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PASO S.p.A. is een industrieel bedrijf, in 1973 ontstaan uit de gezamenlijke inspanningen en gedrevenheid 
van managers en technici afkomstig uit het historische Milanese bedrijf GELOSO S.p.A., sinds 1931 reeds 
aanwezig op de internationale markten van Public Address systemen.

De vennootschap PASO S.p.A. heeft de octrooien en patenten, samen met de kostbare bagage van technische 
kennis, deskundigheid en ervaring van GELOSO S.p.A. meegekregen.

PASO S.p.A. heeft in ruim 70 jaar een knowhow opgebouwd op het gebied van ontwerpen, installatie en productie, 
geconsolideerd door een constant innovatieproces van geluidssystemen met behulp van de technologie.

De Italiaanse-Amerikaanse band blijft, zoals in het 
recente verleden, bestaan en krijgt zijn beslag in 1974, 
wanneer het zusterbedrijf PASO SOUND PRODUCTS 
Inc. wordt opgericht in New York. Doelstelling hiervan is 
het op gang brengen van een technisch-specialistische 
samenwerking en uitwisseling voor een blijvende groei 
van het bedrijf.   
 
In 2000 wordt het merk “AULA” op de markt gebracht, 
waarmee een nieuw gamma van producten voor 
professioneel gebruik wordt aangegeven in de sector 
van conferentiesystemen.
PASO S.p.A. is één van de weinige bedrijven op de 
wereld die haar producten zelf ontwerpt, in productie 
brengt en vervaardigt. 

Het gaat hier om een zeer bewuste keuze, kwaliteit en 
toewijding “MADE IN ITALY”, in overeenstemming met 
de filosofie van het bedrijf, dat niet slechts producten 
wil leveren maar in samenspraak met de klant, in staat is 
– indien nodig – naar aangepaste oplossingen te zoeken 
en die uit te voeren

Wij richten ons met onze strategie en 
de basisorganisatie op het gebied van 
kwaliteitsgarantie van producten en 
diensten tot onze klanten, leveranciers en 
medewerkers, zowel binnen het bedrijf 
als daarbuiten. Een goede kennis van 
het kwaliteitssysteem leidt tot betere 
onderlinge samenwerking en integratie, 
en een bijdrage tot een voortdurende 
verbetering.

PASO S.p.A. heeft een leidende 
rol in de sector van geluids- en 
conferentiesystemen. 
Om haar plaats op de markt te kunnen 
behouden en verbeteren, blijft zij constant 
zoeken naar nieuwe producten en 
technologieën.
Daarvoor is een organisatie nodig 
die gebaseerd is op kwaliteit, om de 
doelstellingen te kunnen bereiken.

PASO S.p.A.
is een bedrijf
met een gecertificeerd
kwaliteitssysteem
volgens de normen
ISO 9001/2000

Het Kwaliteitssysteem van PASO

Specialisten in geluids systemen

Profiel van PASO S.p.A



Sinds één juli 2006 is de Europese Richtlijn RoHS 
op het gebied van ecocompatibiliteit van kracht 
(2002/95/CE). 

De RoHS-richtlijn (Restriction of the use of certain 
Hazardous Substances) en de AEEA-richtlijn  
voor afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur veranderen binnen enkele jaren 
het hele scenario voor alle procédé’s en voor 
bedrijven die elektronische en elektrotechnische 
producten vervaardigen, die het gebruik van een 
aantal milieugevaarlijke stoffen zullen moeten 
beperken: lood, kwik, cadmium, chroom en enkele 
brandvertragers, zoals bijvoorbeeld PBB’s en 
PBDE’s. 

De fabrikanten hebben, aangezien zij 
verantwoordelijk zijn voor de verhandelde 
producten, de taak om:

• producten die niet conform de RoHs zijn om 
te zetten in producten die wel conform deze 
richtlijn zijn, ook door het herontwerpen van die 
producten; 

• zich ervan te verzekeren dat de bij de leveranciers 
gekochte producten conform de richtlijn zijn, zodat 
de verantwoordelijkheid niet door de fabrikant op 
de leveranciers kan worden overgedragen. 

Volledige inachtneming van de richtlijn verandert 
niet de elektrische eigenschappen en de prestaties 
van de vervaardigde producten.

              S.p.A. zet zich al geruime tijd in om 
ervoor te zorgen dat haar producten verwezenlijkt 
worden via productieprocessen met gebruik van 
grondstoffen die in overeenstemming zijn met de 
RoHS-richtlijn.

Vandaag de dag zijn alle
door PASO S.p.A.
vervaardigde producten
in overeenstemming met
de RoHS-richtlijn.

RoHS

Alle door PASO S.p.A. vervaardigde producten stemmen overeen met de volgende wetten en EU-
richtlijnen.

Onderwerp EU-richtlijnen Italiaanse wetten

Elektrische
veiligheid

73/23 - LVD
93/68 - amendement

Wet [Legge]18/10/77 n° 971
Wetsbesl. [D.Lgs.] 25.11.96 n° 626

Elektromagnetische 
compatibiliteit

89/336 - amendement
92/31 - amendement
93/68 - amendement

Wetsbesl. 04/12/92 n° 476
Wetsbesl. 12/11/96 n° 615

Verwerking van 
elektronisch afval

2002/96 - AEEA (WEEE)
2003/108 - amendement Wetsbesl. 25/07/2005 n° 151

Verbod op gebruik 
van bepaalde stoffen 2002/95 - RoHS Wetsbesl. 25/07/2005 n° 151

Verantwoordelijkheid 
voor gebrekkig 

product

85/374
99/34 - amendement

99/44 – 2 jaar garantie

Pres.Besl.[D.P.R.]. 24/05/88 n° 224
Wetsbesl. 02/02/2001 n° 25
Wetsbesl. 02/02/2002 n° 26
Wetsbesl. 06/09/2005 n° 206

Algemene veiligheid 
van de producten 2001/95 Wetsbesl. 21/05/2004 n° 172

Overeenstemming 
van radioapparatuur 1999/5 - RTTE Wetsbesl. 269/2001

Overeenstemming van de
PASO-producten

Specialisten in geluids systemen

S O U N D  S Y S T E M S  S P E C I A L I S T
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• Een complete serie microfoons voor professioneel gebruik, die een exclusieve vormgeving  en specifieke technische eigenschappen verenigen, zodanig dat aan 
alle gebruikseisen kan worden voldaan.

