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Evakuační ozvučení
Aktivní prvky
ER systémy 4EVAC Compact500 & IMPACT

Evakuační rozhlasové ústředny v kompaktním nástěnném nebo rackovém 
provedení s kompletními dohledovými funkcemi dle EN 54-16 i EN 60849. 
Ovládací panel s ručním evakuačním mikrofonem a veškerými povinnými in-
dikacemi dle EN 54-16 na předním krytu.
 

Systémové vlastnosti: výkon 200 / 400 / 600 W, záložní zesilovače 200 W, 2 až 36 zón, 2 až 6 audio kanálů, 16 audio zpráv o celkové 
kapacitě až 16 minut, možnost současné reprodukce různých zpráv do různých zón, 3 digitální sběrnice pro připojení celkem až 16 
mikrofonních stanic a dalších periferních zařízení, 2 digitální sběrnice pro síťování ústředen, 2 audio vstupy pro připojení evakuačního 
mikrofonu a/nebo zdroje hudby.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

IMPACT řídicí jednotka
CONTROLLER

Řídicí jednotka digitálního evaku-
ačního zvukového systému dle EN 
54-16 pro 255 zón / 1500 linek. Di-
gitální zpracování audio signálu, pa-
měť pro 16 audio zpráv (celkem max. 
16 minut), možnost připojení až 32 

systémových zesilovačů. 3 dig. sběrnice L-Net pro 
připojení až 16 mikrofonních stanic a dalších peri-
ferních zařízení, 2 dig. sběrnice G-Net pro síťování 
ústředen; délka trasy každé sběrnice L-Net/G-Net 
až 250 m (metalický stíněný kabel CAT5E), resp. 2 
km (MM optické vedení). 16 řídicích vstupů, 3 + 8 
řídicích výstupů, 2 audio vstupy, LAN, WAN.

IMPACT rozšiřující jednotka
EXPANDER

Rozšiřující jednotka digitálního eva-
kuačního zvukového systému dle 
EN 54-16 pro 255 zón / 1500 linek. 3 
digitální sběrnice L-Net pro připojení 
celkem až 16 mikrofonních stanic a 
dalších periferních zařízení, 2 digitální 

sběrnice G-Net pro sesíťování ústředen, délka trasy 
každé sběrnice L-Net i G-Net až 250 m (metalický 
stíněný kabe CAT5E), resp. 2 km (MM optické ve-
dení).

IMPACT jednotka výkonových 
zesilovačů a manageru napájení
DCA2.500

Integrovaná systémová jednotka 
výkonových zesilovačů a manage-
ru napájení dle EN 54-16 / EN 54-4. 
Výkon zesilovačů 2 x 500 W @ 100 
V, dig. topologie Class-D, frekvenční 
rozsah 40 Hz-20 kHz, zkreslení <0,1 %. 

2 porty systémové sběrnice + 3 přepínatené audio 
vstupy. Dobíjení a dohled záložních akumulátorů s 
kapacitou až 100 Ah, možnost sdílení akumulátorů 
více jednotkami, zálohovaný výstup 24 V ss pro na-
pájení systémových prvků.

Evakuační mikrofon s ovládacím 
panelem na stěnu, vč. krytu
4E-FMWB

Vzdálený ovládací panel pro ovládání 
systému a evakuační hlášení s mož-
ností volby zón, ruční evakuační mi-
krofon s PTT tlačítkem, veškeré povin-
né indikace dle EN 54-16, 2x digitální 
sběrnice L-Net s možností daisy-chain 

nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, 
provedení pro nástěnnou instalaci v ocelovém kry-
tu s uzamykatelnými prosklenými předními dveřmi.

https://go.adiglobal.cz/k2-16760827
https://go.adiglobal.cz/p2-19804889
https://go.adiglobal.cz/p2-19850035
https://go.adiglobal.cz/p2-19805259
https://go.adiglobal.cz/p2-17887403
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SÍŤOVÝ EVAKUAČNÍ ZVUKOVÝ SYSTÉM

Příklad propojení prvků:

 
  

 
 

Now it is time to think smart and combine battery charger capabilities 
with the integrated power amplifier. The DCA-2.500 amplifier not 
only drives the system up to an impressive 1000 Watt, but it also 
charges and surveys a scalable battery pack for a large group 
of amplifiers that are sharing their battery charging output. This 
not only reduces hardware and rack-space but most importantly, 
it decreases installation and operational costs whilst increasing 
reliability. Simple to configure with its easy to use GUI tool 
guiding software you create a systems solution with multiple 
Voice-Alarm zones, paging-zones and music areas in minutes.
High quality DSP-processing guarantees state of the art audio 
performance throughout the building as well as highly intelligible 
pre-recorded and live message broadcast for both commercial and 
live-safety applications.  

IMPACT comes with a wide range of emergency wall-box and 
desktop paging consoles. The Global-Network connects up to 254 
nodes, consisting of CONTROLLERS, paging consoles, 4E-SW6
zone expanders, 4E-GPIO modules and COMPACT500s offering 
a staggering size of up to 1400 speaker-lines!

4E-SW6 / Remote Controlled Zone Expander module

 

When combined with 4EVAC’s DCA-
2.500, or other third-party single high-
power two-channel amplifier, the 4E-SW6
switching module generates simultaneous 
EVAC and ALERT announcements or 
paging messages and background music 
(BGM) into six switched speaker lines. By 
adding more 4E-SW6 switching modules, 
it is possible to produce any multiple of six 
speaker lines, which can be grouped in 
virtual paging zones.

Powered by a single DCA-2.500 two 
channel amplifier, the 4E-SW6 switching 
module provides dual-simultaneous, 
uninterrupted signals for any combination 
of paging, BMG, EVAC and ALERT for 
six manageable speaker lines. 

A third internal channel is used by 
the surveillance tone generator to 
continuously check the integrity of the 
cable and detects any faults. The third 
internal channel can also be addressed 
if the speaker lines need to be silenced. 

The 4E-SW6 switching module is easy to 
install. It comes in a quick-snap DIN- rail 
housing and is supplied with speaker line 
connectors that directly accept external 
field cabling up to 2.5 mm2/12 AWG.

Each speaker line is able to support 
loads from as small as 1W to as big as 
200 W, with a total load of 500W per 
4E-SW6. This ‘dynamic-load-distribution’ 
makes IMPACT the most flexible and 
versatile VACIE system in the industry and 
optimises the use of all modules on the 
network.
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DCA 2.500 / D-Class Charger Amplifier

CONTROLLER / Audio matrix

More zones, Fewer amplifiers!

