
 

 Strefy / linie głośnikowe: 4 strefy / 8 linii 
 Ilość kanałów: 4 
 Moc maksymalna na kanał: 500 W RMS 
 Wbudowany mikrofon alarmowy: Brak 

 

Parametry techniczne  

Wejścia audio 1x PSS/PSM, 4x 0dB  

Wyjścia audio 4x 0dB (do wzmacniacza) 

Wejścia 100V 4x gniazdo terminala śrubowego 
(sygnał ze wzmacniaczy) 

Wyjście magistrali 100V 4x gniazdo terminala śrubowego 
(wyjście bezpośrednio na głośniki lub 
do rozdzielacza linii IDA4SU) 

Złącze magistrali 
systemowej 

8P8C / RJ-45 (połączenie 
ekranowanym przewodem kat.5) 

Strefy / linie głośnikowe 4 strefy / 8 linii (z rozdzielaczami 
IDA4SU) 

Maksymalna ilość stref w 
systemie 

256 (512 linii głośnikowych A+B), 
przy maksymalnej konfiguracji 
sprzętowej systemu skupionego 

Ilość kanałów 4  

Moc maksymalna na kanał 500 W RMS  

Wbud. mikrofon alarmowy Nie  

Pamięć komunikatów 32 (łącznie 2 min. 11 sek.) dla 
jednego kontrolera Master 

Wejścia alarmowe 32 (przy użyciu zewnętrznego modułu 
EVAC BOARD) 

Wejścia sterujące 4 + 16 z modułem EVAC BOARD 

Wejścia awarii 1 + 4 z modułem EVAC BOARD 

Wyjścia sterujące 4  

Wyjścia przekaźnikowe 
awarii 

2 (1x awaria natychmiastowa, 1x 
awaria odroczona) 

Wyjście przekaź. ewakuacji Tak  

Wyjście przekaź. BYPASS Tak  

Możliwości rozbudowy 
systemu 

1 kontr. master + maks. 63 kontr. 
slave (wiele szaf sprzętowych w 
jednej lokalizacji - syst. skupiony) 

System rozproszony Tak , możliwość sieciowania wielu 
syst. skupionych 

Priorytety 100 poziomów 

Regul. opóźn. na wyjściach Maks. 683 ms  

Nadzór stacji PSS/PSM Wkładka mikrof., przedwzmacn., 
ekran dotykowy, procesor, połączenie  

Nadzór wyjściowy Działanie wzmac., wzmocnienie 
wzmac., imped. linii głośn., upływność 

Pasmo przenoszenia 10 Hz - 22 kHz  

Zniekształcenia (THD) 0.02 % (f=1 kHz) 

Częstotliwość próbkowania 48 kHz  

Rozdzielczość próbk. audio 24 bity  

Korekcja parametryczna  3 na wejściu /7 na wyjściu  

Pamięć zdarzeń 2048  

Wyświetlacz 2 linie po 16 znaków  

Napięcie zasilania 24 V DC  

Temperatura pracy 0 ... +40 °C  

Kolor RAL 7015  

Wysokość 1U  

Wymiary 430 x 230 x 44 mm  

Waga 3 kg  

 

 
 
 
 
 

IDA4M 
Kontroler master systemu DSO SINAPS 

 

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 wiele kontrolerów SLAVE. 


