
 



UVOD 
 
ITEC ZONE MIX ki temelji na več letni uspešni uporabi ITEC MULTIMIX -Tehnologiji je  ITEC ZONE MIX naprava ki je 
zasnovana za enostavno distribucijo do štirih vhodnih signalov na osem območij predvajanja.  
Tako kot običajno tudi ZONE MIX daje tehniku vse možne načine obdelave signalov in upravljavcu naprave  izjemno 
enostavno uporabo. 
Novi ITEC ZONE MIX 4/8 digital je zaradi svoje ugodne cene tudi za enostavne naloge ozvočitve prava odločitev. 
Z možnostjo kaskadiranja, odlični kakovosti zvoka, možnosti daljinskega upravljanja in vzdrževanja je seveda  za velike in 
zelo zapletene sisteme optimalno prilagojeni.  
Enostavno in jasno je v vsakem primeru priključitev in konfiguracija naprave.Programska oprema za konfiguracije  ITEC 
SPLIT DESIGN je jasna in lahko razumljiva in hitro naučiljiva za vsakogar. 
  

 

 

 
 



NADZOR 

 

ZONE MIX 4/8 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 prenosljivi na izhode, na voljo sta tudi 2 regulatorja za ročno krmiljenje 
vhodov. Seveda je nadzor in kontrola nad več vhodov ali izhodov (skupine) z enim regulatorjem možna Preko stikala za 
vsak izhodni kanal se lahko dodeli vsakemu izhodu en vhodni kanal. 
Na sprednji strani so štiri LED  za prikaz vhodnih signalov,  indikator delovanja (power) in LED za napake (fault) 
 
VMESNIKI  
Dva medseboj neodvisna RS232 vmesnika omogočata komunikacijo z drugimi sistemi.  
Na sprednji strani je 9-pinski priključek za povezavo z računalnikom. Programski paket ITEC SPLITDESIGN 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.  
 

 
 

VHODI 
4 uravnoteženi/simetrični vhodi z XLR priključki so na voljo na zadnji steni ohišja.  
Maksimalna vhodna ojačitev je v Line delovanjem od -20 do +30 dB,  
in v delovanju Mic od +10 do +60 dB za vsak kanal možno izbrati   
Tako vse mikrofone in predvajalne naprave lahko optimalno prilagodite. 
Fantomsko napajanje je možno preklapljati na kanale -  12V.  
Hkrati je tudi priključek  RJ45  na voljo (ANALOG LINK IN) primeren za preprosto povezavo z priključkom na ANALOG 
LINK OUT  pri MULTIMIX 8 / 4.  
 
IZHODI 
8 uravnoteženi/simetrični izhodi z XLR priključki so na voljo na zadnji steni ohišja. 
Najvišja izhodna raven je +20 dB (z DSP modulom + 10 dB)  
 
EXTERNAL CONTROL 
Preprosto daljinsko upravljaljanje glasnosti je z uporabo kontrolnih vhodov (15-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 max. 10 vnaprej opredeljenih nastavitev  
 
ETHERNET-VMESNIK OPCIJA  
Preprosto daljinsko upravljaljanje je možno z uporabo ETHERNET VMESNIKA ( RJ45 priključek na zadnji strani.)   
OPCIJA 
 

 



DIAGRAM 
 
Osnovna arhitektura  ITEC ZONE MIX je visoko kavostna analogna tehnilogija.!  
Vendar pa je popolnoma digitalno kontrolirani! ( Digital controlled) 
Dva procesorja nadzirata in regulirata VCAje, merita potenciometre, Audio ravni,  preklopita poti signalov  in 
komunicirata z sistemi na višji ravni. .  
Osnovni Analogni koncept je ključnega pomena za izjemno kakovost, zlasti v smislu signal-šuma, dinamiko in 
harmoničnega popačenja za šibke signale. 
OPCIJA: Dodatno se lahko dva DSP modula  (za štiri izhode) vgradita in naprava se razširi  za možnost digitalne 
obdelave signalov . 
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DSP MODULI OPCIJA. 