The CONTROLLER deals with inputs according to their own signal priority table, distributing the audio 
using the digital AMP-link module, which handles two prioritised audio streams through a dynamic 
assignment technique, to a maximum of 16 DCA-2.500 amplifiers per CONTROLLER.

The 4E-SW6 remote controlled zone expanders units, housed remotely in the easy-wire racks, 
work directly to the CONTROLLER. This set-up routes audio from the A and B channels of the 
amplifier into the required zones and speaker lines.

 

The CONTROLLER provides all mandatory indicators according to the EN54-16 standard 
and provides GPI and GPO interfacing, global and local network ports, TCP-IP ports (for future 
expansion) and an AMP-link that interfaces directly with the DCA-2.500 amplifiers over a 
dedicated RS485 bus for audio and data control. 

 

The CONTROLLER uses the same 4EVAC Manager as the COMPACT500, making the interaction 
between the two systems straightforward and enabling them to be easily combined into one system.

 
 
 
 
 

No rack build, No engineering!

Using two amplifier channels of the DCA 2.500 amplifier, 
the 4E-SW6 switching module provides simultaneously 
paging in SW6 #1 and background music in SW6#2 
with 500 W per 4E-SW6 switching unit. For back-up 
purposes, an extra amplifier channel can be used as 
‘shared back-up’.

Using two amplifier channels of the DCA 2.500 amplifier, 
each 4E-SW6 switching module provides simultaneous 
paging and BGM, limited at 500 W for the whole system. 
This includes active back-up of Amplifier channel-A 
against channel-B, and channel-B against channel-A.

The EN54-16 and EN54-4 standard certified, lightweight DCA-2.500 D-Class 
amplifier provides powerful audio amplification. It delivers 2 x 500 W outputs 
and is housed in a 2U 19-inch rackhousing. Multiple DCA-2.500 amplifiers 
can be stacked together sharing a single battery pack, providing back-up 
power and collective recharging capabilities.

The amplifier has been designed along ‘modern-art’ lines and features a transformer-less design with 
not only a direct 100 V output for distributed loudspeaker systems, but also drives into a low-impedance 
source from 8ohm and up. With cutting-edge design, the DCA-2.500 sets a standard for the most 
demanding projects with demanding audio architecture.

The DCA-2.500 boasts a channel independant, dual voltage mains supply in combination with a 
secondary 24 VDC battery backup, crucial for ultimate reliability and durability in a VACIE system.

 

A Master/Slave system architecture, dictated by the AMP-
LINK, regulates the battery-cluster charging procedure and 
status control. This way a single, larger battery pack can 
be shared with multiple amplifiers.

secondary 24 VDC battery backup, crucial for ultimate reliability and durability in a VACIE system.

The CONTROLLER integrates 
seamlessly with the 
COMPACT500 box-on-the-wall 
VACIE system, which offers 
maximum versatility and 
meets today’s challenging 
market demands. 

Alternative A&B audio 
input with level-control

AUX input for local source with level-control and routing selection. One 
balanced selectable source for L/R/L+R or two unbalanced sources for L & R

AMP-link with data and A&B audio

The IMPACT on 
the batteries.

CERTIFICATION: EN54-16:2008
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CERTIFICATION: EN54-16:2008

CERTIFICATION: EN54-16:2008
EN54-4:1997/A1:2002/A2:2006

4EVAC Manager is an overall programming application tool that 
provides a comprehensive application specific interface to your 
IMPACT and COMPACT500 networked system. The software 
provides an overview of your overall system status and makes 
system operation very easy through an intuitive and secure user 
interface configuration tool that makes complex programming and 
service easier than ever. 

4EVAC Manager programming application for IMPACT and 
COMPACT500 system provides:

• Quick download and upload of the system configuration;
• Update of firmware and configuration over the Network to
   all-devices (Each CONTROLLER or COMPACT500 holds a
   complete copy of the system configuration file);
• Flashcard exchange protocol for quick system update
   / programming in case of computer access disability or
   emergency purpose.

4EVAC MANAGER

Built to meet the highest expectations, still remain user 
friendly, flexible and cost effective, IMPACT sets a new 
course for the Voice Alarm System industry.

4E-CMP
Commercial paging 
console with gooseneck 
microphone and push-
button panel.

4E-CMT
Commercial paging 
console with 
gooseneck.

4E-FM 
Fireman-microphone, 
wall and desktop 
version.

4E-FMT
Fireman-microphone 
with touchscreen control, 
wall and desktop 
version.

1

2

3
4

4E-FMWB
Fireman-microphone 
wall-box.

4E-CMP
Commercial paging 
console with gooseneck 
microphone and push-
button panel.

4E-CMT
Commercial paging 
console with 
gooseneck.

Fireman-microphone, 
wall and desktop with touchscreen control, 

wall and desktop 

Fireman-microphone 
4E-FMTC
Fireman-microphone 
with touchscreen and 
gooseneck for commercial 
paging.

4E-FMTC
Fireman-microphone 
with touchscreen and 
gooseneck for commercial 

DCA 2.500 amplifier

#2

PAGING - group

1 Zone

6 Zones

BGM - group
7 Zones

12 Zones

#1

DCA 2.500 amplifier

PAGING & BGM

PAGING & BGM

1 Zone

6 Zones

7 Zones

12 Zones

PAGING/EVAC/BGM in SW1 and PAGING/
EVAC/BGM  in SW2. 
NO-mixing signals within SW6.

PAGING/EVAC and BGM/ALERT for each SW6. 
MIXING signals within SW6.

secondary 24 VDC battery backup, crucial for ultimate reliability and durability in a VACIE system.secondary 24 VDC battery backup, crucial for ultimate reliability and durability in a VACIE system.secondary 24 VDC battery backup, crucial for ultimate reliability and durability in a VACIE system.secondary 24 VDC battery backup, crucial for ultimate reliability and durability in a VACIE system.

EOL

The IMPACT system consists of only two chassis, one controller 
that transfers the network data stream to the amplifier and a DCA- 
2.500 amplifier completed with at least one 4E-SW6 module. 
The 4E-SW6 is an intelligent 2-into-6 Remote Controlled Zone 
Expander and zoning module that subdivides broadcasts into 
a multiple of six sub-areas. The 4E-SW6 provides ‘built-in’ 
loudspeaker monitoring.

Each DCA-2.500 is equipped with a powerful 4A battery 
charger capable of charging into a single 100Ah battery 
set.

