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MULTIROOM SYSTÉM OZVUČENÍ

architektura:
- kompletní multiroom set pro ozvučení 8 zón stereofonně
-  velice jednoduché užívání – jeden přístroj řeší vše: Pře-

hrává 4 kanálově hudbu, řeší tuner, zesiluje, plánuje a 
budí 8 zón. To vše za bohatého komfortu na nástěnných 
ovládačích.

-  balení obsahuje centrálu, 8 nástěnných dotykových LCD 
ovládačů, 2 IR dálkové ovladače pro pokoje, 1 IR dálkový 
ovládač pro centrálu, patch panel pro napojení kabelů 

- 4 hudební zdroje (kanály), 8 výstupních stereofonních zón
-  vysoká kvalita HiFi reprodukce, nejedná se o vysokoimpedanč-

ní 100 V řešení
-  4 kanálové provedení, tzv. že jsou vysílány zároveň 4 hudební 

kanály, t.j. DVD, tuner, Mp3, AUX
výstupní výkon:
-  vestavěný zesilovač pro buzení celkem 8 stereofonních zón,

1× 50 W rms + 7× 15 W rms stereofonně
- zatěžovací impedance min. 8 
- celkový výkon zesilovače 310 W rms
- vestavěný subsonic fi ltr, limiter a soft start
-  funkce power sawing – není-li vysílán žádný hudební signál,

systém přejde automaticky do spícího režimu, kdy spotřebovává 
výkon jen 5 W

výbava centrály:
-  vestavěný DVD přehrávač s podporou různých formátů videa
- video výstup na zadním panelu centrály
- USB slot pro fl ash paměť s podporou do 4 GB paměti
- slot pro SD paměťovou kartu s podporou do 4 GB paměti
- vestavěný FM/AM tuner
-  1× AUX vstup pro napojení dalšího stereofonního zařízení,

konektory 2× RCA (Cinch)
-  plná podpora Mp3 přehrávání z DVD, USB, nebo SD
-  možnost náhodného i opakovaného přehrávání (4 režimy)
ovládání, plánování:
-  k centrále je dodáváno 8 nástěnných ovládačů s 2,4“ barevným 

TFT LCD dotykovým displejem. Na těch uživatel volí hudební ka-
nál (DVD, tuner, Mp3, AUX), nastavuje hlasitost, basy, výšky, vy-
bírá skladby, Mp3 soubory, posunuje, vrací zpět, ladí a ukládá 
stanice tuneru atd. Samotný ovladač se tak tváří jako plnohod-
notný lokální přehrávač.

-  nástěnný ovládač zobrazuje číslo skladby, hudební kanál (zdroj), 
čas skladby, hlasitost, nastavení equalizéru (basy, výšky), teplo-
tu, čas

-  menu ovládače v několika jazycích, čeština se připravuje,
defaultně angličtina

- funkce dočasného umlčení zóny na nástěnném ovladači
- funkce zobrazení času (hodin) na nástěnném ovladači
-  možnost naplánování až 99 událostí v systému na každý den, 

pro každý den v týdnu. Změna režimů přehrávání, zapínání a vy-
pínání tak může být zcela automatické

-  součástí dodávky jsou 2 IR dálkové ovládače. Jednoduše je 
v místnosti namíříte na nástěnný ovládač a provádíte lokální 
ovládání, stejně jako na nástěnném ovladači. Dosah 20 m.

-  MRS 1310 je možné propojit pomocí RS232 na systémy „inteli-
gentních budov“ nebo „inteligentní domácnosti“ (řeší světelné re-
žimy, vytápění, spotřeby el. energie, bezpečnost atd.). Dexon to-
tiž poskytuje plné znění ovládácího protokolu.

propojení:
-  jednoduché propojení do každé zóny pomocí 2× reproduktorové-

ho kabelu (stero, doporučujeme reproduktorovou dvoulinku 1,5 
nebo 2,5 mm2, k reproduktorům) a pomocí UTP CAT 4/5/6 kabe-
lu (ovládací data, k ovládači)

-  ovládač může být vzdálen až 100 m od centrály (odolnost ruše-
ní dat)

-  tento multiroom systém doporučujeme kombinovat s řadou
vestavných kevlarových reproduktorů RP xxx

-  velice vhodný pro ozvučení rodinných domů, bytů, fi rem i penzi-
onů

parametry:
- vstupní citlivost AUX vstupu 0,775 V / 0 dBu
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / ± 3 dB
- odstup S/N > 80 dB, zkreslení THD < 0,01 %
- damping factor 500, rychlost přeběhu 70 V / ms
- AM rozsah tuneru 522 – 1 611 kHz, FM 87 – 108 MHz
- nucené chlazení regulovaným ventilátorem
- pracovní teplota –15 °C – 40 °C
- kompletní výstupní ochrany
- napájení 230 V AC / 50 Hz
- příkon 400 W plný výkon / 5 W spící režim
- rozměry centrály 430 × 132 × 380 mm, hmotnost 14,5 kg

Kat. č.: 27 865 ..................................sada

pro každý den v týdnu Změna režimů přehrávání zapínání a vy-

MRS 1310 multiroom systém, 8 stereo zón,

s DVD, Mp3, SD, USB a tunerem, 1× 50 + 7× 15 W 

MRS 1310 je kompletním řešením ozvučení typu multiroom pro rodinné domy, byty, kanceláře a penziony. Jedná se o plnohodnotné

HiFi řešení pro 8 stereofonních zón s 4 hudebními kanály. Oproti konkurenci navíc se zdroji signálu – DVD, SD, USB, Mp3, AM / FM tu-

nerem a AUX vstupem. 1 centrála tak řeší distribuci, zesílení i samotné přehrávání.

Systém je tak velice kompaktní a jednoduchý na zapojení. Vůbec není třeba řešit propoje IR ovládání, jako u klasických multiroom řeše-

ní, a není nutné naučit centrálu „si rozumět“ s připojenými přístroji. U modelu Dexon MRS 1310 toto zcela odpadá, neboť vše je schová-

no „v jedné krabici“. Samotné propojení se tak redukuje na propojení směrem na reproduktory a směrem na nástěnné ovládače.

UKÁZKA APLIKACE 
NA STR. 83

1 CENTRÁLA S PŘEHRÁVAČEM
8 NÁSTĚNNÝCH LCD OVLADAČŮ

3 DÁLKOVÉ OVLADAČE
1 PATCH PANEL
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