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Moc wyjściowa (nie dotyczy) (wymagane
zasilenie z zewnętrznych wzmacniaczy)
Wejścia audio 4x linia (niesymetryczne, RCA),
4x mikrofon/linia (symetryczne, gn. term.
śrubowego) + wejście mikrofonu z priorytetem
(XLR, symetryczne)
Strefy / linie głośnikowe 8 stref / 8 linii
(wymagane zasilenie z zewnętrznych
wzmacniaczy)
Maksymalna ilość stref w systemie 32 , przy
maksymalnej konfiguracji sprzętowej systemu
Liczba kanałów 8
Możliwości rozbudowy systemu 1 kontroler w
trybie master + 3 kontrolery w trybie slave

 

UMM 8800 to moduł pozwalający na stworzenie na
prawdę imponującego systemu dystrybucji dźwięku.
Urządzenie posiada 4 niesymetryczne wejścia liniowe
audio (każde na podwójnym gnieździe RCA), 4
przełączane wejścia mikrofon/linia (każde na gnieździe
terminala śrubowego, z możliwością włączenia zasilania
phantom), 2 wejścia dla wielostrefowych mikrofonów
przywoławczych UPM 8088 (gniazda 8P8C/RJ-45) oraz
jedno standardowe wejście mikrofonu na gnieździe XLR.
Możliwe jest połączenie ze sobą do 4 urządzeń (jedno
ustawione jako nadrzędne, pozostałe 3 jako podrzędne),
co umożliwia stworzenie systemu składającego się z
maksymalnie 8 wejść i 32 wyjść audio. Sygnał z
mikrofonów strefowych jest dystrybuowany niezależnie
(posiada wyższy priorytet) i nie zmniejsza liczby
dostępnych kanałów wejściowych.

Każdy kanał umożliwia podłączenie naściennego panelu
do zdalnego sterowania (gniazda 8P/8C/RJ-45).
Dostępne są 3 modele różniące się możliwościami
sterowania oraz ilością i rodzajami wejść (UPM 8801,
UPM 8802, UPM 8803). W dowolnym momencie
możemy wyłączyć funkcjonalność dowolnego z
podłączonych zdalnych paneli poprzez przycisk
znajdujący się obok każdego z gniazd przyłączających.

Parametry techniczne  
Moc wyjściowa (nie dotyczy) (wymagane zasilenie z zewnętrznych

wzmacniaczy)
Klasa stopnia końcowego (nie dotyczy)
Sprawność (nie dotyczy)
Wejścia audio 4x linia (niesymetryczne, RCA), 4x mikrofon/linia

(symetryczne, gn. term. śrubowego) + wejście
mikrofonu z priorytetem (XLR, symetryczne)

Wejścia mikrofonu strefowego 2 (gniazdo 8P8C/RJ-45)
Wyjścia audio 8x gniazdo terminala śrubowego (symetryczne)
Wyjście głośnikowe Brak (urządzenie wymaga podłączenia

wzmacniacza)
Wejścia 100V Brak
Złącze magistrali systemowej DB 37
Strefy / linie głośnikowe 8 stref / 8 linii (wymagane zasilenie z zewnętrznych

wzmacniaczy)
Maksymalna ilość stref w systemie 32 , przy maksymalnej konfiguracji sprzętowej

systemu
Liczba kanałów 8
Moc maksymalna na kanał zależna od użytych końcówek mocy oraz ilości stref
Moc maksymalna na pojedynczą linię zależna od użytych końcówek mocy oraz ilości stref

(możliwe jest zróżnicowanie pomiędzy liniami)
Wejścia alarmowe 1 (głosowe, symetryczne 0dB lub niesymetryczne

100V)(głosowe lub wyzwalające syrenę)
Wejścia sterujące 8 (panele naścienne)
Możliwości rozbudowy systemu 1 kontroler w trybie master + 3 kontrolery w trybie

slave
System rozproszony Nie
Pasmo przenoszenia 20Hz ... 20kHz
Zniekształcenia (THD)(f=1 kHz) 0,2 %
Priorytety 5 poziomów
Wbudowany gong Brak
Zasilanie phantom Tak , dla wejść mikrofonowych 5-8
Korekcja barwy dźwięku na wejściu Brak
Korekcja barwy dźwięku na wyjściu 2 pasma (wysokie/niskie tony, +/-10 dB) , dla

każdego z kanałów osobno
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)
Montaż szafa rack 19" (opcja)
Kolor czarny
Wysokość 3U
Wymiary 133 x 430 x 365 mm (wys. x szer. x głęb.)
Waga 9 kg

UNIelectronic UMM 8800
Wielostrefowy system matrycujący audio, 8 wejść (linia/mikr.), 8 wyjść liniowych
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Dla wejść liniowych mamy możliwość regulacji czułości
wejściowej, podobnie jak dla wejść mikrofonów
wielostrefowych oraz dla mikrofonu na gnieździe XLR, a
także dla sygnałów pochodzących z paneli naściennych.
Na każdym kanale wyjściowym dostępna jest osobna
regulacja głośności, osobna regulacja tonów wysokich i
niskich oraz możliwość osobnego ustalenia
maksymalnego poziomu sygnału wyjściowego (max
1,5V). Każdy kanał daje też możliwość osobnej regulacji
głośności sygnału muzycznego (z wejść liniowych) i
osobnej regulacji głośności sygnału z wejść
mikrofonowych. Dodatkowo na każdym wyjściu
możemy osobno doregulować poziom nadawania z
mikrofonów wielostrefowych.

Oprócz wymienionych już wejść sygnału audio,
urządzenie posiada także wejścia specjalne - jedno
wejście audio dla nadawania alarmu głosowego oraz
wejścia sygnałów sterujących - 8 kontaktów nadawania
alarmowego (osobne załączanie dla każdego kanału
wyjściowego) oraz wejścia sterujące dla wyzwolenia
tonowego sygnału alarmowego i tonowego sygnału
ewakuacji. Poziom syreny oraz nadawania alarmowego
można niezależnie doregulować za pomocą pokręteł na
tylnym panelu.

Urządzenie działa w oparciu o priorytetyzację sygnałów
wejściowych. Najwyższy priorytet ma sygnał z
mikrofonu na gnieździe XLR, następnie sygnały z wejść
alarmowych (głosowe i tonowe), dalej mikrofony
wielostrefowe, sygnały ze zdalnych paneli naściennych i
na końcu sygnały z wejść liniowych i
mikrofonowo/liniowych.

 