The CONTROLLER manages two simultaneous audio streams over an expandable switching 
matrix utilising 4E-SW6 modules. This facilitates expanding from a minimum of 6 speaker lines 
to a maximum of over 1400 speaker lines, which can be grouped into a system total of 254 
virtual paging zones, using a maximum of 96 virtual paging zones per CONTROLLER.

Offering ‘dynamic-load-distribution’ over the speaker lines 
from 1 Watt to 200 W, one CONTROLLER can manage 
up to 16 x DCA-2.500 amplifiers with a combined output 
power of up to 16,000 W.

!. The 4E-SW6 Remote Controlled Zone 
Expander module is a simple and cost- 
effective way to distribute various loads 
over a multiple of 6-speaker lines / zones.

The IMPACT concept is simple yet 
powerful:

The transmission-line detection is based on 
End-Of-Line (EOL) measurement. The 4E- 
SW6 generates a pilot tone that feeds into 
a tuned EOL. This way each speaker line 
of the 4E-SW6 is monitored for line-short 
and line-open faults.
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4EVAC
Industrieweg 87
2651 BC Berkel en Rodenrijs
The Netherlands
P.O.Box 2650 AA Berkel en Rodenrijs

+31(0)88 - 142 8600
+31 (0)6 - 835 71 669
albert.vanderhout@4evac.com
www.4evac.com 4EVAC is a trade name of Hacousto Holland B.V.
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4E-SW6 /
Remote Controlled Zone Expander module

DCA 2.500 / 
D-Class Charger Amplifier

CONTROLLER /
Audio matrix

+ ++

The CONTROLLER is the heart of the IMPACT system. Housed in a 
1U 19-inch rack-mountable frame, it manages all VACIE operations. 
This involves the management and prioritising of audio streams 
coming from the network. 

Standing apart from any conventional power amplifier, the DCA2.500
features an in-built scalable battery charger with a temperature sensor 
that is EN54-4 compliant. 

The 4E-SW6 Remote Controlled Zone Expander module is a simple 
and cost-effective way to distribute various speaker loads dynamically 
over multiple speaker-lines.

• Power amplifier, 2 x 500 W
• Back-up amplifier included
• Battery charger for 30 min full-load and 24 hours standby
• 12-loudspeaker lines / zones with EOL using 4E-SW6
• Simultaneous Paging & BGM or EVAC & ALERT into all-zones
• Phased evacuation into all-zones
• Multiple message player
• 32 x GPIO for fire-panel triggering
• Local aux/music entry on amplifier for commercial use into all-zones.

Component used:
• 1 x CONTROLLER
• 1x DCA2.500
• 2 x 4E-SW6
• 1 x 4E-FMTC (optional Wallbox Fireman microphone)
• 12 x EOL module
• 2 x 12 VDC/38 AH batteries
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IMPACT system basic features complying to EN54-16:

IMPACT Voice Alarm SystemsIMPACT Voice Alarm Systems

www.4evac.com

The IMPACT of 
technology on the 

environment.

The IMPACT on 
decreasing installation 

and maintenance costs.

The IMPACT of 
configurable modular 

design on space saving.

BRACE YOURSELF FOR
IMPACT

+ ++

Remote controlled Zone-Expander
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IMPACT CONTROLLER

DCA2.500 4E-SW6

CHB
INPUT

+   -    G

CHA
INPUT

CH1

CH2
+   -    G

A20 kHz

AUXAUX

SW3
SW1

SW2
SW4

B

A
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DCA2.500

CHB
INPUT

+   -    G

CHA
INPUT

CH1

CH2
+   -    G

A

20 kHz

20 kHz

AUXAUX

SW3
SW1

SW2
SW4

B

A

B

A

L2L1 L3 L4 L5 L6

B

DCA2.500 4E-SW6

Gestion des priorités
+

Programmation

Entrées audio

CHB
INPUT

+   -    G

CHB
INPUT

+   -    G

CHB
INPUT

+   -    G

AMP Link

IMPACT

Příklad síťové topologie 
pro rozsáhlé 
projekty

Kompatibilní s ústřednami a příslušenstvím řady COMPACT

Kompatibilní s nadstavbou LoopDrive 
(regulátory hlasitosti 

v souladu s EN54)

ADI katalog 2021 - AD info IMPACT.indd   1 22.04.2021   9:37:49
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Evakuační ozvučení
ER systém TOA VX-3000

IP evakuační rozhlasové ústředny s certifikací dle ČSN EN 54-16 v kompakt-
ním provedení a výkonem až 64 kW.IP evakuační rozhlasové ústředny v kom-
paktním provedení s certifikací dle ČSN EN 54-16 a výkonem až 64 kW.
 

Systémové vlastnosti: 1 - 64 zón na 1 zesilovač, až 256 mikrofonů, 128 zdrojů audio signálů a 512 reproduktorových zón, vysílání růz-
ných audio signálů simultánně, DSP funkce vč. komprese a ANC, IP síťování s kruhovou topologií, trvalá průběžná kontrola linek bez 
přerušení hudby nebo hlášení, dálková údržba přes LAN, kompletní detekce a indikace poruch.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Systémová mikrofonní stanice dig. 
evakuačního zvukového systému, 
10+3 tlačítek
RM-300X

Systémová mikrofonní stanice di-
gitálního evakuačního zvukového 
systému dle EN54-16, 10+3 softwaro-
vě konfigurovatelných tlačítek, AUX 
vstup, certifikace dle EN54-16 číslo 
1134-CPR-195.

Rozšiřující klávesnice, 10 tlačítek
RM-210F

Rozšíření systémové mikrofonní 
stanice digitálního evakuačního 
zvukového systému dle EN54-16, 
10 softwarově konfigurovatelných 
tlačítek, certifikace dle EN54-16 číslo 
1134-CPR-195.

Systémový napájecí zdroj a manager 
napájení, max. 2300W
VX-3000DS

EN54-4 certifikovaný systémový na-
pájecí zdroj a manager napájení, jme-
novitý výstupní výkon 2300W, dohled 
a dobíjení záložních akumulátorů.

