
 



CILJ   TEGA 
Primarni cilj naše razvojne dejavnosti je ustvarjanje proizvodov za potrošnike, temveč tudi za načrtovalce in tonske tehnike 
ki  morajo opremo namestiti in pri tem glede na potrebe kupcev spravit v zagon.   Veliko let praktičnih izkušenj na področju 
ozvočenja so nas naučile kaj je res potrebno: večnamenska naprava ki ponuja tehniku vse možnosti za obdelavo signalov in 
upravljavcu najenostavnejšo uporabo. ITEC MultiMix 8 / 4 digital je zaradi svoje dostopne cene tudi za male in preproste 
naloge primeren.  S svojo odprto arhitekturo, možnosti kaskadiranja in izjemne kakovosti je prav tako za velike in zelo 
kompleksne naprave idealen. Enostavno in razložljivo ostane v vsakem primeru priključitev in konfiguracija mešalnika.  
Vključena programska oprema za konfiguracije ITEC MIXDESIGN je jasna in lahko razumljiva, opravljanje je  za vsakogar 
hitro naučljivo. 
 
FUNKCIJA 
Za razliko od primerljivih izdelkov je ITEC MULTIMIX glede poti signalnov analogni mikser!  
Vendar pa je popolnoma digitalno kontrolirani! ( Digital controlled) 
Dva procesorja nadzirata in regulirata VCAje, merita ravni, donatorje in  preklopita poti signalov.  
Osnovni Analogni koncept je ključnega pomena za izjemno kakovost, zlasti v smislu signal-šuma, dinamiko in 
harmoničnega popačenja za šibke signale.  Interni BUS : Vsakega od osmih vhodnih kanalov je mogoče mešati z enim ali 
več od štirih AVTO BUS linij.  Pri napravah brez modula DSP je BUS enak z  ustreznim izhodom. DSP nudi možnost 
obdelave vsakega BUS signala  preden se doda na izhode.  Do 15 kompletne konfiguracije lahko v Flashu MultiMixa 
shranite in so dostopni za uporabnika ob vklopu. 
 
AUTO-MIXING 
Integrirano kot standard je avtomatski mikrofon mixer ki deluje brezhibno. 
Večje število mikrofonov po našem mnenju brez te naprave ni možno nadzirat in obvladat. 
 Perfektni Algoritem zagotavlja popolno in varno zaznavnost uporabljenih mikrofonov, tudi z močnim hrupom okolja in 
neugodne namestitev mikrofonov.   Glede na število odprtih mikrofonov se  zmanjša skupni obseg glasnosti in s tem 
razmah do praga povratne informacije (Feedback) ostane trajno konstanten (NOMA).  
Možnost dostopa do vseh pomembnih Auto-Mixing parametrih (število odprtih MIK, zmanjšanje neaktivnih vhodov, 
histerezo, itd), omogoča odlično prilagajanje na uporabljene mikrofone in akustiko prostora.  
 
AUTO MUTE  -  VOICE OVER MUSIC (VOM) 
Eden ali več kanalov se predelijo kot Trigger vhodi. Pri odkritju signala opredeljena skupina vhodov zmanjša obseg na 
izbrano raven (npr. zmanjšanje glasbe med napovedu/govoru.) 
 
PRIORITY 
Eden ali več kanalov se predelijo kot prednostni/Priority vhodi. Pri odkritju signala, se vsi drugi vhodi v celoti znižajo (alarm 
napovedi) alarmni signali. PRIORITETA deluje vzporedno z VOM in je tej funkciji vedno nadrejena. 
 
COMPRESSOR-LIMITER 
Za vsak vhodni kanal je en digitalno krmiljen analogni kompresor / limiter z vsemi običajnimi funkcijami in nastavitvami na 
voljo. 
 
MULTIMIX 8/4 DIGITAL - HARDWARE 

 

 
 

NADZOR IN PRIKAZOVALNI ELEMENTI 
MultiMix 8 / 4 digital ponuja možnost ročnega krmiljenja v svoji najpreprostejši obliki in sicer z potenciometri na sprednji 
strani. To je značilna prednost pred primerljivimi napravami. 
Edini način  za uresničitev uporabniku resnično prijazni “stand alone “ rešitvi .  
8 regulterjev za kontrolo glasnosti so prosto prenosljiva tudi nadzor nad več vhodov za upravljavca ni problem (npr. stereo). 
Seveda je obseg nadzora (najnižja / najvišja glasnost) mogoče vnaprej nastavit.  
Na sprednji strani je LED zaslon z 8 elementi. V skladu z MultiMix-konceptom so tudi naloge teh LED prosto določljive. 
Uporabnik odloči in določa, ali želi Peak ali Signal kazalo za vsak kanal. 
Ali pa se celotna LED veriga uporablja kot pokazatelj za vhodne / izhodne kanale. 
 V Automixing delovanju služijo LED za prikaz aktivnih mikrofonov. 