• Het geluid is helder en “schoon”.
• De dynamische microfoons van Paso zijn uitgerust met een exclusief anti-vibratiesysteem waarmee geluiden, veroorzaakt door het hanteren van de microfoon 

of de kabel, gereduceerd worden. Het mechanische samenstel combineert deze opmerkelijke vibratiebestendigheid met een sterke schokbestendigheid.
• De microfooneenheid is beschermd door een metalen rooster en een wind- en ruiskap.  De uitwendige delen zijn behandeld met een antireflectie verflaag, 

bestand tegen krassen en vlekken, waardoor zij bij gebruik gaaf blijven.

M1-NC
Dynamische handmicrofoon met PTT-toets, met 1,5 m spiraalkabel, XLR.

M936 Dynamische microfoon voor spraak, cardioïde, ON/OFF schakelaar, frequentiebereik 40-13kHz, impedantie 600 Ohm, ge-
voeligheid 2,5mV/Pa, 5 m kabel van XLR-XLR en scharnieraansluiting voor montage op standaard, gewicht 236g.

M976
Dynamische microfoon voor spraak/muziek, supercardioïde, ON/OFF schakelaar, frequentiebereik 50-18kHz, impedantie 300 Ohm, 
gevoeligheid 2,5mV/Pa, 5 m kabel XLR-XLR en scharnieraansluiting voor montage op standaard, gewicht 360 g.

MC101
Ultraplatte elektret microfoon, voor horizontale (tafel, vloer) of verticale (plafond) oppervlakken, halfcardioïde, in gegoten aluminium, 
zwart, frequentiebereik 100-12kHz, impedantie 1000 Ohm, gevoeligheid 5,6mV/Pa, 8 m snoer XLR + 3 m MiniCannon-XLR, afm. LxD 
90x115mm, gewicht 260 g. Voeding met batterij 1,5 V gelijkstroom.

MC101-W
Ultraplatte elektret microfoon, voor horizontale (tafel, vloer) of verticale (plafond) oppervlakken, halfcardioïde, in gegoten aluminium, 
wit, frequentiebereik 100-12kHz, impedantie 1000 Ohm, gevoeligheid 5,6mV/Pa, 8 m kabel XLR + 3 m MiniCannon-XLR, afm. LxD 
90x115mm, gewicht 260 g. Voeding met batterij 1,5 V gelijkstroom.

MC101-P
Ultraplatte elektret microfoon, voor horizontale (tafel, vloer) of verticale (plafond) oppervlakken, halfcardioïde, in gegoten aluminium, 
zwart, frequentiebereik 100-12kHz, impedantie 1000 Ohm, gevoeligheid 5,6mV/Pa, 8 m kabel XLR + 3 m MiniCannon-XLR, afm. LxD 
90x115mm, gewicht 260 g. Phantoomvoeding 8-24 V gelijkstroom.

MC101-WP
Ultraplatte elektret microfoon, voor horizontale (tafel, vloer) of verticale (plafond) oppervlakken, halfcardioïde, in gegoten aluminium, 
wit, frequentiebereik 100-12kHz, impedantie 1000 Ohm, gevoeligheid 5,6mV/Pa, 8 m kabel  XLR + 3 m MiniCannon-XLR, afm. LxD 
90x115mm, gewicht 260 g. Phantoomvoeding 8-24 V gelijkstroom.

nieuw

Een complete serie microfoons voor professioneel 
gebruik, die een exclusieve vormgeving en speci-

fieke technische eigenschappen verenigen, zodanig 
dat aan alle gebruikerseisen kan worden voldaan.

Het geluid is helder en “schoon”.

MC250
Hypercardioïde elektret microfoon, voor hoge signaalniveaus voor een beperkte opnamehoek typerend voor een studio, frequentiebe-
reik 20-20000 Hz, impedantie 150 Ohm, spraakfilter, gevoeligheid 20mV/Pa, messing behuizing, zwart, 4,5 m kabel  XLR en schar-
nieraansluiting voor montage op standaard, afm. LxD 23x163mm, gewicht 148 g. Phantoomvoeding 11-52 V gelijkstroom.

MC30-GN
Zwanenhals van 430 mm met zeer gevoelige elektret microfoon Deze microfoon bestaat uit een elektret microfooncap-
sule op een zwanenhals, compleet met antipop filter.

nieuw

nieuw
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MC260
Microfoon op flexhals, lengte 55 cm, frequentiebereik 50-18kHz, impedantie 200 Ohm, gevoeligheid 5,6mV/Pa, 
phantoomvoeding 9-52 V,  XLR plug, gewicht 140 g.

B260
Tafelvoet voor microfoon MC 260, ON/OFF schakelaar, XLR chassisdeel, afm. LxHxD 120x40x125 mm, in zama, zwart, gewicht 1170g.

MICROFOONVOETEN

• Het gamma van PASO microfoonvoeten serie B700 maakt gebruik van elektret microfoons of dynamische microfoons met zwanenhals.
• De voeten uit deze serie hebben een stevige ABS behuizing en zijn voorzien van rubberen antislipvoetjes.
• Door hun speciale vormgeving zijn deze voeten ook geschikt voor inbouw.
• Deze microfoonvoeten zijn door de grote variëteit, met of zonder voorversterking, met zoneselectie en door de innovatieve technologie met een handige CAT5 

kabelverbinding op lange afstanden, bij uitstek geschikt voor geluidsinstallaties waarbij de oproep naar één of meer (max 12) zones geadresseerd moet kunnen 
worden.   

