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JPA 6120C

Představujeme vám maticové rozhlasové ústředny 

JPA 6120 a JPA 6240. Pojem „maticová“ pro uži-

vatele znamená, že v každé výstupní zóně (je jich 

k dispozici šest) může být jiný signál. To ocení pře-

devším majitelé penzionů, wellness center, restau-

rací a jiných společenských prostor, u kterých se 

žádá, aby každá zóna přenášela jiné audio. Např. 

v restauraci moderní hudba, ve wellness částí 

relaxační hudba. Uživatel u každého zvukového 

zdroje navolí, do kterých výstupních zón má být 

nasměrován, nebo v zóně, na nástěnném ovládači 

zvolí, který signál chce poslouchat.

Ústředna je vybavena 4 univerzálními vstupy, 

3 bezpečnostními vstupy, audiomodulem s emer-

genčním hlášením a modulem přehrávače. 

Ovládání ústředny je možné za pomocí nástěn-

ných lokálních ovládačů JPA 6120C a přepážko-

vých mikrofonů PA 120, které instalujeme přímo 

v zónách. 

Lokální ovládač se vstupy

Technická data

-  panel pro volbu poslouchaného zdroje signálu připojeného k mati-
ci nebo lokálního vstupu nebo zařízení připojeného přes Bluetooth

- čelní panel v praktickém elegantním stříbrném provedení
-  displej indikující zvolený zdroj signálu, popř. nastavovanou hlasi-

tost
- tlačítka pro digitální volbu zdroje signálu a hlasitosti
- spínač pro aktivaci lokálních vstupů
-  přepínač pro volbu lokálního vstupu XLR / RCA, nebo lokální 

Bluetooth konektivity
-  1 vstup Mic konektorem XLR sym. s nastavením hlasitosti. Vst. 

úroveň 10 mV, vst. impedance 1 kΩ / sym.
-  1 vstup Line stereo konektory RCA Cinch s nastavením hlasitosti. 

Vst. úroveň 350 mV, vst. impedance 10 kΩ

- stereo vstup je převáděn do mono formátu přímo ovládačem
-  vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné lokální přehrávání 

z chytrého telefonu nebo tabletu
- spárování s Bluetooth zařízením je chráněno heslem
-  snadné připojení k ústředně pomocí jediného UTP kabelu Cat 5, 

max. délka propoje 200 m, konektor RJ 45 obsahuje data, audio, 
napájení

- nastavení komunikační adresy pomoci DIP spínačů
- včetně plastové instalační krabice o rozměrech 120 × 68 × 40 mm
- rozměry 120 × 74 × 44 mm
- zastavěná hloubka 31 mm 
- hmotnost 140 g
Kat. č.: 27 799 ks