Systémový napájecí zdroj a manager 
napájení, max. 1150W
VX-3150DS

EN54-4 certifikovaný systémový na-
pájecí zdroj a manager napájení, jme-
novitý výstupní výkon 1150W, dohled 
a dobíjení záložních akumulátorů.

https://go.adiglobal.cz/k2-14187789
https://go.adiglobal.cz/p2-14187983
https://go.adiglobal.cz/p2-14188036
https://go.adiglobal.cz/p2-15216407
https://go.adiglobal.cz/p2-14188738
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Evakuační ozvučení

VX-3000DS

Jednotka
zálohovaného

napájení

Oblast 1: Konferenční budova

Konferenční místnosti

Zóna 1 (A + B)

Bezdrátový 
mikrofon

Lokální zdroj 
audiosignálu

UP-MV-206

UP-MV-206

UP-MV-206

UP-MV-206

Bezdrátový 
mikrofon

Lokální zdroj 
audiosignálu

Bezdrátový 
mikrofon

Lokální zdroj 
audiosignálu

Bezdrátový 
mikrofon

Lokální zdroj 
audiosignálu

Rozvaděč
(Centrální ovládání podkresové hudby)

VX-3000DS

Oblast 2: Nákupní galerie

VX-3004F

VX-3008F

VX-3016F

Zóna 17 ~ 32

Zóna 9 ~ 16 

Zóna 5 ~ 8 (A + B)

Hlášení pro 
zóny 5 ~ 8 (A + B) 

Systémová 
jednotka 

+ zesilovače

Systémová
jednotka 

+ zesilovače

Nákupní centrum

Ohlašovna požáru 1

RM-300X

RM-200SF + RM-320F

Informační 
pult 1

RM-300X + RM-210F

Řídící místnost

RM-300X + RM-210F + RM-210F

Reklamní hlášení

HUBHUB

HUB HUB

Systémová 
jednotka 

+ zesilovače

Systémová 
jednotka 

+ zesilovače

Zóna 2 (A + B)

Zóna 3 (A + B)

Zóna 4 (A + B)

Jednotka
zálohovaného

napájení

Zdroj 
audiosignálu

Oblast 4: Management

Jednotka zálohovaného 
napájení

Systémová 
jednotka 

+ zesilovače

Systémová 
jednotka 

+ zesilovače

Systémová 
jednotka 

+ zesilovače
Lokální zdroj 
audiosignálu

Lokální zdroj 
audiosignálu

Školicí místnosti

RM-300X

Recepce

RM-300X

Správa budovy

Zóna 67 ~ 68 (A + B)

Zóna 69 ~ 76

Zóna 77 ~ 84

Zóna 65 
(A + B)

Zóna 66
(A + B)

Kanceláře

iPodTM

Oblast 3: Sklad
Rozvaděč

Jednotka 
zálohovaného napájení

Rozšiřující 
systémová 

jednotka bez 
zesilovače

RozvaděčSkladové haly

Zóna 33 ~ 48 

Zóna 49 ~ 64

RM-200SF

RM-300X

Management skladu

VX-3016F

VX-3016F

VX-3000DS

VX-3008F

VX-3008F

VX-3000DS

VX-3004F

VX-3004F

Rozvaděč

Informační 
pult 2

Ohlašovna požáru 2

Bezdrátový 
mikrofon

Bezdrátový 
mikrofon

Zdroj 
audiosignálu

Systémová 
jednotka 

+ zesilovače

Příklad konfi gurace systému VX-3000
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Evakuační ozvučení
ER systém TOA VM-3000

Evakuační rozhlasové ústředny v kompaktním provedení s certifikací dle 
ČSN EN 54-16 a s výkonem 240 W nebo 360 W v základní jednotce.
 

Systémové vlastnosti: 6 - 60 zón, výkon 240 - 3600 W / 100 V, 4 - 13 audio vstupů mic / line, až 8 vzdálených mikrofonů (evakuační 
mikrofon přímo na základní jednotce), 8 úrovní priorit, 2 simultánní hlášení (výstraha a evakuace), trvalá průběžná kontrola linek bez 
přerušení hudby nebo hlášení, dálková údržba přes LAN, kompletní detekce a indikace poruch.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Rozhlasová ústředna dle EN54-16, 
360W, 6 zón, paměť pro zprávy, řízení 
a dohled
VM-3360VA

EN54-16 certifikovaná systémová 
řídicí jednotka 360W, 6 zón s indi-
viduální regulací hlasitosti, 4 audio 
vstupy, 2 porty pro mikrofonní sta-
nice, 1 ruční evakuační mikrofon, 
provozní i evakuační logické vstupy 

a výstupy, Ethernet port, digitální zpracování au-
diosignálu, 10 minut paměť pro zprávy, dohled 
nad všemi komponenty systému s indikací závady 
do 100 sekund, permanentní monitorování 100V 
linek bez přerušení audiosignálu, možnost spuštění 
evakuace i v případě selhání řídicího procesoru díky 
funkci „CPU-OFF”, ve 2kanálovém režimu možnost 
současného přehrávání evakuační zprávy z paměti 
a živého hlášení z požárního mikrofonu do různých 
zón, konfigurace a diagnostika přes LAN, LCD 
displej s volitelnou lokalizací menu do češtiny.

Rozhlasová ústředna - rozšíření dle 
EN54-16, 360W, 6 zón, dohled
VM-3360E

EN54-16 certifikovaná systémová 
rozšiřující jednotka 360W, 6 zón s in-
dividuální regulací hlasitosti, lokální 
audio vstup pro možnost vlastního 
audio programu nezávislého na zbyt-
ku systému, provozní i evakuační lo-

gické vstupy a výstupy, permanentní monitorování 
100V linek bez přerušení audiosignálu.

Koncový zesilovač systémový 
1x420W
VP-2421

EN54-16 certifikovaná systémová 
jednotka výkonových zesilovačů 
1x420W.

Systémový manager napájení a 
nabíječ akumulátorů, max. 1200W
VX-2000DS

EN54-4 certifikovaný systémový 
manager napájení a nabíječ aku-
mulátorů.

https://go.adiglobal.cz/k2-8665173
https://go.adiglobal.cz/p2-8421311
https://go.adiglobal.cz/p2-8421335
https://go.adiglobal.cz/p2-8421359
https://go.adiglobal.cz/p2-8421407
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Evakuační ozvučení

Jednotka zálohovaného 
napájení

Síťové napájení

VX-2000DS

Systémový řídící 
zesilovač

VM-3360VA (360 W)

Rozšiřující 
zesilovač

VM-3240E (240 W)

VM-3360E (360 W)

VM-3240E (240 W)

Síťové napájení

Síťové napájení

Síťové napájení

Síťové napájení

Zesilovač

VP-2241

Zesilovač

VP-2241

Zesilovač

VP-2421

VX-200PS

Akumulátory
=

Požární mikrofonní 
stanice

RM-300MF

RM-200M

Vzdálená mikrofonní stanice

Rozšiřující 
zesilovač

Rozšiřující 
zesilovač

Zesilovač

VP-2421

Lokální hlášení

PM-660D

Příklad konfi gurace systému VM-3000
Při hlášení v jedné zóně není podkresová hudba v ostatních zónách přerušena

Rozvaděč

Zdroj audiosignálu

Globální hlášení

PM-660D

UP-MV-206

Lokální předzesilovač

Zóna 1 ~ 6

Zóna 7 ~ 12

Zóna 13 ~ 18

Zóna 19 ~ 24

Zdroj audiosignálu
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Evakuační ozvučení
Reproduktory certifikované (EN54-20)
Reproduktory pro std. aplikace

Reproduktory certifikované podle normy EN 54-24, pro při-
pojení ke 100 V rozvodům systémů evakuačního ozvučení.
 

