle-ingang 16 (bij contact) + 2 (bij 24 VDC polariteitsverandering)
Frequentiebereik 40 Hz - 20 kHz (±1 dB)
Stroomverbruik max. 85 W bij 31 VDC
Contact-uitgang Open collector: 8 + 3 (CPU UIT), relais (125 VDC, 5 A): 8
S/N-verhouding 60 dB (or more)
Controle-ingang 16 (bij contact) + 2 (bij 24 VDC polariteitsverandering)
Contact-uitgang Open collector: 8 + 3 (CPU UIT), relais (125 VDC, 5 A): 8

Ingang / Uitgang Luidsprekeruitgang: 4 AB-zones
Audio-ingang: 4 (Lijn: -20 dBV / Mic: -60 dBV, fantoomvoeding selecteerbaar)

Indicator
macht, looppas, CPU weg, LAN-status, RM-status, RM-status
storingen in de noodstatus: algemeen, netwerk, EMG-microfoon, zekering, voeding, CPU, zones, enz
versterkerstatus: signaal, piek, werking, vermogen

Aansluiting
RJ45: besturingsingangen x 2, besturingsuitgangen (open collector) x 2, DS link x 1, afstandsmicrofoons x 2, LAN x 2, analoge link x
2
Afneembare schroefklemmen: besturingsuitgangen (relais), zone-uitgangen, standby-versterkerbus, vermogensingang, audio-
ingangen

S/N-verhouding 60 dB (or more)
Vervorming < 1 % (bij 1 kHz)
Afwerking Staalplaat, oppervlaktebehandeld, 30% glans, verf, zwart,
Luchtvochtigheid 90% of minder
Bedrijfstemperatuur -5°C tot + +45°C
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Uiterlijk
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