®

UniVox DLS-70 jest oryginalnym, sterowanym prądowo
wzmacniaczem pętli indukcyjnej przeznaczonym do trwałej instalacji.
System został zaprojektowany do długotrwałego, stabilnego, a
zarazem ekonomicznego i bezpiecznego użytkowania.
®
UniVox DLS-70 to wszechstronny wzmacniacz (posiada wejścia
zarówno mikrofonowe, jak i liniowe) przeznaczony do punktów
obsługi klienta – okienek kasowych, kas biletowych, punktów
informacyjnych itp. Idealnie się sprawdza w miejscach, gdzie
wymagana jest pętla niewielkich rozmiarów – zamiast przewodu pętli,
możliwe jest zamontowanie poduszki indukcyjnej pod okienkiem
obsługi klienta. W efekcie otrzymujemy stabilny i czysty dźwięk z
automatyczną kontrolą głośności dźwięku, dzięki zastosowanemu
podwójnemu układowi automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW).
®
UniVox DLS-70 spełnia wszystkie wymagania standardów
międzynarodowych (IEC), brytyjskich oraz NNH (Nearest Neighbor
Histograms) dla wzmacniaczy pętli indukcyjnych.
®
Za pomocą UniVox DLS-70 można pokryć powierzchnię rzędu
2
70m . Zabezpieczenie przed spięciem oraz 10A prąd na wyjściu
®
czynią z UniVox DLS-70 stabilny, mocny wzmacniacz z szerokim
marginesem bezpieczeństwa.
Cechy
 Duży prąd na wyjściu 10A RMS (50App)
 Zabezpieczenie przed spięciem
 Bezpiecznik samoresetujący
 Wejście liniowe

 Oddzielna regulacja niskich i wysokich
dźwięków
 Dwa wskaźniki LED: zasilania i działania
pętli

 Informacja dźwiękowa dla sygnałów
telefonu/dzwonka do drzwi

 Zalecany do stosowania w punktach
obsługi klienta, biurach, szkołach,
domach i miejscach użyteczności
publicznej

 Podwójny układ ARW – wysoka
zrozumiałość mowy

 Sprawdzona, najwyższej klasy szwedzka
technologia

 Dwa wejścia mikrofonowe
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UniVox® DLS-70
Parametry techniczne
Zasilanie:

230-240V AC 50Hz, 2,5-25W

Powierzchnia pokrycia:

70m2, , podwójny zwój
50m2, IEC 60118-4, pojedynczy zwój

Wyjście pętli:

Maksymalny prąd

50App/1ms/1kHz, wyjście zabezpieczone przed spięciem
10A RMS/10ms/1kHz
7A RMS/125ms/1kHz

Maksymalne napięcie

31Vpp

Charakterystyka częstotliwości

100-5000Hz (±3dB)

Zniekształcenia

<1%

Połączenie pętli

Terminal śrubowy lub 2pin DIN dla przewodu pętli, poduszki
indukcyjnej oraz słuchawki.

Mic1
Mic2

Mikrofonowe z wbudowanym zasilaniem phantom dla mikrofonów
elektretowych. Gniazdo 3.5-mm 7mV/4.5kOhm.
Tak jak Mic1

Line

Gniazdo 3.5mm, 30mV-10V/56kOhm.

Podwójny układ ARW:

Zakres dynamiki
Czas ataku
Czas powrotu

>70dB
2-500ms
0,5-20dB/s

Regulatory:

Wysokie dźwięki
Niskie dźwięki
Nastawienie pętli

0-+9dB, potencjometr na panelu przednim
0-+12dB, potencjometr na panelu przednim
2
0-70m , potencjometr na panelu przednim

Wskaźniki optyczne:

Zasilanie
Prąd pętli

Żółta dioda LED na przednim panelu
Zielona dioda LED na tylnym panelu

Pozostałe informacje:

Wymiary
Waga
Kolor
Numer katalogowy

208x100x50mm (sz. x gł. x wys.)
1,1 kg
Ciemnoszara obudowa
211020

Wejścia:

Uwaga
 Układ ARW – czasy zależą od rodzaju dźwięku na wejściu.
 Jeśli telewizor nie posiada wyjścia SCART – przyłóż mikrofon (numer katalogowy 242401)
do głośnika telewizora. Mikrofon podłącz do wejścia Mic1 lub Mic2.

Planowanie instalacji
2

Powierzchnia pętli [m ]

Pętla o 1 zwoju

Pętla o 2 zwojach *

50-70

Nie zalecane

>=2x1,5 mm

0-50

>=1 mm

2

2

2

>=2x1 mm

* - Zalecane, najbardziej wydajne.

Producent: Bo EDIN AB, Förradsvägen 2B, 181 41 LIDINGÖ
Oficjalny dystrybutor: NOVATEL Sp. z o.o. 43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1
tel. 32 20 11 704, fax. 32 20 11 511