SERIE 700
Niet voorversterkte 
microfoonvoeten 

B701-M
Voet met dynamische microfoon, met zwanenhals, 
niet voorversterkt, PTT+LOCK (toets indrukken 
om te spreken en de microfoon in te schakelen), 
status led, frequentierbereik 100-12kHz, gevoe-
ligheid 1,8mV/Pa, impedantie 500 Ohm, ABS 
behuizing, 5 m kabel met XLR plug, precedence-
contacten en voeding 12V gelijkstroom, afm.LxHxD 
116x436x200mm, gewicht 135 g.

B701-M312
Voet met dynamische microfoon en zwanenhals als 
de B701-M, te gebruiken bij PA312-MP3

B701-P
Voet met elektret microfoon, met zwanenhals, niet 
voorversterkt, PTT+LOCK (toets indrukken om te 
spreken en de microfoon in te schakelen), status 
led, frequentiebereik 100-15kHz, gevoeligheid 
1,8mV/Pa, impedantie 280 Ohm, ABS behuizing, 
5 m kabel met XLR plug, precedence-contacten en 
voeding 12V gelijkstroom, phantoomvoeding 8-48V, 
afm.LxHxD 116x436x200mm, gewicht 123 g.

B711
Voet met elektret microfoon met zwanenhals, voorver-
sterkt, PTT+LOCK (toets indrukken om te spreken en de 
microfoon in te schakelen), mengmodus en vergrendeling 
aangesloten voeten (cascade- of sterverbinding) met 2 
prioriteitsniveaus, attentiesignaal (ding-dong), status 
led, frequentiebereik 100-15kHz, afzonderlijke regeling 
van  geluidsniveaus en attentiesignaal, impedantie 1000 
Ohm, connector Rj45 voor verbinding met rechtstreekse 
SFTP CAT5 kabels, voeding 12/24V gelijkstroom, afm.
LxHxD 116x440x200mm, gewicht 82 g. 

Versterkers Compacte systemen

Serie 5500 Serie 8000

PA140-MP3 PA212 PA312-MP3

Serie 3300

AX5509
AX5512

AX5524 AW5512
AW5524
AW5548

AX8... AW8...

• • • • ••

• • • • ••

• • • • •(2) •(2)

Compatibiliteit 
voeten

niet voorversterkt
B701-M

niet voorversterkt
B701-P

voorversterkt
B711

CMDS

(1) De LED die de activering aangeeft op het tableau de voet gaat niet branden.
(2) Verwijder de RJ45 connector en gebruik een zespolige DIN connector.

MX5539

Mixer

• • • • •(1) •(1)•niet voorversterkt
B701-M312 •(1)

nieuw

SERIE 700
Voorversterkte
microfoonvoeten
met CAT5 verbinding

nieuw

nieuw
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B711/6
Voet met elektret microfoon en zwanenhals, voorver-
sterkt, 6 toetsen zoneselectie (deze kunnen ook afzon-
derlijk geconfigureerd worden als alarmtoetsen) + 
algemene toets, PTT+LOCK (indrukken om te spreken 
en de microfoon in te schakelen), mengmodus en 
vergrendeling aangesloten voeten (cascade- of ster-
verbinding) met 2 prioriteitsniveaus, attentiesignaal 
(ding-dong), status led, frequentiebereik 100-15kHz, 
afzonderlijke regeling mogelijk van  geluidsniveaus 
en attentiesignaal, impedantie 1000 Ohm, connector 
Rj45 voor verbinding met rechtstreekse SFTP CAT5 
kabels, voeding 12/24V gelijkstroom, afm.LxHxD 
116x440x200mm, gewicht 85 g. 

B711/12
Voet met elektret microfoon, en zwanenhals, voorver-
sterkt, 12 toetsen voor selectie van zones (deze kunnen 
ook afzonderlijk geconfigureerd worden als alarmtoe-
tsen) + algemene toets, PTT+LOCK (indrukken om te 
spreken en de microfoon in te schakelen), mengmodus 
en vergrendeling aangesloten voeten (cascade- of ster-
verbinding) met 2 prioriteitsniveaus, attentiesignaal 
(ding-dong), status led, frequentiebereik 100-15kHz, 
afzonderlijke regeling mogelijk van  geluidsniveaus en 
attentiesignaal, impedantie 1000 Ohm, connector Rj45 
voor verbinding met rechtstreekse SFTP CAT5 kabels, voe-
ding 12/24V gelijkstroom, afm.LxHxD 116x440x200mm, 
gewicht 87 g.

SERIE 700 - Voorversterkte microfoonvoeten met CAT5 verbinding

De voorversterkte microfoonvoeten B711, 
B711/6 en B711/12 worden gekenmerkt door 
een elektretmicrofoon. Deze kunnen zonder 
onderscheid  op een gelijkstroomvoeding van 
12V of 24V functioneren en  aan elke behoefte 
worden aangepast.

Genummerde verwijzingen
1. Oproepdrukknop (vrijgaveknop)
2. Oproeptoets (vasthoudtoets).
3. Led activering microfoon 
4. Etiketten zones
5. Algemene oproeptoets 
6. Oproeptoets zones
7. Leds zones
8. Regeling niveau microfoonsignaal
9. Regeling niveau attentiesignaal
10. Connector audio-uitgang
11. Connector audio-ingang
12. Connector zones 7÷12
13. Connector zones 1÷6

B711, B711/6 E B711/12, SPECIFIEKE GEGEVENS EN AANSLUITINGEN 

SERIE B50 - Voorversterkte microfoontableausvoeten voor supermarkten 

B53-B
Voorversterkte voet met dynamische cardioïde microfoon. Compleet met 1,5 m kabel met DIN plug. Smallere afmetingen voor beve-
stiging op plaatsen met beperkte ruimte (bijv. supermarkten). 1 schakeltoets, 1 led indicator, impedantie 1000 Ohm, gevoeligheid 
3,15V. Afm. LxHxD 48 x 190 x 400 mm, gewicht 1kg

Versterkers

Serie 5500 Serie 8000Serie 3300

AX5509
AX5512

AX5524 AW5512
AW5524
AW5548

AX8... AW8...

