REGULÁTORY HLASITOSTI
TEL.: 596 321 160 - WWW.DEXON.CZ

!

- vysoká účinnost
- bezeztrátová regulace
- požárně bezpečný

PRT 10
1000
00
transformátorový, 4 vodičový, 100 W

PRT 300
transformátorový, 4 vodičový, 30 W

PRT 1000 kompletní regulátor
Kat. č.: 12 267 ......................................ks

PRT 300 kompletní regulátor
Kat. č.: 12 275 ......................................ks

PRT 1000 pouze elektronika
Kat. č.: 12 268 ......................................ks

PRT 300 pouze elektronika
Kat. č.: 12 276 ......................................ks

PR 104 rezistorový, 3 i 4 vodičový
Regulátor hlasitosti, který dovoluje napojení nuceného poslechu 2 (bez nuc. poslechu), 3 (signálem) nebo 4 (spínacím napětím 24 V) vodičovou metodou s možností vlastního nastavení. Totální vypnutí, minimální vzájemné ovlivňování regulátorů, vylepšený, antivandalní, design
ABB Tango.
kompletní regulátor
Kat. č.: 12 296 ......................................ks
pouze elektronika
Kat. č.: 12 297 ......................................ks

typ regulátoru
nucený poslech
regulace
požární bezpečnost
zatížitelnost
počet poloh regulace
totální vypnutí
nezávislost regulátorů na sobě
odolnost proti vandalům
minimalizace indukce cizích signálů
relé
instalace
výbava
rozměry s rámečkem

!

elektroniky regulátoru
mohou být kombinovány
i s jinými rámečky

PRT 1000
PRT 300
PR 104
transformátorový
transformátorový
rezistorový
4 vodičový, 24 V
4 vodičový, 24 V
3 i 4 vodičový, 24 V
bezeztrátová regulace
bezeztrátová regulace
ztrátová regulace
požárně bezpečný
požárně bezpečný
100 W rms / 100 V
30 W rms / 100 V
10 W rms / 100 V
11
11
11
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
24 V / 15 mA relé s ochranou
24 V / 15 mA relé s ochranou
24 V / 15 mA relé s ochranou
do krabic pod omítku velmi hlubokých nebo PRT 6000
elektronika, držící plech, matičky, podložky, plastový kryt včetně ovládače ABB Tango bílý. Vnější rámeček
není součástí (uživatel může použit svůj vlastní, např. dvojnásobný).
86 × 86 × 55 mm
86 × 86 × 55 mm
80 × 80 × 40 mm

PRT 6000
panel regulátorů hlasitosti
- hliníkový panel tl. 3 mm pro instalaci
regulátorů hlasitosti řady PR a PRT
- možno instalovat transformátorové i
odporové regulátory hlasitosti
- až pro 6 regulátorů hlasitosti
- vhodné pro plošně ozvučovací systémy, kde rozhlasová ústředna nedovoluje přímo nastavovat hlasitost jednotlivých zón
- určeno pro instalaci do 19“ racku
- zadní strana otevřena pro snadnou montáž regulátorů
a kabeláže
- aretační otvory proti pootáčení regulátorů v panelu
- možná konﬁgurace od 1 × 10 W (1 × PR 104) až po 6 × 100 W
(6 × PRT 1000)

62

panel 6 aretačních červíků
- balení panelu obsahuje 1× panel,
a imbusový klíč
- regulátory hlasitosti a ovládací knoﬂíky se dokupují
zvlášť podle potřeby dané instalace
- rozměry 483 × 88 (2U) × 3 mm
- hmotnost panelu 0,33 kg
- hmotnost panelu s 6 osazenými PRT 1000 1,48 kg
panel
knoﬂík

Kat. č.: 12 295 ...............ks
Kat. č.: 041065 ............. ks