Široký sortiment stropních, podhledových, nástěnných, směrových, závěsných, tlakových, sloupových a line-array reproduktorů zahr-
nující i typy pro redundantní rozvody A/B a pro instalaci ve venkovním prostředí.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Stropní reproduktor dle EN54-24, 
6W @ 100V, pro venkovní prostředí, 
140mm
WET-140/EN5424

Stropní reproduktor dle EN 54-24 pro 
prostředí s vysokou vlhkostí a pro 
venkovní instalace, 4” širokopásmový 
měnič. Jmenovitý výkon 6 W @ 100 
V, citlivost 74 dB @ 1 W / 4 m, max. 
akustický tlak 81 dB @ 4 m, frekv. cha-

rakteristika 150 Hz - 20 kHz. Certifikace dle EN54-
24 číslo 1293-CPR-0575, typ B - venkovní aplikace. 
Tělo ABS plast, mřížka z hliníku, barva bílá. Plastová 
připojovací svorkovnice; jako zvl. přísl. nad rámec 
požadavků EN 54 lze doplnit keramickou svorkov-
nici s tepelnou pojistkou.

EN54-24, nástěnný reproduktor 
6W/100V, kovový, bílý
WAQ130/6PP

Nástěnný kovový certifikovaný eva-
kuační reproduktor, 6W/100V, od-
bočky transformátoru 6W/3W/1,5W, 
SPL 1W / 1m 96,2dB, SPL Pmax / 1m 
104dB, vyzařovací úhel ( 1000Hz/ 
–10dB) 185°, frekvenční rozsah ( 

-10dB): 160 - 19 000 Hz, rozměry 164 X 164 X 66 
mm, hmotnost 1,6kg, barva bílá, certifikát 1438-
CPD-0200

Závěsný repr. 2-pásmový, EN54-24, 
15W @ 100V, plast, bílý, kabel 5m, 
EVAC svork.
PE-154EN

2-pásmový závěsný reproduktor 15W 
@ 100V. Technická data dle EN54-24: 
citlivost 75dB @ 1W/4m, plast, bílý, 
keramická svorkovnice s tepelnou 
pojistkou dle BS-5839-8, certifikace 
dle EN54-24 číslo 0359-CPD-0105.

Line-Array reprosoustava 
dvoupásmová, EN54-24, 600/200W, 
bílá, venkovní
HX-5W-WP EB-Q

EN 54-24 certifikovaný 2-pásmový 
kompaktní line-array reprosystém 
4x5”+12x1”, trvalá zatížitelnost 
600/200 W, jmenovitá citlivost 99-96 
dB @ 1 W / 1 m v závislosti na nasta-
veném vyzařovacím úhlu, k dispozici 

data pro akustický simulační SW EASE a EASE Focus. 
Bílý, i pro venkovní instalaci, certifikace dle EN54-24 
číslo 1438-CPD-0281.

https://go.adiglobal.cz/k2-18616746
https://go.adiglobal.cz/p2-17887461
https://go.adiglobal.cz/p2-10205541
https://go.adiglobal.cz/p2-8866873
https://go.adiglobal.cz/p2-10205493
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Neevakuační ozvučení
Aktivní prvky
Mixážní a maticové předzesilovače

Přístroje umožňující úpravy a korekce zvukových signálů, jejich smíchání a 
distribuci pro další (výkonové) zesílení. Úpravy je obvykle možno provádět 
on-line i přes vzdálený přístup (IP, ethernet), místní ovládání je obvykle přes 
dotykové panely.
 

 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Stereofonní předzesilovač 
10-kanálový, 4-zónový
PRE240

Stereofonní předzesilovač 10kanálo-
vý 4zónový, 20Hz...20kHz (± 3dB)

Audio matice pro 8 zón s možností 
ovládání z PC, RS-232
MTX88

Digitální osmizónový audio distri-
buční systém, 2x symetrický vstup 
Mic/Line s volitelným phantomovým 
napájením (XLR), 4x nesymetrický 
stereo vstup (RCA), 1x RJ45 port pro 
digitální mikrofonní stanice, 8x syme-

trický stereo výstup (Euro Block). 8x RJ45 port pro 
připojení nástěnných ovládacích panelů a dalších 
periferních zařízení, logický řídicí vstup pro prio-
ritní umlčení, odposlechový reproduktor s regulací 
hlasitosti na čelním panelu. Možnost připojení di-
gitálních mikrofonních stanic řady MPX a APM pro 
adresné hlášení s volbou zón a ovládání systému. 
Možnost ovládání z PC nebo mobilních zařízení 
prostřednictvím integrovaného webového rozhraní 
a bezplatné aplikace AUDAC Touch™. Rozhraní 
TCP/IP a RS232 pro integraci s externími systémy. 
Napájení 100-240VAC @ 50/60Hz + redundantní 
napájení 24VDC. Rozměry (ŠxVxH) 482x88x335mm 
(19”/2HU), hmotnost 4,84kg.

Audio matice s DSP 12x6 pro zónové 
ozvučení
Zone Mix 761

Digitální DSP audio matice 12x6 pro 
zónové ozvučení s širokými mož-
nostmi vlastního nastavení, správa 
presetů, integrovaný kalendář s časo-
vačem, možnost řízení pomocí RS232, 
TCP/IP, I/O, systémových ovl. panelů, 

PC GUI, web browseru, iPad/iPhone.

Systémový ovládací panel pro audio 
matice Symetrix. Barva bílá.
ARC-2e White

Systémový ovládací panel pro audio-
matice Symetrix. Podsvětlený displej 
s 31 rolujícími znaky, výběr z až 24 
menu po 16 položkách v systému. 
Barva bílá. Montážní krabice (US sin-
gle gang box) není součástí dodávky.

https://go.adiglobal.cz/k2-19070247
https://go.adiglobal.cz/p2-19073792
https://go.adiglobal.cz/p2-18826078
https://go.adiglobal.cz/p2-10204218
https://go.adiglobal.cz/p2-10204242
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Neevakuační ozvučení
Mixážní zesilovače

Zesilovače vybavené pro smíchání nebo přepínání více zdrojů 
zvuku (hudba, hlášení, reklama, znělky).
 