•(1) •(2) •(1) •(2) •(3) •(4)

Compatibiliteit 
voeten

voorversterkt voor meerdere zones
B711/6

•(1) •(2) •(1) •(2) •(3) •(4)voorversterkt voor meerdere zones
B711/12

 (1) Voor het schakelen van de zones dient de schakelunit P8036 te worden gebruikt
 (2) Directe verbinding voor het schakelen van maximaal 3 zones. Voor installaties met meerdere zones wordt het gebruik van de schakelunit P8036 aanbevolen
 (3) Verwijder de RJ45 connectoren en gebruik, voor het schakelen van de zones, de schakelunit  P8036
 (4) Verwijder de RJ45 connectoren en gebruik, voor het schakelen van de zones, de schakelunit  P8036 of de extra module AC8030

nieuw
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Aansluitingen
De microfoonvoeten worden onderling verbonden met rechtstreekse STP CAT5 kabels  (d.w.z. niet gekruist of ‘cross-cable’). In de standaard EIA/TIA T568A 
zijn voor deze kabels (en betreffende RJ45 connectoren) de volgende pinconfiguraties en kleuren bepaald:

Belangrijk!
Alle connectoren moeten van het afgeschermde type RJ45 zijn.

Alle microfoonvoeten beschikken over een ingangsbus AUDIO IN 
en een uitgangsbus AUDIO OUT. De voeten B711/6 en B711/12 be-
schikken ook over de chassisdelen ZONES 1÷6 en ZONES 7÷12 waar-
uit de spanning voor de besturing van de relais wordt gehaald; met 
deze relais wordt heen en weer geschakeld tussen de zones en/of het 
alarm geactiveerd.

In de onderstaande tabellen worden de pinconfiguraties van deze 
connectoren aangegeven.

De aansluitingen zijn afhankelijk van de functie.

Pin AUDIO IN AUDIO OUT ZONES 1÷6 ZONES 7÷12
1 Audio + Audio + Zone 1 Zone 7
2 Audio – Audio – Zone 2 Zone 8
3 GND GND Zone 3 Zone 9
4 Voorrang IN Voorrang OUT Zone 4 Zone 10
5 n.a* n.a* Zone 5 Zone 11
6 +V gelijkstroom +V gelijkstroom n.a.* n.a* (niet aangesloten) 
7 Serieel + Serieel + Zone 6 Zone 12
8 Serieel – Serieel – GND GND
Scherm GND GND GND GND

Configuratie
De microfoonvoeten kunnen onderling gemengd functioneren of  elkaar uitschakelen, met besturing van twee prioriteitniveaus. Bovendien kan voor iedere 
voet een attentiesignaal (chime) geactiveerd worden met een volumeregelaar op de achterkant. De modellen B711/6 en B711/12 hebben oproeptoetsen voor 
de zones (respectievelijk 6 en 12 toetsen) en een algemene oproeptoets. De zonetoetsen kunnen ook  voor het activeren van alarmsignalen geprogrammeerd 
worden of zij worden uitgeschakeld. Het niveau van het microfoonsignaal kan aan de achterzijde geregeld worden.

Mengmodus
In deze modus kunnen vanuit de microfoonvoeten naar wens oproepen verricht en/of  alarmmeldingen geactiveerd worden. De verbindingen van de uit iedere 
post afkomstige AUDIO OUT lijnen kunnen parallel aangesloten worden op de klemmen van de besturingsapparatuur (sterverbinding, fig. 1).

Fig. 1
Sterverbinding Het is ook mogelijk de AUDIO OUT lijn van een microfoonvoet in de 

AUDIO IN bus van de voorafgaande microfoonvoet te bevestigen 
(cascade-verbinding of doorlussen, fig. 2). De verbindingen van de 
ZONES 1÷6 en ZONES 7 ÷12 lijnen moeten daarentegen parallel 
geschakeld worden op de klemmen van de
besturingsapparatuur.

Fig. 2
Cascadeverbinding

Pin CAT.5E  SFTP (EIA/TIA T568 A) CAT.5E SFTP (EIA/TIA T568 B)
1 wit/groen  wit/oranje
2 groen  oranje
3 wit/oranje  wit/groen
4 blauw   blauw
5 wit/blauw   wit/blauw
6 oranje  groen
7 wit/bruin  wit/bruin
8 bruin  bruin
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Blokkeermodus
De functionele kenmerken van deze modus zijn:

• er kan slechts één microfoonvoet tegelijk actief zijn; gedurende de activering 
gaat de led op de andere voeten knipperen om aan te geven dat de lijn bezet 
is; als er tijdens het configureren een lage prioriteit is toegekend aan de geacti-
veerde voet, dan kan deze uitgeschakeld worden zodra er een voet met een hoge 
prioriteit geactiveerd wordt.

• bij alle microfoonvoeten kan de microfoon die de oproep verricht op de uitgan-
gen van de ZONES 1÷6 en ZONES 7÷12 geactiveerd worden; op deze wijze 
hoeven op de besturingsapparatuur slechts de kabels van de ZONES 1÷6 en 
ZONES 7÷12 uitgangen van één microfoonvoet aangesloten te worden.

• in geval van een geactiveerd alarm, zal deze status ook door de andere mi-
crofoonvoeten worden weergegeven; op alle microfoonvoeten kan het lopende 
alarm uitgeschakeld worden met de betreffende alarmtoets. 

