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Parametry techniczne  
Wejścia audio Brak (funkcję realizuje kontroler master)
Wyjścia audio Brak (sygnał audio dla wzmacniacza jest

podawany z kontrolera master)
Wejścia 100V 2x gniazdo terminala śrubowego (sygnał ze

wzmacniaczy Voice i Music lub wejście
magistrali 100V)

Wyjście magistrali 100V 2x gniazdo terminala śrubowego (dystrybucja
sygnału 100V do dalszych kontrolerów Slave)

Złącze magistrali systemowej 8P8C / RJ-45 (połączenie ekranowanym
przewodem kat.5)

Strefy / linie głośnikowe 8 stref / 16 linii (konfiguracja A/B)
Maksymalna ilość stref w
systemie

128 (256 linii głośnikowych A+B) , przy
maksymalnej konfiguracji sprzętowej systemu

Liczba kanałów 2
Moc maksymalna na kanał 1000 W RMS
Moc maksymalna na pojedynczą
linię

100 W RMS (ciągła moc przy 40°C; zalecane
maksymalne obciążenie linii głośnikami
wynosi ok. 160W RMS)

Wbudowany mikrofon alarmowy Brak (mikrofon jest wbudowany w kontroler
master)

Pamięć komunikatów Brak (funkcję realizuje kontroler master)
Wejścia alarmowe 9 (monitorowane)
Wejścia sterujące 8
Wejścia awarii 2
Wyjścia sterujące 8 (przekaźniki kontaktronowe)
Wyjścia przekaźnikowe awarii Nie
Wyjście przekaźnikowe ewakuacji Nie
Wyjście przekaźnikowe BYPASS Nie
Możliwości robudowy systemu 1 kontroler master + maks. 15 kontrolerów

slave (wiele szaf sprzętowych w jednej
lokalizacji - syst. skupiony)

System rozproszony Tak , z ograniczeniami
Priorytety 21 poziomów
Regulowane opóźnienie na
wyjściach

Nie

Nadzór stacji PSS/PSM Brak (funkcję realizuje kontroler master)
Nadzór wyjściowy Działanie wzmacniaczy, wzmocnienie

wzmacniacza, impedancja linii głośnikowej,
upływność

Pasmo przenoszenia 10 Hz - 22 kHz
Zniekształcenia (THD)(f=1 kHz) 0.02 %
Częstotliwość próbkowania (nie dotyczy)
Rozdzielczość próbkowania audio (nie dotyczy)
Korekcja parametryczna (liczba
pasm)

3 na wejściu /7 na wyjściu

Pamięć zdarzeń Brak (funkcję realizuje kontroler master)
Wyświetlacz Brak
Napięcie zasilania 24 V DC
Pobór mocy 35 W
Temperatura pracy -5 ... +55 °C
Wilgotność względna 15 ... 90 %
Kolor RAL 7015
Wysokość 1U
Wymiary 44 x 483 x 277 mm (wys. x szer. x głęb.)
Waga 3,9 kg

 

Do rozbudowy systemu DSO o kolejne strefy (linie głośnikowe) służą kontrolery slave typu DIVA8SG2. Kontrolery mają po 8 wyjść

Ateis DIVA8SG2
Kontroler slave systemu DSO DIVA8
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strefowych w konfiguracji A+B (16 linii głośnikowych). Każda strefa może zostać przełączona do jednego z dwóch kanałów systemu
("głos" lub "muzyka"). Podobnie jak kontroler główny, kontroler podrzędny jest w stanie automatycznie przełączyć się na korzystanie ze
wzmacniacza zapasowego w przypadku awarii. Maksymalna konfiguracja systemu z jednym kontrolerem głównym i 15-toma
kontrolerami podrzędnymi to 128 stref (256 linii głośnikowych konfiguracji A/B).

Każdy kontroler posiada 16 linii, zgrupowanych w 8 stref. Każda strefa tworzy więc układ linii A/B, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi
sposobu nagłaśniania wydzielonych stref głośnikowych w budynkach objętych ochroną dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi.
Pojedyncza linia może zostać obciążona przez odbiornik pobierający w sposób ciągły do 100W RMS (przy 40°C). Ze względu na
właściwości sygnałów muzyki i głosu ludzkiego przekłada się to na obciążenie pojedynczej linii przez głośniki o łącznej mocy ok. 160W
RMS. Pozwala to na stworzenie strefy głośnikowej o maksymalnej mocy do 320W RMS, przy zachowaniu symetryczności obciążenia linii
A i B. Nierównomierne obciążenie linii A i B będzie ograniczać moc strefy poniżej wartości 320W, ze względu na konieczność zachowania
limitu 160W na każdej pojedynczej linii głośnikowej. Dodatkowo, sumaryczna moc RMS wszystkich linii w obrębie jednego kontrolera, nie
może przekraczać wartości 1000W RMS. Jest to maksymalna moc (na każdy z kanałów audio osobno) w pojedynczym kontrolerze
master lub slave.

 