 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Mixážní zesilovač 80W @ 100V / 4 
Ohm, digitální topologie Class-D
COM108

Mixážní zesilovač 80W @ 100V/4Ohm 
(RMS), digitální topologie Class-D s 
vysokou účinností přes 80%, spínaný 
zdroj, integrovaná procesorem řízená 
ochrana proti zkratu, přehřátí a DC 
napětí. 1x nesymetrický stereo vstup 
Jack 3,5mm na čelním panelu / RCA na zadním 
panelu, 1x symetrický vstup Mic/Line Euroblock 
na zadním panelu. Frekvenční rozsah 20Hz-20kHz 
@ ±3dB, odstup S/N >90dB, THD+N <0,5%. Na čel-
ním panelu regulace úrovně nezávisle pro každý 
vstup, regulace Master úrovně, tónové korekce, 
4stupňová LED indikace vybuzení a stavu. Na zad-
ním panelu nastavení zisku jednotlivých vstupů, 
spínač režimu priority a spínač phantomového 
napájení vstupu Mic/Line, výstupní konektor Euro-
block, logický vstup pro umlčení. Rozměry (ŠxVxH) 
217.5x43.7x300mm, hmotnost 3kg.

Mixážní zesilovač 240W @ 100V
COM24MK2

Mixážní zesilovač 240W @ 100V nebo 
4 ohmy (RMS), 5 výstupních zón. Di-
gitální topologie Class-D s vysokou 
účinností přes 80%, pasivní chlazení 
bez ventilátoru pro bezhlučný pro-
voz. Integrovaná procesorem řízená 
ochrana proti zkratu, přehřátí a DC napětí. 2x syme-
trický vstup Mic/Line XLR + Jack 6,3mm s nezávisle 
volitelnou prioritou VOX, 2x symetrický vstup Mic/
Line XLR, 2x symetrický vstup Mic Jack 6,3mm / ne-
symetrický stereo Line RCA, 2x symetrický vstup pro 
externí zdroje prioritního hlášení, 2x linkový výstup 
pro externí výkonové zesilovače, 2x externí vstup 
do výkonové části. Frekvenční rozsah 20Hz-20kHz 
@ ±3dB, odstup S/N >90dB, THD+N <0,5%. Odníma-
telné 19” úchyty součástí dodávky. Rozměry (ŠxVxH) 
420x88x320mm, hmotnost 11kg.

Digitální mixážní zesilovač 240W @ 
100V, vstupy 3x MIC, 2x AUX, výstup 
REC
A-2240DD

Mixážní zesilovač 240W, výstupy pro 
100V reproduktory, 3 mikrofonní 
vstupy s konektory 1xDIN, 2xJack 
(phantomové napájení pouze pro 1. 
vstup), 2 linkové vstupy AUX, linkový 
výstup REC. Na vstup č. 1 lze připojit 
mikrofonní stanici s tlačítkem pro zahájení hlášení 
(konektor DIN5) - funkce prioritního hlášení. Nasta-
vení hlasitosti každého vstupu, tónové korekce, ma-
ster hlasitost, napájení 230V AC / 24V DC.

Digitální mixážní zesilovač 120W @ 
100V / 4 Ohm, 4 vstupy, DSP procesor
A-5012

Digitální mixážní zesilovač 120W @ 
100V / 4 Ohm, 2x symetrický vstup 
Mic/Line, 2x nesymetrický vstup ste-
reo Line, integrovaný DSP procesor 
obsahující: na každém mikrofonním 
vstupu automatický vícepásmový eli-
minátor zpětné vazby a parametrický kompresor/
limiter, na každém vstupu 5pásmový parametric-
ký EQ, SW nastavitelná vzájemná priorita vstupů, 
10pásmový Master parametrický EQ, 5pásmový 
Speaker parametrický EQ, LAN port pro konfiguraci 
všech DSP parametrů a ovládání v reálném čase z 
grafického SW prostředí pro běžné PC, SW součástí 
dodávky zesilovače. Kompaktní provedení s šířkou 
jen 9,5”.

https://go.adiglobal.cz/k2-19095564
https://go.adiglobal.cz/p2-18916448
https://go.adiglobal.cz/p2-19095677
https://go.adiglobal.cz/p2-15511547
https://go.adiglobal.cz/p2-13736672
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Neevakuační ozvučení
Výkonové zesilovače

Zesilovače zvuku v provedení jedno-, dvou- i vícekanálové. Zesilovače jsou 
vybaveny buď nízkoimpedančním výstupem (pro přímé připojení reprodukto-
rů s impedancí 4 - 16 Ohm) nebo výstupem 100 V (pro místní rozhlas, ozvuče-
ní prodejen, sportovišť, podniků).
 

 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Koncový zesilovač 4 x 480 W @ 100 V, 
digitální topologie Class-D
CAP448

Koncový zesilovač 4x480W @ 100V 
(RMS), digitální topologie Class-D s 
vysokou účinností přes 80%, spínaný 
zdroj, teplotně řízená aktivní ventila-
ce, integrovaná procesorem řízená 
ochrana proti zkratu, přetížení, pře-

hřátí a DC napětí. Frekvenční rozsah 50Hz-22kHz 
@ ±3dB, odstup S/N >100dB, THD+N <0,3%. Na 
čelním panelu 4stupňová LED indikace vybuzení a 
stavu nezávisle pro každý kanál, na zadním pane-
lu regulace úrovně a přepínač volitelného Hi-Pass 
filtru nezávisle pro každý kanál. Vstupní konektory 
4x XLR IN + 4x XLR LINK, výstupní konektory 4x 
Euroblock 4pin pro možnost připojení zdvojeného 
výstupního vedení ke každému kanálu. Výška 2HU, 
hmotnost 8,85kg.

Koncový zesilovač 4 x 600 W @ 100 V, 
digitální topologie Class-D, DSP
PMQ600

Koncový zesilovač 4 x 600W RMS @ 
100V, digitální topologie Class-D s 
vysokou účinností přes 80%, spínaný 
zdroj, integrovaný plně nastavitelný 
DSP procesor WaveDynamics™ s kni-
hovnou presetů pro reprosystémy 

AUDAC, barevný grafický 2,5” LCD displej + otočný 
enkodér pro nastavení parametrů a stavové in-
formace, USB port s možností přenosu nastavení 
mezi zesilovači, 4stupňová LED indikace stavu + 
tlačítko MUTE pro nezávisle každý kanál, 2 přístu-
pové úrovně s možnosti ochrany heslem nebo HW 
USB klíčem, rozhraní RS232 pro externí řízení, slot 
pro osazení volitelného modulu Dante, výška 2HU, 
hmotnost 8,6kg.