• om te zorgen dat het systeem naar behoren functioneert, moeten alle micro-
foonvoeten in de blokkeermodus geprogrammeerd zijn (waarbij voor elke voet 
het prioriteitsniveau gekozen wordt) en de alarmtoetsen op dezelfde wijze ge-
configureerd (waarbij de te activeren toetsen gekozen worden);

 NOTA BENE: indien er gebruik gemaakt wordt van zowel B711/6 als B711/12 
microfoonvoeten, moet de configuratie van de B711/6 voeten overeen-
stemmen met de eerste 6 toetsen van de B711/12 voeten. 

• het is mogelijk om ook de B711 voeten te gebruiken; vanaf deze voeten kunnen 
alleen algemene oproepen verricht worden.

• de microfoonvoeten moeten onderling in cascade verbonden worden met maxi-
maal twee aansluitkabels vanaf de besturingsapparatuur (fig. 3).

Fig. 3
Blokkeermodus

A13-N
Standaard, zwart telescoop-
model, verstelbaar voor 
microfoonstandaard B10-N, 
B18-N, B20-N en B44-N. 

B10-N
Microfoonstan-
daard, zwart, met 
opvouwbarevoet 
en uitschuifbaar 
Maximale hoogte 
1,7 m.

B18-N
Microfoonstan-
daard, zwart, met 
opvouwbare voet 
en uitschuifbaar, 
verstelbaar 85÷170 
cm.

B20-N
Microfoonstandaard, 

rond, zwart, uitschuifbaar. 
Verstelbare hoogte. 

95÷175 cm

B44-N
Microfoonstandaard zwart, 

met opvouwbare voet en 
uitschuifbaar. Verstelbare 

hoogte. 95÷170 cm

F11-C
Zwanenhals, zwart, met microfoonaanslui-
ting XLR; afgeschermde kabel van 1,1 m 
met XLR.plug (H: 40 cm, Ø: 14 mm)

F5-N
Zwanenhals, zwart zonder kabel, aansluiting 
met schroefdraad. Hoogte 40 cm,
diameter 14 mm

ACCESSOIRES VOOR MICROFOONS EN MICROFOONVOETEN

B116
Tafelvoet van gietijzer, zwart, uitschuifbaar (37÷60 cm)
voor houders S1, S8 en S10.
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S1
Houder met scharnieraansluiting voor microfoon, richtbaar, kan worden vastgeschroefd op uitschuifbare tafel- en vloeruitvoeringen.

S10
Houder met scharnieraansluiting voor microfoon, richtbaar met elastische schokbestendige behuizing, kan worden vastgeschroefd op 
uitschuifbare tafel- en vloeruitvoeringen.

S8
Houder met scharnieraansluiting voor microfoon, richtbaar, geschikt voor microfoons met handgreep, kan worden vastgeschroefd op 
uitschuifbare tafel- en vloeruitvoeringen.

27/59 Adapter, driedraads, voor steunen S1 en S10

B60-N Voet voor bevestiging aan tafel, zwart  voor zwanenhalzen F5-N en F11-C

B70 Montagevoet voor bevestiging aan tafel, zwart gelakt, voor zwanenhalzen F5-N en F11-C

B160
Tafelvoet voor zwanenhals met microfoons MC30-GN compleet met afgeschermde kabel (1m)

B12
Tafelvoet van gietijzer, zwart, voor zwanenhalzen F5-N en F11-C

Kabels

CV2002 Afgeschermde kabel CAT5 SFTP met Rj45 stekker, 2 m

CV2005 Afgeschermde kabel CAT5 SFTP met Rj45 stekker, 5 m

CV2010 Afgeschermde kabel CAT5 SFTP met Rj45 stekker, 10 m

31/2-100 Afgeschermde microfoonkabel 2 geleiders met mof, rol van 100 m

31/84 Afgeschermde kabel (2 geleiders + 2 geleiders met scherm)

31/65-250 Kabel norm CEI 20-22 II, (3 geleiders + 1 afgeschermde geleider), rollen van 250 m 

CV15 Verlengkabel voor microfoon, 5 m lang, compleet met connectoren XLR male en female

CV24 Verlengkabel voor microfoon, 10 m lang, compleet met connectoren XLR male en female

CV27     Afgeschermde kabel van 1 m compleet met 5-polige DIN pluggen

CV28     Afgeschermde kabel van 1 m compleet met 5-polige DIN plug en phono plug (RCA)

CV32     Verlengkabel van 10 m tbv voorversterkte microfoonvoeten compleet met 5-polige DIN plug en bus

CV33     Afgeschermde kabel van 1,5 m compleet met phono plug (RCA)

nieuw

nieuw

nieuw
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MA855/R850
Draadloze handmicrofoonkit en ontvanger. In UHF-band van 798-826 MHz. Dynamische microfoon, LCD display, 144 
frequenties in groepen van 12, mute functie, display batterijstatus, werkt op oplaadbare batterijen. Ontvanger PLL 
diversity technologie, 144 kanalen, LCD display, meting RF/AF niveau, scanning voor automatische zoekfunctie van 
de zender, A en B chassisdelen voor 2 antennes (inbegrepen), display batterijenstatus en indicatoren groep-kanaal, 
adapter inbegrepen.

• De PASO draadloze microfoons en ontvangers werken op VHF (tussen 174,6 en 216,25 MHz) en op UHF-band (tussen 433,05 en 434,79 MHz en tussen 798 en 
826 MHz). Voor iedere band zijn draadloze handmicrofoons met en reversmicrofoons beschikbaar; de ontvangers zijn beschikbaar in de éénkanaals versie, in de 
versie “diversity” en in modulaire meerkanaals uitvoeringen waarmee gelijktijdig signalen van meerdere microfoonzenders op verschillende frequenties kunnen 
worden ontvangen. 

