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Ilość stref 12
Wejścia audio 1x 0dB (niesymetryczne,
podwójne gniazdo RCA - dla muzyki tła)
Wyjścia audio 2x 0dB, symetryczne, XLR (do
końcówek mocy)
Wejścia 100V 2x gniazdo terminala śrubowego
(powrót wzmocnionego sygnału z końcówek
mocy)
Złącze magistrali systemowej 8P8C / RJ-45
(zalecane połączenie przewodem
ekranowanym)

Ekspander stref UCX 8012 współpracuje z centralą UCA
8240 i przeznaczony jest do rozbudowy systemu o
kolejnych 12 linii głośnikowych/stref. Łącząc w sumie 4
ekspandery uzyskujemy 48 dodatkowych stref/linii
głośnikowych, co wraz ze strefami w samej centrali daje
system składający się z 54 stref. Ekspandery wymagają
osobnego zasilania dla stref głośnikowych utworzonych
za ich pomocą. Służą do tego końcówki mocy UBA 9240
oraz UBA 9480.

Moc na pojedynczą linię podłączoną do ekspandera UCX
8012 nie musi być dzielona w sposób równomierny -
przykładowo możemy stworzyć jedną linię o mocy
głośników 400W, a drugą o mocy 80W - ważne jest, aby
moc całkowita nie przekroczyła 480W, przy założeniu,
że korzystamy ze wzmacniacza UBA 9480. W przypadku
korzystania ze wzmacniacza UBA 9240 podane
przykładowe moce będą o połowę mniejsze.

Parametry techniczne  
Ilość stref 12
Wejścia audio 1x 0dB (niesymetryczne, podwójne gniazdo

RCA - dla muzyki tła)
Wyjścia audio 2x 0dB, symetryczne, XLR (do końcówek

mocy)
Wejścia 100V 2x gniazdo terminala śrubowego (powrót

wzmocnionego sygnału z końcówek mocy)
Złącze magistrali systemowej 8P8C / RJ-45 (zalecane połączenie przewodem

ekranowanym)
Napięcie zasilania 115 / 230 V AC 50-60 Hz
Waga 6 kg
Uwagi Złącze magistrali systemowej dostarcza

sygnał mikrofonowy z centrali UCA 8240

UNIelectronic UCX 8012
12-liniowy moduł rozbudowy dla centrali UCA 8240


