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Moc wyjściowa 480 W RMS
Klasa stopnia końcowego B
Sprawność (brak danych) %
Wejścia audio 1x gniazdo żeńskie XLR (0dB,
symetryczne), 1x podw. gn. RCA (liniowe,
niesymetryczne)
Wyjście głośnikowe 1x wyjście 100V / 1x
wyjście 70V / 1x wyjście 8 Ohm (gniazdo
terminala śrubowego)
Strefy / linie głośnikowe 1 strefa / 1 linia

UBA 9480 to następca modelu UBA 6480. Urządzenie
posiada jeden kanał o mocy 240W. Jest to typowa
końcówka mocy - bez regulacji barwy dźwięku, bez
regulacji wzmocnienia - urządzenie z założenia pracuje
cały czas z maksymalnym wzmocnieniem. Urządzenie
posiada jedno wejście liniowe sygnału audio
(symetryczne na gnieździe XLR i osobno
niesymetryczne na podwójnym gnieździe RCA) oraz
jedno wyjście sygnału audio (symetryczne na gnieździe
XLR i osobno niesymetryczne na podwójnym gnieździe
RCA). Pozwala to na zasilenie tym samym sygnałem
wielu końcówek UBA 9240/UBA 9480 i ich równoległą
pracę, a tym samym zwiększenie dostępnej mocy w
systemie. Funkcja detekcji tonu pilota pozwala na
współpracę z centralą UCA 8240. Wzmacniacz UBA
9480 umożliwia zasilenie zarówno linii 100V, jak i
powszechnych w Ameryce Północnej systemów
radiowęzłowych opartych o linię 70V oraz
standardowych niskoimpedancyjnych urządzeń
głośnikowych (8 Ohm). Oprócz standardowego zasilania
230V AC wzmacniacz może pracować także na zasilaniu
awaryjnym 24V DC. W tym trybie może być także
zdalnie włączany i wyłączany.

Parametry techniczne  
Moc wyjściowa 480 W RMS
Klasa stopnia końcowego B
Sprawność (brak danych) %
Wejścia audio 1x gniazdo żeńskie XLR (0dB, symetryczne), 1x

podw. gn. RCA (liniowe, niesymetryczne)
Wejścia mikrofonu strefowego Brak
Wyjścia audio 1x gniazdo męskie XLR (0dB, symetryczne), 1x

podw. gn. RCA (liniowe, niesymetryczne)
Wyjście głośnikowe 1x wyjście 100V / 1x wyjście 70V / 1x wyjście 8

Ohm (gniazdo terminala śrubowego)
Wejścia 100V 1x gniazdo terminala śrubowego
Złącze magistrali systemowej Brak
Strefy / linie głośnikowe 1 strefa / 1 linia
Maksymalna ilość stref w systemie (nie dotyczy)
Liczba kanałów 1
Moc maksymalna na kanał 480 W RMS
Moc maksymalna na pojedynczą linię 480 W RMS
Wejścia alarmowe Brak
Wejścia sterujące 1 (zdalne załączanie - tylko dla zasilania 24V)
Możliwości rozbudowy systemu (nie dotyczy)
System rozproszony (nie dotyczy)
Pasmo przenoszenia 50 Hz - 18 kHz
Zniekształcenia (THD)(f=1 kHz) (brak danych) %
Priorytety (nie dotyczy)
Wbudowany gong (nie dotyczy)
Zasilanie phantom (nie dotyczy)
Korekcja barwy dźwięku na wejściu Brak
Korekcja barwy dźwięku na wyjściu Brak
Regulowane opóźnienie na wyjściach Nie
Wbudowany odtwarzacz audio Nie
Napięcie zasilania 115 / 230 V AC 50-60 Hz
Zasilanie awaryjne 24 V DC
Pobór mocy (brak danych) W RMS
Montaż szafa rack 19"
Kolor czarny
Wysokość 2U
Wymiary 88 x 430 x 385 mm (wys. x szer. x głęb.)
Waga 22 kg
Funkcje dodatkowe Regulacja czułości wejściowej, detektor tonu pilota,

styk przekaźnika gotowości

UNIelectronic UBA 9480
Jednokanałowa końcówka mocy 100V, moc 480W