VMESNIKI      -     OPCIJA LAN-MODUL 
Dva medseboj neodvisna RS232 vmesnika omogočata 
komunikacijo z drugimi sistemi.  Na sprednji strani je 9-
pinski priključek za povezavo z računalnikom. Programski 
paket ITEC MIXDESIGN naredi iz  PCja ali laptopa  
operaterivno konzolo in postane vsestransko prikazalo. Na 
hrbtni strani je tudi 9-pin Sub-Min-D priključek, serijski 
priključek  za daljinski upravljalnik.  Po želji je na voljo 
različica z vgrajenim Ethernet LAN-Modulom.  S tem je 
mogoče naprave preko TCP / IP protokola nastaviti / 
konfigurirati ter servisirati in upravljati na daljavo. 

 

MULTIMIX 8/4 

 
VHODI : 

 

8 uravnoteženi/simetrični vhodi z XLR priključki so na voljo 
na zadnji steni ohišja. Maksimalna vhodna ojačitev je v 
Input-Line delovanjem od -20 do +20 dB, in v delovanju 
Mic od +10 do +50 dB za vsak kanal možno izbrati  Tako 
vse mikrofone in predvajalne naprave lahko optimalno 
prilagodite. Fantomsko napajanje je možno preklapljati na 
kanale in je v standardni različici 12V. S plug-in modulom 
(OPCIJA) je mogoče doseči 48V ali 24V. 
 
IZHODI : 

 

4 uravnoteženi/simetrični izhodi z XLR priključki so na 
voljo na zadnji steni ohišja. Najvišja izhodna raven  je +20 
dB (z DSP modulom + 10 dB)  Poleg teh štirih izhodov so 
tudi 4 BUS signali simetrično na RJ45 priključko na voljo.  
S tem je mogoče več MIXERJOV analogno  kaskadirat. 
 

EXTERNAL CONTROL:   

 

Preprosto daljinsko upravljaljanje glasnosti je z uporabo 
kontrolnih vhodov (25-pin priključek na zadnji strani) 
možno.  Ti  osem nadzorni vhodi se lahko priključijo in 
preklapljajo na zunanje potenciometre ali napetosti 0 - 
10V.   Seveda je možno po svobodni izbiri kateri vhodni ali 
izhodni signal se s tem ureja  
Na istem priključko so tudi vhodi za zamenjavo 
konfiguracije.  
Z eksternim stikalom se lahko aktivira ena od 15 vnaprej 
opredeljenih nastavitev 
STATUS NAPRAVE (FAULT KONTAKTI): 

 

Naprava ima spremenljivo izhodno status  napravo ki 
lahko prenese pri notranja napaki sporočilo o napaki. 



MULTIMIX 8/4 ŠEMATSKI BLOK DIAGRAM  MULTIMIX 8/4 DIGITAL 

 
 

. ŠEMATSKI BLOK DIAGRAM  4 X 4 DSP 
 

 



      DSP-MODUL  - DIGITAL SIGNAL PROCESOR 

 
                                     DSP MODUL : 

 

Po želji je na voljo 4x4 DSP-Matrix  ki se lahko priključi na 
mešalnik. 
Konfiguracija programske opreme za DSP je v programu 
ITEC MIXDESIGN vključujena in prav tako enostavna za 
uporabo.  
DSP deluje v 24 Bit/44 1 kHz načino in je opremljen z 
optimalnimi algoritmi.  DSP ponuja 9 celotne parametrične 
filtre na vhod pri kateri lahko kakovost in frekvenco prosto 
izberete  
4x4 Matrix omogoča mešanje 4 predelanih signalov na 4 
izhode v dB korakih  dodatno implementiran je DELAY z 
zamudo za vsak izhod (0,023 do 500 ms) in  pass band filter 
(1.do 4. reda) 

                                                                                                  INPUT EQUALIZER-MODUL : 

Z opcionalnem  vhodnem izenačevalniku (EQ) modulom 
imate še orodje za obdelavo zvoka neposredno ob vsakem 
vhodu.  
Na vsak  vhod imate 7-band grafični equalizer na voljo ki 
omogoča vnaprej nastavit oktave v pasovih + 10dB, in v 
korakih 2dB. 