Koncový zesilovač 4 x 250 W @ 4 
Ohm, digitální topologie Class-D
EPA254

Koncový zesilovač 4x250W @ 4 ohmů 
(RMS), možnost můstkového zapo-
jení 2x500W @ 8 ohmů, digitální to-
pologie Class-D s vysokou účinností 
přes 80%, automaticky aktivovaný 
Standby režim při absenci audio si-

gnálu s odběrem <1W, splňuje standard Energy 
Star, spínaný zdroj, integrovaný nastavitelný cros-
sover, pasivní chlazení pro bezhlučný provoz, 1HU.

Koncový zesilovač 2 x 750 W @ 4 
Ohm, digitální topologie Class-D, 
DSP
SMA750

Koncový zesilovač 2 x 750W RMS @ 
4 ohmů, digitální topologie Class-D s 
vysokou účinností přes 80%, spínaný 
zdroj, integrovaný plně nastavitelný 
DSP procesor WaveDynamics™ s kni-
hovnou presetů pro reprosystémy 

AUDAC, barevný grafický 2,5” LCD displej + otočný 
enkodér pro nastavení parametrů a stavové in-
formace, USB port s možností přenosu nastavení 
mezi zesilovači, 4stupňová LED indikace stavu + 
tlačítko MUTE pro nezávisle každý kanál, 2 přístu-
pové úrovně s možnosti ochrany heslem nebo HW 
USB klíčem, rozhraní RS232 pro externí řízení, slot 
pro osazení volitelného modulu Dante, výška 2HU, 
hmotnost 8,6kg.

https://go.adiglobal.cz/k2-18826443
https://go.adiglobal.cz/p2-19096128
https://go.adiglobal.cz/p2-19096413
https://go.adiglobal.cz/p2-19097190
https://go.adiglobal.cz/p2-19097354
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Neevakuační ozvučení
Přehrávače hudby a zpráv

Profesionální tunery (FM, DAB), přehrávače internetových rádií, 
zařízení pro streamování hudby, průmyslové přehrávače zpráv, 
znělek, reklamních spotů, přednahraných hlášení i hudby.
 

 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Modulární digitální audio přehrávač, 
4 sloty pro volitelné zásuvné moduly
XMP44

Modulární digitální audio přehrávač, 
4 sloty pro volitelné zásuvné mo-
duly SourceCon™. Barevný grafický 
2,8” LCD displej + otočný enkodér, 
odposlechový reproduktor s regulací 
hlasitosti na čelním panelu. Možnost 
ovládání z PC nebo mobilních zařízení prostřednic-
tvím bezplatné aplikace AUDAC Touch™. 4x port 
USB, LAN port, sériový port RS232 pro integraci s 
externími systémy. Možnost instalace volitelného 
4x4kanálového rozhraní Dante™ ANX44 (zvl. přísl.)

Modul DAB/DAB+ a FM tuneru pro 
přehrávač XMP44
DMP40

DAB/DAB+ a FM tuner modul pro 
XMP44

Modul přehrávače internetových 
rádií pro přehrávač XMP44
IMP40

SourceCon™ přehrávač internetových 
rádií s podporou formátů MP3, WMA, 
AAC. Synchronizuje se s databází ob-
sahující přes 30.000 kanálů s možno-
stí filtrování podle žánru, regionu, ja-
zyka aj. Unikátní technologie Linum™ 
pro zajištění nepřerušené reprodukce i při krátko-
dobém výpadku připojení a automatické obnovení 
přehrávaného kanálu. Symetrický stereofonní audio 
výstup s regulací úrovně v rozsahu -92dB...+8dB, 
LAN port.

Modul streamování audia pro 
přehrávač XMP44
NMP40

Modul streamování audia kompatibil-
ní např. se službami Spotify Connect 
nebo Soundtrack Your Brand©.

https://go.adiglobal.cz/k2-18478126
https://go.adiglobal.cz/p2-19102269
https://go.adiglobal.cz/p2-19102696
https://go.adiglobal.cz/p2-19102769
https://go.adiglobal.cz/p2-19102894
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Neevakuační ozvučení
Mikrofony drátové i bezdrátové

Vhodný mikrofon je podmínkou úspěšného snímání, přenosu 
nebo záznamu zvuku. Proto jsme vám schopni naídnout drátové i 
bezdrátové typy pro široký rozsah aplikací.
 

 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Přijímač bezdrátových mikrofonů v 
pásmu UHF, dvojitý
WT-4820

Modulární přijímač bezdrátových mi-
krofonů pro instalaci 1-2 zásuvných 
modulů tuneru, možnost souča-
sného provozu se dvěma nezávislými 
vysílači, diverzitní systém, možnost 
připojení externích antén, anténní vý-
stup pro možnost kaskádového zapojení 2 jednotek 
WT-4820 bez anténního distributoru, možnost plně 
odděleného provozu obou vysílačů s nezávislými 
audio výstupy + separátní mix audio vstup a výstup 
pro možnost kaskádového zapojení 2 jednotek WT-
4820 na společnou audio sběrnici.

Modul tuneru pro WT-4820, 
diverzitní systém, 16 vol. kanálů v 
pásmu 606-636 MHz
WTU-4800 G01

Modul tuneru pro WT-4820, diverzitní 
systém, 16 volitelných kanálů v pá-
smu 606-636MHz.

Ruční bezdrátový dyn. mikrofon, 
směrový, 64 vol. kanálů v pásmu 606-
636 MHz
WM-5265 G01

Ruční bezdrátový dynamický mikro-
fon, směrový, 64 volitelných kanálů v 
pásmu 606-636MHz, vypínač, 2x LED 
kontrolka zapnutí a stavu baterie + 
přenos informace o stavu baterie do 
přijímače, napájení z 1ks běžné alka-
lické AA baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z 
originálního akumulátoru WB-2000 s dobou pro-
vozu 13 hodin. Možnost dobíjení akumulátorů ori-
ginálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti 
jejich vyjmutí.

