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Moc wyjściowa RMS (THD=1%) 1000 W RMS
Liczba kanałów 1
Moc maksymalna na kanał 1000 W RMS
Klasa stopnia końcowego D
Sprawność >, 82 % (zarówno na zasilaniu
bateryjnym, jak i sieciowym)
Napięcie zasilania 48 V DC

 

Wzmacniacze mocy serii ESA przeznaczone są do
współpracy z kontrolerami DIVA8MG2 oraz DIVA8SG2 w
centrali DSO ULTRAK SINAPS DIVA8. Wzmacniacze
pracują w klasie D, co zapewnia im ponad 82%
sprawność. Dodatkowo mają wbudowany układ do
redukcji poboru prądu w trybie czuwania. Obie te cechy
wpływają bardzo korzystnie na koszty użytkowania
zainstalowanego systemu DSO. Jest to cecha nie do
przecenienia dla inwestorów i użytkowników końcowych
systemu. Energooszczędność wzmacniaczy ESA jest
szczególnie przydatna i zauważalna w miejscach, w
których nie stosuje się stałego tła muzycznego, gdzie
poza sporadycznie nadawanymi komunikatami
informacyjnymi system jest w zasadzie nie użytkowany
i jedynie oczekuje na ewentualną możliwość
przeprowadzenia za jego pomocą ewakuacji.
Przykładem takich miejsc mogą być szpitale, urzędy,
biurowce.

Wzmacniacze ESA pracują z pełną mocą w całym
zakresie pracy bateryjnej, dzięki czemu nie jest
potrzebne stosowanie żadnych naddatków mocy, aby
zapewnić właściwy poziom nadawania komunikatów
ewakuacyjnych. Moc znamionowa, jaką dysponują w
trybie zasilania z sieci 230V AC jest taka sama, jak moc
dostępna w trakcie pracy wyłącznie z awaryjnego
zasilania bateryjnego 48V DC.

Rodzina wzmacniaczy ESA składa się z sześciu modeli
różniących się mocą oraz liczbą obsługiwanych
kanałów. Model ESA1000 to jednokanałowy wzmacniacz
100V o mocy ciągłej 1000W.

 

Parametry techniczne  
Moc wyjściowa RMS (THD=1%) 1000 W RMS
Liczba kanałów 1
Moc maksymalna na kanał 1000 W RMS
Klasa stopnia końcowego D
Sprawność >, 82 % (zarówno na zasilaniu bateryjnym,

jak i sieciowym)
Wejścia audio 1x 0dB, symetryczne, gn. terminala

śrubowego (sygnał podawany z kontrolera
master DSO)

Wyjścia audio Brak
Wyjście głośnikowe 1x 100V, gn. terminala śrubowego (do

kontrolera master/slave DSO)
Zniekształcenia (THD)(f=1 kHz) 0,4 % (przy 80 % mocy znamionowej)
Wskaźniki LED praca, sygnał, przesterowanie, uszkodzenie
Chłodzenie wentylatory ze zmienną prędkością
Zabezpieczenia zwarcie, przegrzanie, przesterowanie
Napięcie zasilania 48 V DC
Temperatura pracy -5..50 °C
Kolor RAL 7015
Wysokość 1,5 U
Wymiary 66 x 442 x 488 mm
Waga 16 kg

ESA1000
Wzmacniacz mocy 100V, 1x 1000W, klasa D, 1,5U


