
 
        EN 54-16 certificiran alarm sistem 

     Sistemkomponenta: ITEC NET    DIGIPOWER 1X250T 
      

 
 
Polna moč tudi pri 24VDC single-supply! Absolutno nujno potrebno za standardizirane sisteme naprave. Oprema za 
napajanje skladno z EN 54-4 zagotovi pri izpadu električnega omrežja rezervno dobavo električne energije-napajanje iz 
priključenih akumulatorjev (24VDC). Zato morajo biti ojačevalniki sposobni opravljati svoje naloge ojačevalne moči v polni 
meri, tudi pri 24VDC. ITEC DIGI POWER ojačevalniki ne le izpolnjuje te zahteve, vendar imajo tudi mnoge druge 
pomembne lastnosti, kot so npr. energetsko učinkovit stand-by "mode. Digitalni 100V ojačevalnik za profesionalne, trajne 
in varne ELA naprave. Zelo zanesljivo elektronsko  oblikovanje zagotavlja brezkompromisno kakovost zvoka in leta 
delovanje brez težav. Skoraj brez odpadne toplote, več kot 90% izkoristek po zaslugi digitalne obdelave signalov. 

• - brez vzdrževanja hladilnega sistema, brez ventilatorja 
• - spremljanje stikov 
• - digitalna obdelava signalov 
• - samo 260 mm globine vgradnje 
• - samo 10 W v stanju pripravljenosti, Standby modus 
• - niska poraba baterije  v delovanju v sili  

Kontrolni regulatorji  za vsak kanal na zadnji strani. Prikaz vseh pogojih delovanja preko LED.  

Hladilni sistem deluje brez vzdrževanja, brez ventilatorjev. To pomeni brez onesnaževanja brez kasnejših stroškov, brez 
gibljivih delov, brez hrupa. 

o LED indikatorji za signal in način delovanja. 
o Fault signal za baterijo in omrežje. 
o Fault signal za končno stopnjo. 
o 2/4 Kanalov v 2HE 19” ohišjo. 
o Majhna globina vgradnje  (samo 260 mm). 
o Vsi priklopi preko plug-in/screw. 
o Uravnoteženi-simetrični vhodi z možnostjo transformatorja. 
o Avtomatsko Standby delovanje. 
o Zaščita vezja proti kratkemu stiku, temperatura, DC ... 
o 230V AC in 24V DC napajalnik. 
o Vklop z zamudo. 
o Hladilni sistem brez vzdrževanja, brez ventilatorjev. 
o Digitalna obdelava signalov. 
o Poraba samo 10W v Standby moduso. 

 
  



 
        EN 54-16 certificiran alarm sistem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
        EN 54-16 certificiran alarm sistem 
 
        ITEC DIGIPOWER   1x250T/100V 

 
 
VHODI IN IZHODI 

 
VHODI: 
24 VDC napajanje 
230 VAC napajanje 
2 x analogni Audio vhodi 
2 x Kontrolni vhodi 
2 x Pilotton-Audio vhodi 
 

IZHODI: 
100V/50V močnostni izhodi 
4 x Status kontakti 
24V..................zaprto če je ok 
CH A............... zaprto če je ok 
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        DIGIPOWER 1 X 250T  -  TEHNIČNI PODATKI 

 
 
 

MODEL DIGIPOWER 1X250T 
P out W  1 x 250W    
Skupno harmoni čno popa čenje (THD)  <  0,2% 
Vhodna ob čutljivost  1V @ 10kOhm 
Izhodni transformator  50 V / 100 V 
Poraba energije pri 230 V Standby modus  10 W 
Poraba pri energije 230 V pri polni obremenitvi   
DC-Poraba toka v Standby moduso  400 mA 
DC-Poraba toka v 230 V AC delovanju  40 mA 
Vhodi  simetrični na plug in  / screw 
Napajanje  230 v AC /  24 V DC 
Netehtano SNR dB  85 dB 
Frekven čni razpon  70 Hz + 20 kHz / - 3 dB 
Delovna temperatura Okolja  - 5° do +40°  
Zaščina vezja  DC, kratki stik, nihanje, temperatura, ... 
Mere 482 x 88 x 260 mm, 19” /  2 HE 
Teža kg  11,2 kg  

 
Vse informacije so brez jamstva, tehnične spremembe so možne kadarkoli. 

ALLGEME 