 

 
ITEC ZONE MIX je mogoče opremiti  z 1 ali  2 - 4x4 DSP-Matrix moduli. 
Konfiguracijska programska oprema za DSP je v programu ITEC SPLIDESIGN 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  Band Pass filter (1.do 4. red) 
 

DSP-DIAGRAM 

 

SPLITDESIGN - PC-PROGRAMSKA OPREMA ZA  ITEC PA-CONTROL 8/4 DIGITAL 
 
Programski paket SPLITDESIGN je "orodje” s katerim tonski tehnik določa osnovne nastavitve, 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 ZONE MIX 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 10 različnih konfiguracij.  
 



KONFIGURACIJA Z MIŠKO 

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

 

 
 

VSE na pogled 

Pogled " VU meter" prikazuje 
delež sedanje ravni vseh 
vhodov ali izhodnih raven.  
Izjemno dragoceno orodje za 
preverjanje pravilne nastavitve. 

 
 

DSP-VHODI  SAMO Z OPCIJO DSP 

ITEC PA-CONTROL  je 
standardno opremljen z 2 
DSP moduli..  
V tem oknu nastavite 9-pasovni 
parametrični EQ in razpodelitev 
na izhode. 
Možnost "grafičnega urejanja" 
je za urejanje zelo udobno. 

 



DSP-IZHODI   SAMO Z OPCIJO DSP 

V tem oknu nastavitve band-
pass filter za 8 izhode. In 
zraven tega se lahko za vsak 
izhod izbere zamuda/Delay. 
Vnos je udoben v milisekundah, 
metrih ali Feed. 

 

 
 

Eden izmed mnogih DODATKIH/ORODJA: COMPRESSOR / LIMITER 

Pod "Orodja" je mogoče najti pri 
mnogih drugih funkcij tudi  
Compresor / Limiter Prikaz v 
realnem času v operaciji 
olajšuje optimalno nastavitev. 
Kompresor deluje v analogni 
poti signala, vendar pa je 
krmiljen in pod nadzorom 
mikroprocesorja. 

 

 
 

GRAFIČNA PODOBA KONFIGURACIJE 

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

 

 
 



 
     ZONEMIX 4/8 DIGITAL - TECHNIČNI PODATKI 

 

SPLOŠNO 
Frekvenčni razpon 20 Hz - 20 kHz/ -3 dB 
Harmonično popačenje < 0,005 % 
Celotna dinamika 96 dB 
NAPAJANJE extern. napajalnik 
Vhod 115 - 230 VAC 
Izhod +12 V, -12 V, +5 V/ 20 W 
VHODI 4 x simetrični 
max. ojačanje prosto nastavljivo -20 dB do +60 dB 
Fantomsko napajanje +12 V  
Vhodna impedanca 6,6 k Ohm  
IZHODI 8 x simetrični 
max. izhodna raven +10 dB 
Izhodna impedanca simetrična 300 Ohm, ne-simetrična 150 Ohm 
MERE (Š x G x V) mm 482(431) x 180 x 44 mm; 19“ 1 HE 
TEŽA kg 2,40 
DSP-MODUL 
SPLOŠNO  2 kom. OPCIJA 
možnost vgradnje 

24 bit/44,1 kHz 
vsak 4 vhode, 4 izhode 

PRO VHOD 9-Band parametrični Equalizer ±15 dB 
srednja frekvenca prosto nastavljiva od  20 Hz do 20 kHz 
Kakovost filtra prosto nastavljivo od 0,1 do 70  
PRO IZHOD Delay: 0,023 - 500 ms / Bandpassfilter: 1. - 4. red 
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 
SPLITDESIGN-SOFTWARE PROGRAMSAK OPREMA 
Aktualno različico programske opreme si lahko naložite na računalnik na naslednjem internet naslovu. 
http://itec-audio.com/download/ 
Informacije o vseh ITEC-izdelkih dobite na   
e-mail: info@itec-audio.si       www.itec-audio.si       ali pokličite 041 996 535 

  
 

 