• De modellen VHF “TX” zijn met een “Pilottoon” van 32,768 KHz uitgerust, waardoor het zendsysteem praktisch immuun is voor interferenties.
• Geavanceerde zend- en ontvangstcircuits maken dat deze apparaten ook geschikt zijn voor een kwalitatief hoogwaardige muziekweergave.
• De emissiefrequentie heeft kwartsbesturing en is frequentiegemoduleerd. De RF sectie omvat versterkertrappen met dubbele bandfilters voor een maximale 

bescherming tegen onzuivere frequenties. In de LF sectie zorgen geavanceerde circuits voor dynamische compressie en vereffening, met de complementaire 
ontvangstcircuits,  voor een optimale verhouding signaal ruis en geluidsrendement.

Draadloze microfoons in UHF-band

MA853/R850
Reversmicrofoonkit met ontvanger. In UHF-band van 798-826 MHz. Elektret reversmicrofoon  LCD display, 144 
frequenties in groepen van 12, mute functie, display batterijstatus, werkt op oplaadbare batterijen. Ontvanger PLL 
diversity technologie, 144 kanalen, LCD display, meting RF/AF niveau, scanning voor automatische zoekfunctie van 
de zender, A en B chassisdelen voor 2 antennes (inbegrepen), display batterijenstatus en indicatoren groep-kanaal, 
adapter inbegrepen.

AC850  Beugelset voor rackmontage van een ontvanger R850 met antenne overdracht op voorzijde

MA425/R408-FX
Draadloze handmicrofoonkit, pilottoon en ontvanger. In diversity UHF-bands. Tafelontvanger, 2 frequenties beschikbaar: 
433,80 MHz en 434,30 MHz. Frequentiebereik 50-15kHz, audio-uitgangen 60mV/250Ohm (mic) en 0-2V/600Ohm (aux). 
adapter, antenne en schokvrij koffertje voor transport.

Draadloze microfoons in VHF-band

MA155-FX
Draadloze handmicrofoon  in VHF-band van 175.00-199.82 MHz.  Dynamische microfoon, unidirectioneel, ON/OFF schakelaar, 
frequentiebereik 50-15kHz, werkt op batterij met 9V gelijkstroom voeding  IEC 6LR61. Gemiddelde duur 6-8 uur. Afm.LxHxD 
Ø50x250 mm, gewicht 210g.

MA155-TX
Draadloze handmicrofoon  in VHF-band van 175.00-199.82 MHz, met pilottoon.  Dynamische microfoon, unidirectioneel, ON/OFF 
schakelaar, frequentiebereik 50-15kHz, werkt op batterij met 9V gelijkstroom voeding  IEC 6LR61. Gemiddelde duur 6-8 uur. Afm.
LxHxD Ø50x250 mm, gewicht 210g.

MA153-FX
Reversmicrofoon, cardioïdeelektret microfoon , zender in VHF-band van 175.00-199.82 MHz, ON/OFF schakelaar, frequentiebereik 
50-15kHz, werkt op batterij met 9V gelijkstroom voeding  IEC 6LR61. Gemiddelde duur 6-8 uur. Afm.LxHxD 61x115x22 mm, 
gewicht 80g.

AC852  Beugelset voor rackmontage van twee R850 ontvangers

AC855  Batterijlader voor zenders MA855 en MA853

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw
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Draadloze microfoons in VHF-band

MA153-TX
Reversmicrofoon, met pilottoon,. cardioïde, 
elektret microfoon, zender in VHF-band van 
175.00-199.82 MHz, ON/OFF schakelaar, 
frequentiebereik 50-15kHz, werkt op batterij 
met 9V gelijkstroom voeding  IEC 6LR61. 
Gemiddelde duur 6-8 uur. Afm.LxHxD 
61x115x22 mm, gewicht 80g.

MC53
Headset (geschikt voor MA153-Tx)

MA155/R208-KX
Draadloze handmicrofoonkit, in VHF-
band van 175-199 MHz, met pilottoon. 
Dynamische microfoon, unidirectioneel, 
ON/OFF, werkt op 9V gelijkstroomvoeding, 
éénkanaals diversity ontvanger, dubbele 
antenne, squelch, gebalanceerde micro 
uitgang en aux uitgang, voeding 12-18V 
gelijkstroom.

MA153/R208-KX
Reversmicrofoonkit en ontvanger, in VHF-
band van 175-199 MHz, met pilottoon. 
Elektret microfoon, unidirectioneel, ON/
OFF, werkt op 9V gelijkstroomvoeding, 
éénkanaals diversity ontvanger, dubbele 
antenne, squelch, gebalanceerde micro 
uitgang en aux uitgang, voeding 12-18V 
gelijkstroom.

RD200-FX
Meerkanaals true diversity ontvanger, modulair voor inschakeling van max 4 ontvangers in R234 behuizing voor 
gelijktijdige ontvangst van max 4 signalen afkomstig van evenveel zenders.

R234
Behuizing voor 4 ontvangers RD200-Fx, 4 aparte audio-uitgangen, afzonderlijk regelbaar.

AC29-BNC
Montagevoet voor uitschuifbare antenne, 
met verlengkabel van 5 m.

R234 met 4 kanalen RD200-Fx

AR2-BNC
Buitenantenne voor 
R234 en R170

ACV100
Schokvrij kunststof koffertje 
voor vervoer van microfoonkits 
MA153/R208-Kx
en MA155/R208-Kx.

