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KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

10 vstupních signálů do 8 různých zón, 8x80 W
JPA 1640 je modelem vícekanálové rozhlasové ústředny. Znamená to, 
že u každého z deseti vstupů si navolíte (nasměrujete), do které zóny 
bude „hrát“. Tím pádem v každé z osmi zón „hraje“ jiný signál. Toto 
zvláště ocení majitelé penzionů, restaurací a jiných společenských pro-
stor, u kterých se žádá, aby každá zóna přenášela jiný signál. Ústřednu 
je možné ovládat pomocí programu pro operační systém Windows přes 
počítačovou síť. Toto je velká výhoda, protože ústřednu může ovládat 
více uživatelů z více míst. Dále je možné měnit konfiguraci ústředny 
dálkově stiskem jednoho z osmi možných tlačítek.

Rozhlasová ústředna

Technická data

JPA 1640

- výkon 8×80 W rms
- minimální zatěžovací impedance 4 Ω
- 7 vstupů Line konektory Cinch
- 1 vstup Mic konektorem XLR
-  vestavěný FM digitální stereofonní PLL tuner s paměťmi pro nala-

zené stanice
-  8 regulovatelných monofonních výstupů - zón v nízkoimpedanč-

ním režimu přes pérkové svorky
-  vstup BNC pro připojení externí antény pro vestavěný tuner
- každý vstup i tuner lze nasměrovat na libovolný výstup
- pětipásmový equalizér pro každý vstup
-  ovládaní a nastavení ústředny pomocí tlačítek a otočného voliče 

na panelu. Vlastní nastavení ústředny provádíme v přehledném 
menu. Nastavovat můžeme hlasitosti vstupů, jejich propojení na 
výstupy, jejich konfigurace mono/stereo, 5 pásem equalizéru, 
ukládáme a vyvoláváme konfigurace do pamětí, ladíme tuner a 
ukládáme nalazené stanice do pamětí, konfigurujeme tuner (cit-
livost, mono/stereo), nastavujeme datum a čas, konfigurujeme 
plánovač, který automaticky zapíná a vypíná ústřednu a prohlíží-
me elektrické stavy jednotlivých zesilovačů (teplota chladičů, DC 
ofset). Pomocí internetového prohlížeče nebo Telnetu můžeme 

nastavovat IP adresu a port rozhlasové ústředny pro její správnou 
identifikaci v počítačové síti.

-  dálkové ovládání a nastavení ústředny přes LAN (konektor RJ 45) 
pomocí softwaru pro Windows (je součástí) - doporučené nejčas-
tější ovládání

-  rychlé dálkové ovládaní konfigurace ústředny pomocí 8 externích 
spínačů. Jednoduchým sepnutím jednoho z nich rychle přepneme 
ústřednu do režimu např. „večerní provoz“. Minimalizujeme tak 
ovládání ústředny. Vhodné pro laickou obsluhu.

-  rychlé ovládání konfigurace ústředny (předvoleb) také pomocí 4 
tlačítek na čelním panelu. Vhodné pro laickou obsluhu.

- podsvětlený LCD display
-  dokumentovaný komunikační protokol v návodu k použití (mož-

nost vlastní tvorby ovládacího softwaru, popř. zahrnutí do jiných 
ovládacích celků)

-  možnost rozšíření na 16 výstupních zón modulem JPA 1641 (výro-
ba na zakázku)

- napájení AC 230 V / 50Hz
- rozměry 445 × 260 × 88 (2U) mm
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