 
 

KONFIGURACIJSKA OPREMA 
ITEC MIXDESIGN - PC-PROGRAMSKA OPREMA ZA ITEC MULTIMIX 8/4 DIGITAL 
 
Programski paket MIXDESIGN je "orodje” s katerim tonski tehnik določa osnovne nastavitve in lahko preizkusi funkcije 
mešanja med delovanjem in ima optimalno kontrolo.  
Senzacionalno: Vsaka sprememba ki se izvaja je v zvočnem učinko v realnem času - takoj slišna.  
Vse nastavitve se shranjujejo v pomnilniku Flash-Memory MULTIMIX Controllerja  in so varne pred izpadom napajanja. 
To vključuje vse potrebne nastavitve in parametre temveč tudi vse prosto izbrane imena za vhode in izhode. 
Tako ima tehnik vedno dostop do vseh podrobnostih zadnje konfiguracije.  
Različni pogoji uporabe zahtevajo različne nastavitve. FLASH MEMORY-shrani do 15 različnih konfiguracij.  
Preko preklopnika jih naloži v trenutko v  za uporabo predvideni potrebni način delovanja.  
 
 
 



KONFIGURACIJA Z MIŠKO 

 
Vse osnovne nastavitve se v tem jedrnatem in enostavnem okno za uporabo upravljajo. 
Predpojačalo (Mic / Line), ustrezne nastavitve za glasnost, porazdelitev izhodov in parametri za samodejno mešanje se 
tukaj določijo.   
GRAFIČNA PODOBA KONFIGURACIJE 

 
Izbrano konfiguracijo  lahko jedrnato in jasno prikažete z "CONFIGURATION VIEW / "  
Barvne črte prikazujejo izbrane  vhode,  prikazane so tudi prednastavitve.  
S klikom na posameznih področjih se prikažejo trenutne vrednosti ravni in dodatne informacije 



VSE na pogled 

 
Pogled "VIEW / VU meter,  internal presets" prikazuje delež sedanje ravni vseh vhodov in BUS ali izhodnih raven.  
Izjemno dragoceno orodje za preverjanje pravilne nastavitve.  
V tem oknu so tudi 8 interni regulatorji glasnosti. 
DIGITAL SIGNAL PROCESSING (DSP) 

 
Opcionalno lahko ITEC MultiMix 8 / 4 z DSP modulom opremimo.  
Veliko število pomembnih funkcij za obdelavo zvoka, kot so zamude/Delay, 9-pasovni parametrični EQ, Filter, 4x4 Matrix, itd 
so standardno vključeni v nadzorniku DSP modula. 
MIXDESIGN podpira, uporabniku prijazen kot običajno izbiranje in nastavitve.  
Z nekaj kliki z miško, so vrsta strokovni audio procesorji z mešalnikom “ kabelsko” povezani .  
Spremembe nastavitev filtrov so prikazane v obliki 0 na grafikonu, in so v "Online delovanju" takoj slišni. 

 



      MULTIMIX 8/4 DIGITAL - TEHNIČNI PODATKI 

 

SPLOŠNO 

Frekvenčni razpon 20 Hz - 20 kHz/ -1 dB 

harmonično popačenje < 0,005 % 

Celotna dinamika 103 dB 

NAPAJANJE extern. napajalnik 

Vhod 115 - 230 VAC 

Izhod +12 V, -12 V, +5 V/ 20 W 

VHODI simetrični; max. ojačanje prosto na izbiro -20 dB bis +50 dB 

Fantomsko napajanje +12 V, optional +24 V bzw. +48 V 

Vhodna impedanca  6,6 k Ohm  

IZHODI simetrični; max. izhodna raven +20 dB 

Izhodna impedanca simetrični 300 Ohm,  ne-simetrični 150 Ohm 

MERE (Š x G x V) mm 482(431) x 180 x 44; (19“ 1 HE) 

TEŽA kg 2,40 

DSP-MODUL 

SPLOŠNO 24 bit/96 kHz  

  4 vhode, 4 izhode 

  4 x 4-Matrix  

PRO VHOD 9-Band parametrični Equalizer +/- 15 dB 

Srednja frekvenca prosto na izbiro od  20 Hz do 20 kHz 

Kakovost filtra prosto na izbiro od  0,1 do 70  

PRO IZHOD Delay: 0,023 - 500 ms / Bandpassfilter: 1. - 4. red 

INPUT EQ-MODUL 

SPLOŠNO 8 analoge vhode in izhode 

   PCB-Modul 

  mikroprozessor krmiljen 

PRO Vhod 7-Band grafik Equalizer +/-10dB, nastavljiv v korakih  2dB 

LAN-MODUL 

INTERFACE Ethernet 10 Base-T ali 100 Base-TX (Auto-Sensing, Full/half duplex) 

PROTOKOLI TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, TFTP, Telnet, DHCP, HTTP Internet Web 
Server 

 