Tabel selectie frequenties en compatibiliteit
Handmicrofoon

Frequentie
draadloze microfoon

Kleur
referentie

RoodMA155-T1* 175,00  MHzMA153-T1*

GroenMA155-T2* 179,30  MHzMA153-T2*

GeelMA155-T3* 184,32  MHzMA153-T3*

OranjeMA155-T4* 199,82  MHzMA153-T4*

GrijsMA155-F6 180,00  MHzMA153-F6

BlauwMA155-F7 195,25  MHzMA153-F7

TurkooisMA155-F8 197,10  MHzMA153-F8

GrijsMA425-F1* 433,80  MHz-

BlauwMA425-F2* 434,30  MHz-

* met pilottoon

reversmicrofoon
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N De functionaliteit en veelzijdigheid van de versterkers van Paso zijn het resultaat van jarenlange 
ervaring op het gebied van installaties. Elke productlijn, van de voordeligste tot de meest 
professionele lijn, beantwoordt aan nauwgezette operationele criteria en wordt ontworpen 
en getest met het doel om de gebruiker absolute betrouwbaarheid te garanderen, ook bij 
continue werking.
Door de variëteit van de eigenschappen en accessoires kan een optimaal gebruik worden 
gemaakt van de versterkingsinstallatie, ondanks zijn complexiteit.
De brede serie meng- en eindversterkers is nu
uitgebreid met een geheel nieuw gamma
ringleidingversterkers.
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Een gamma van mengversterkers, speciaal ontworpen om, door 
toepassing van zeer eenvoudige gebruiksvriendelijke oplossingen, 
tegemoet te komen aan de behoeften van de meest voorkomende 
installaties.
De serie 3300, bestaande uit twee basismodellen van versterkers van  
30/45 W en 40/60 W en door twee modellen van  60/90 W en 120/180 
W waarvan de mogelijkheden uitgebreider zijn, heeft uitstekende 
functionele eigenschappen en is bovendien voordelig.
De uitgebreide reeks configuratiemogelijkheden maakt van elk 
apparaat een systeem met vele toepassingsmogelijkheden dat aan 
de eisen van kleine en middelgrote installaties kan voldoen.

•  Gebalanceerde microfooningangen, elk met een eigen volumeregelaar, 
geschikt voor zowel dynamische microfoons als voor condensator/elektret 
microfoons (Phantoomvoeding).

•  Ingang voor de audioaansluiting van een particuliere telefooncentrale voor 
het verzenden van omroepberichten via de telefoon en/of een noodsignaal 
met een hogere prioriteit (automatische uitschakeling van eventuele 
achtergrondmuziek en van de andere microfooningangen). 

•  Extra muziekingangen met keuzeschakelaar op frontpaneel en 
volumeregelaar.

•  Onafhankelijke volumeregelaars, regelknop hoge en lage tonen en algemene 
volumeregelaar (alleen bij de modellen AX3306 en AX3312).

•  Generator van tweetonig attentiesignaal  (DING-DONG) (m.u.v. AX3303)
•  Uitgang voor opnameapparaat en/of aansluiting in cascade van een andere 

versterker.
•  Signaal van de geselecteerde muziekbron steeds beschikbaar op de uitgang 

met MOH ‘Music On Hold’ vermogen (1W/8 Ohm) voor de aansturing 
van een monitorversterker of voor verzending naar andere apparaten of 
telefooncentrales (met uitzondering van model  AX3303).

•  Weergave audiouitgang in dB geijkte LED-meter (m.u.v. model AX3303).
•  Beveiliging van de eindtrap en transformator voor lijnen met constante 

spanning (parallelaansluiting van alle luidsprekers op twee aderige lijn).

AX3303
Mengversterker 30W/45W RMS/MAX, 1 microfooningang met phantoom 24V, frequentiebereik 50Hz-13kHz, 
precedence-contact, 1 gebalanceerde ingang TEL met regelbare gevoeligheid, 1 CD ingang 1 aux, frequentiebereik 
45Hz-22kHz, toonregeling, afzonderlijke volumeregelaar muziekbron en microfoon, indicator voor overbelasting, 
uitgang 100/70/50V en 8Ohm, uitgang line out, voeding 230/115 V AC - 24 V gelijkstroom. AC56 beugel, optioneel, 
voor rackmontage. Gewicht 5 kg. Afm.LxHxD 360x100x310 mm (2 HE)

nieuw

AX3304
Mengversterker 40W/60W RMS/MAX, 2 gebalanceerde microfooningangen XLR met phantoom, 1 microfooningang op 
frontpaneel VOX met regelbare ingangsgevoeligheid, frequentiebereik 50Hz-16kHz, precedence-contact, 1 gebalanceerde 
ingang TEL met regelbare gevoeligheid, 1 CD ingang en 1 aux, frequentiebereik 45Hz-17kHz, attentiesignaal, 
toonregeling, afzonderlijke volumeregelaar muziekbron en microfoons, VU meter en indicator voor overbelasting, uitgang 
100/70/50V en 8Ohm, uitgang monitor 1W/8Ohm, lijnuitgang, voeding 230/115 V AC - 24 V gelijkstroom. AC56 beugel, 
optioneel, voor rackmontage. Gewicht 5,8 kg. Afm.LxHxD 360x880x285 mm (2 HE)

AX3306
Mengversterker 60W/90W RMS/MAX, 3 gebalanceerde microfooningangen XLR met phantoom, 1 microfooningang 
op frontpaneel VOX met regelbare ingangsgevoeligheid, frequentiebereik 50Hz-16kHz, precedence-contact, 1 
gebalanceerde ingang TEL met regelbare gevoeligheid, 1 CD ingang, 1 TUNER ingang en 1 aux, frequentiebereik 
45Hz-20kHz, algemene volume- en toonregelaar, afzonderlijke volumeregelaar muziekbron en microfoons, VU 
meter en indicator voor overbelasting, uitgang 100/70/50V en 8Ohm, uitgang monitor 1W/8Ohm, lijnuitgang, 
voeding 230/115 V AC - 24 V gelijkstroom. AC57 beugel, optioneel, voor rackmontage. Gewicht 8 kg. Afm.LxHxD 
435x88x330 mm (2 HE)

