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Představujeme vám maticové rozhlasové 

ústředny JPA 6120 a JPA 6240. Pojem „ma-

ticová“ pro uživatele znamená, že v každé 

výstupní zóně (je jich k dispozici šest) může 

být jiný signál. To ocení především majitelé 

penzionů, wellness center, restaurací a ji-

ných společenských prostor, u kterých se 

žádá, aby každá zóna přenášela jiné audio. 

Např. v restauraci moderní hudba, ve well-

ness částí relaxační hudba. Uživatel u ka-

ždého 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 vstu-

py, 3 bezpečnostními vstupy, audiomodulem 

s emergenčním hlášením a modulem přehrá-

vače. Ovládání ústředny je možné za pomocí 

nástěnných lokálních ovládačů JPA 6120C 

a přepážkových mikrofonů PA 120, které 

instalujeme přímo v zónách. 

PA 120 Přepážkový mikrofon
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Technická data

- přepážkový mikrofon, pomocí kterého hlásíme do výstupních zón
- tlačítka pro volbu zón s indikací
- tlačítko pro volbu všech zón najednou
- výrazné tlačítko pro aktivaci hlášení
- popisové pole pro pojmenování jednotlivých volených zón
- akustická signalizace výběru zóny
- automatické utlumení domovské zóny proti zpětné vazbě
-  snadné připojení k ústředně pomocí jediného UTP kabelu Cat 5, 

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

-  odbočka na odchod pro připojení lokálního ovládače konektorem 
RJ 45

-  1 vstup Aux konektorem Jack 3,5 pro připojení jiného linkového 
zdroje signálu, který se přimíchává k mikrofonnímu hlášení. Vst. 

úroveň 350 mV, vst. impedance 10 kΩ
-  kondenzátorový mikrofon na husím krku, který snímá z větší dálky 

než elektrodynamický
- indikace aktivity na základně i na vlastní hlavici mikrofonu
- indikace napájení, připojení a zaneprázdnění
- společné nastavení hlasitosti pro mikrofonní hlášení i Aux vstup
- nastavení komunikační adresy pomoci DIP spínačů
- frekvenční rozsah 100 – 18 000 Hz ± 3 dB
- odstup S/N > 75 dB
- výstupní úroveň 1 V / 600 Ω
- rozměry 170 × 50 × 130 mm
- délka husího krku s mikrofonem 400 mm
- hmotnost 630 g
Kat. č.: 27 905 ks