Kapesní vysílač bezdrátového 
mikrofonu, 64 vol. kanálů v pásmu 
606-636 MHz
WM-5325 G01

Kapesní vysílač bezdrátového mikro-
fonu, 64 volitelných kanálů v pásmu 
606-636MHz, vypínač, 2x LED, regula-
ce výstupní úrovně, přenos informace 
o stavu baterie do přijímače, napájení 
z 1ks běžné alkalické AA baterie s 
dobou provozu 10 hodin nebo z originálního aku-
mulátoru WB-2000 s dobou provozu 13 hodin. Mož-
nost dobíjení akumulátorů originálním nabíječem 
přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí.
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Neevakuační ozvučení
Reproduktory necertifikované dle EN54-20
Reproduktory pro std. aplikace

Nejčastěji používané reproduktory nízkoimpedanční (4 - 
16 Ohm) nebo pro připojení ke 100 V rozvodům ozvučo-
vacích systémů.
 

Široký sortiment stropních, podhledových, nástěnných, směrových, závěsných, tlakových, sloupových a line-array reproduktorů za-
hrnující i typy pro instalaci ve venkovním prostředí.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

2cestný kompaktní line-array 
reprosystém 4x5”+12x1”, 600/200W 
/8 Ohm, bílý
HX-5W

Reprobox line-array 2pásmový kom-
paktní 4x5”+12x1”, trvalá zatížitelnost 
600/200 W @ 8 Ohm, 4 elementy s 
možností nastavení vertikálního vy-
zařovacího úhlu (15°-30°-45°-60°), 
horizontální vyzařovací úhel 100°, 

bass-reflex, citlivost 99-96dB (1W/1m) v závislosti 
na nastaveném vyzařovacím úhlu, konektor 2x SPE-
AKON + 1x svorkovnice, k dispozici data pro akustic-
ký simulační SW EASE a EASE Focus, bíly. Volitelné 
příslušenství: 100V převodní transformátor MT-200, 
rozmanitá nabídka montážních úchytů.

2-pásmový reproduktor 6”+1”, 
120/60 W @ 8 Ohm / 50 W @ 100V, 
bílý
ATEO6/W

Reproduktor dvoupásmový 6”+1”, 
120/60W @ 8Ohm / 50W @ 100V, 
max. SPL 106dB @ 1m, frekvenční 
rozsah 65Hz-20kHz @ ±3dB / 55Hz-
-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 
120°x120° @ 1kHz. Součástí dodávky 

montážní úchyt Clevermount™ v barvě reproso-
ustavy umožňující plynulé natočení v rozsahu ±30° 
horizontálně a +5/-30° vertikálně. Možnost instala-
ce reprosoustavy na úchyt horizontálně i vertikálně, 
osazením reprosoustavy na montážní úchyt dojde 
současně k jejímu elektrickému připojení pomocí 
integrovaných kontaktů. Tělo ABS plast, mřížka 
ocel, barva bílá. Rozměry 193x348x215mm (ŠxVxH), 
hmotnost 3,8kg. Cena za 1ks, baleno po 2ks.

Reproduktor tlakový dvoupásmový 
60W @ 100V, šedý, IP66
CHA660

Tlakový reproduktor dvoupásmový 
6.5”, 60/30/15/7,5W @ 100V, 99dB 
(1W/1m), 100Hz...16kHz (± 3dB), IP66, 
šedý.

Stropní reproduktor 6W @ 100V, 
kovová mřížka, bílý, 192mm
PC-658R

Stropní reproduktor 6”, 6W @ 100V, ci-
tlivost 90dB @ 1W/1m, frekvenční roz-
sah 65Hz-18kHz, kovová krycí mřížka, 
192x73mm, bílý.

https://go.adiglobal.cz/k2-19098498
https://go.adiglobal.cz/p2-8665629
https://go.adiglobal.cz/p2-19099669
https://go.adiglobal.cz/p2-19100436
https://go.adiglobal.cz/p2-11321708
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Neevakuační ozvučení
Reproduktory speciální

Speciální reproduktory nízkoimpedanční (4 - 16 Ohm) nebo pro 
připojení ke 100 V rozvodům ozvučovacích systémů.
 

Reproduktory pro instalace s extrémní vlhkostí a vysokou teplotou, aktivní 2-pásmové reproboxy určené zejména pro školství a prezen-
tace, soundbary, subwoofery a další typy pro nestandardní podmínky či aplikace.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Dvoupásmový reproduktor do 
koupelny a sauny, 20 W @ 8 Ohm, bílý
SSP500/W

Dvoupásmový vestavný reproduktor 
5” + 1” pro koupelny, sauny, plavecké 
bazény. Výkon 20W @ 8 ohmů, citli-
vost 86dB (1W/1m), frekvenční rozsah 
75Hz…20kHz, čelní mřížka hliníková, 
tělo ABS, vestavná hloubka 60mm, 
bílý, RAL9010.

Reproduktor do vody, 30 W @ 8 Ohm, 
všesměrový
UW30

Reproduktor pod vodu, odolný i 
slané vodě, vhodný do bazénů, lázní, 
nádrží. Doporučená montážní hloub-
ka max. 1,2m, 30W, 8 Ohm, všesměro-
vý. Připojení přes vodotěsný kabel (15 
m), barva bazénová modrá, pro cca. 
100 m2 plochy bazénu.

Profesionální aktivní 2.1 
reprosoustava typu Soundbar, bílá
IMEO1/W

Profesionální aktivní 2.1 reprosousta-
va typu Soundbar pro AV instalace 
vč. ozvučení k displejům, projekčním 
plátnům nebo interaktivním tabulím. 
Osazení 2x2,5” + 2x1,75”, digitální 
Class-D zesilovač o výkonu 2x15W 
+ 1x30W, max. SPL 90dB @ 1m, frekvenční rozsah 
40Hz-20kHz @ ±3dB, integrovaný DSP procesor s 
volitelnými presety pro přednastavené provozní 
režimy „Prezentace”, „Hudba”, „Video”. Digitální vstu-
py HDMI (ARC) a SPDIF (optický + koaxiální), ana-
logový stereo vstup Jack 3,5mm, konektivita Blu-
etooth s možností nastavení unikátního názvu pro 
instalace s více reprosoustavami IMEO1. Automa-
tický přechod do úsporného Standby režimu po 15 
minutách bez vstupního signálu, volitelný hotelový 
režim. Součástí dodávky IR dálkové ovládání a mon-
tážní úchyt s integrovaným vedením přívodních 
kabelů. Barva bílá.

Aktivní tlakový reproduktor 20W
SC-P620-EB

Aktivní tlakový reproduktor 20W, in-
tegrovaný digitální zesilovač Class-D, 
linkový vstup.

https://go.adiglobal.cz/k2-15476300
https://go.adiglobal.cz/p2-19101155
https://go.adiglobal.cz/p2-12401060
https://go.adiglobal.cz/p2-19101598
https://go.adiglobal.cz/p2-14559163

