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UWAGA: od listopada 2012 kontrolery serii IDA4
mogą być sprzedawane wyłącznie jako element
serwisowy dla istniejących systemów DSO Ultrak
SINAPS. Dostarczane urządzenia nie są jednak
zgodne z wymogami CNBOP - zostały
wyprodukowane po upływie okresu ważności
świadect dopuszczenia i certyfikattów
zgodności systemu DSO SINAPS. Oczywiście
istnieje możliwość podjęcia próby naprawy
istniejących urządzeń, ale w tym przypadku koszt
i przede wzystkim czas oczekiwania na części są
sporym problemem.

Kontroler MASTER IDA4M/IDA4XM jest przeznaczony do
średnich i dużych systemów DSO. Pojedyncza jednostka
sieciowa obsługuje 4 linie głośnikowe/strefy (8 linii A/B z
rozdzielaczem IDA4SU). Kontroler MASTER to cyfrowy
procesor sygnałowy (DSP), odtwarzacz komunikatów
cyfrowych, monitor wzmacniaczy z funkcją przełączania
na wzmacniacz zapasowy i monitor linii głośnikowych.
Kontroler obsługuje 1 stację mikrofonową serii PSS z
ekranem dotykowym i może kontrolować maksymalnie
4 kanały audio. Ma wbudowane 4 wejścia alarmowe
oraz 4 wejścia i wyjścia sterujące. Wszelkie funkcje i
połączenia systemu DSO SINAPS są monitorowane.
Lokalny głośnik monitorujący umożliwia selektywny
odsłuch sygnałów audio. Dostęp do obsługi i
konfiguracji systemu może być chroniony przez hasło
(kod PIN). W systemach DSO wielostrefowych stosuje
się jeden kontroler MASTER i kontrolery SLAVE.

Parametry techniczne  
Wyjścia audio 1x PSS/PSM. 4x 0dB
Strefy / linie DSO SINAPS 4 strefy / 8 linii z rozdzielaczami IDA4SU (maks.

500 W na strefę)
Komunikaty 32 (łącznie 2 min. 11 sek.) dla jednego kontrolera

Master
System rozproszony Tak
Priorytety 100
Korekcja parametryczna (liczba
pasm)

3 na wejściu /7 na wyjściu

Impedancja wejściowa 10 kΩ
Czułość wejściowa 0 dBu
Maksymalny poziom +14 dBV
Pasmo przenoszenia 10 Hz - 22 kHz
Zniekształcenia (THD)(f=1 kHz) 0.02 %
Częstotliwość próbkowania 48 kHz
Głębokość próbkowania 24 bity
Wejścia alarmowe 32 (EVAC BOARD)
Wejścia sterujące 4 + 16 z modułem EVAC BOARD
Wyjścia sterujące 4
Wejścia awarii 1 + 4 z modułem EVAC BOARD
Wyjścia przekaźnikowe awarii 1x awaria natychmiastowa. 1x awaria odroczona
Wyjście przekaźnikowe ewakuacji Tak
Wyjście przekaźnikowe BYPASS Tak
Regulowane opóźnienie na wyjściach Maks. 683 ms
Nadzór stacji PSS/PSM Wkładka mikrofonowa. przedwzmacniacz. ekran

dotykowy. procesor. głośnik. połączenie
Nadzór wyjściowy Działanie wzmacniaczy. wzmocnienie

wzmacniacza. impedancja linii głośnikowej.
upływność

Impedancja wyjściowa 50 Ω
Poziom na wyjściu 0 dBu
Szum na wyjściu < -88 dBA
Zakres dynamiczny 102 dBA
Pojemność logów 2048 zdarzeń
Wyświetlacz 2 linie po 16 znaków
Zasilanie 24 V DC
Pobór prądu 300 mA bez podłączonej stacji mikrofonowej. 750

mA z podłączoną stacją mikrofonową
Wymiary 430 X 230 X 44 mm
Kolor 7015 RAL
Waga 3 kg
Temperatura pracy 0...40 °C

Tylko w ADI IDA4Ms
Kontroler cyfrowy SLAVE systemu wielostrefowego DSO SINAPS