AX3312
Mengversterker 120W/180W RMS/MAX, 3 gebalanceerde microfooningangen XLR met phantoom, 1 
microfooningang op frontpaneel VOX met regelbare ingangsgevoeligheid, frequentiebereik 50Hz-16kHz, 
precedence-contact, 1 gebalanceerde ingang TEL met regelbare gevoeligheid, 1 CD ingang, 1 TUNER ingang 
en 1 aux, frequentiebereik 45Hz-20kHz, algemene volume- en toonregelaar, afzonderlijke volumeregelaar 
muziekbron en microfoons, VU meter en indicator voor overbelasting, uitgang 100/70/50V en 8Ohm, uitgang 
monitor 1W/8Ohm, lijnuitgang, voeding 230/115 V AC - 24 V gelijkstroom. AC57 beugel, optioneel, voor 
rackmontage. Gewicht 10 kg. Afm.LxHxD 435x88x330 mm (2 HE)

AC56  Beugelset voor rackmontage voor AX3304 en AX3303

AC57  Beugelset voor rackmontage voor AX3306 en AX3312

pub
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AX5509 - Mengversterker: Vermogen: 90W RMS  Frequentiebereik: 30Hz tot 20kHz. Uitgangsspanning: 50/70/100 Volt of 8 Ohm. Voeding: 230/115 
VAC en 24 VDC. Controle: 5 volumeregelaars voor microfooningangen, volumeregeling en selectie van auxingangen, treble/bass regeling,  master volumerege-
ling. Verbindingen: 5 XLR microfooningangen met 16 Volt phantoomvoeding voor niet voorversterkte microfoonvoeten, 3 AUX ingangen voor geluidsbronnen 
(tuner/cd/tape), noodingang voor telefooncentrale  RJ45  voor verbinding met voeten (CAT5 SFTP), line-uitgang voor verbinding met andere versterkers, 
klemmenstrook voor luidspreker uitgang, klemmenstrook voor precedence en override, klemmenstrook voor Music On Hold, activering en regeling van het at-
tentiesignaal, tape out, insert.
Optionele accessoires: Microfoonvoeten van de 700 serie, Paso dynamische en elektret microfoons, AC5500 beugels voor 19” rackmontage.

Kenmerken:
• 3 gebalanceerde XLR microfooningangen met phantoom-

voeding en programmeerbare prioriteitsschakeling.
• 2 gebalanceerde micro/line XLR  ingangen met schakelbare 

phantoomvoeding
• 1 prioriteit noodingang (VOX) voor een audio link naar een 

telefooncentrale of microfoonvoet
• 3 AUX ingangen voor tuner/cd/tape.
• Music-On-Hold functie
• Ingebouwd en regelbaar attentiesignaal

• Eenvoudig te installeren met verbindingen naar de voeten 
en andere units van de 5500 serie door middel van RJ45 
verbindingen (CAT5).

• Uitgangsspanning: 50/70/100 Volt of 8 Ohm
• Selectieve oproepen naar 3 zones door middel van voor-

versterkte microfoonvoeten van de 700 serie (* alleen bij 
AX5524)

• Koeling door middel van een ventilator met een variabele 
snelheid, afhankelijk van de temperatuur en met elektroni-
sche beveiliging van de eindtrap.
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5 microfooningangen, 3 zones* en Cat5 Plug and Play

SERIE 5500 - Mengversterkers
De nieuwe standaard voor PA toepassingen, vermogen van 90 tot 240 Watt

AX5512 - Mengversterker: Vermogen: 120W RMS  Frequentiebereik: 30Hz tot 20kHz. Uitgangsspanning: 50/70/100 Volt of 8 Ohm. Voeding: 230/115 
VAC en 24 VDC. Controle: 5 volumeregelaars voor microfooningangen, volumeregeling en selectie van auxingangen, treble/bass regeling,  master volumerege-
ling. Verbindingen: 5 XLR microfooningangen met 16 Volt phantoomvoeding voor niet voorversterkte microfoonvoeten, 3 AUX ingangen voor geluidsbronnen 
(tuner/cd/tape), noodingang voor telefooncentrale, RJ45  voor verbinding met voeten (CAT5 SFTP), line-uitgang voor verbinding met andere versterkers, klem-
menstrook voor luidspreker uitgang, klemmenstrook voor 24 Volt voeding,  klemmenstrook voor precedence en override, klemmenstrook voor Music On Hold, 
activering en regeling van het attentiesignaal, tape out, insert.
Optionele accessoires: Microfoonvoeten van de 700 serie, Paso dynamische en elektret microfoons, AC5500 beugels voor 19” rackmontage en AC50 gelei-
derails.

AX5524 - Mengversterker: Vermogen: 240W RMS  Frequentiebereik: 30Hz tot 20kHz. Uitgangsspanning: 50/70/100 Volt of 8 Ohm. Voeding: 230/115 
VAC en 24 VDC. Controle: muziek/zone keuzeschakelaars, 5 volumeregelaars voor microfooningangen, volume regeling en selectie van auxingangen, treble/
bass regeling,  master volumeregeling. Verbindingen: 5 XLR microfooningangen met 16 Volt phantoomvoeding voor niet voorversterkte microfoonvoeten, 3 AUX 
ingangen voor geluidsbronnen (tuner/cd/tape), noodingang voor telefooncentrale,  RJ45  voor verbinding naar voeten (CAT5 SFTP), line-uitgang voor verbinding 
met andere versterkers, klemmenstrook voor zoneselectie, klemmenstrook voor luidspreker uitgang, klemmenstrook voor 24 Volt voeding,  klemmenstrook voor 
precedence en override, klemmenstrook voor Music On Hold, activering en regeling van het attentiesignaal, tape out, insert.
Optionele accessoires: Microfoonvoeten van de 700 serie, Paso dynamische en elektret microfoons, AC5500 beugels voor 19” rackmontage en AC50 gelei-
derails

*model AX5524
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SERIE 5500 - Eindversterkers
De nieuwe standaard voor  PA toepassingen, vermogen van 120 tot 480 Watt

3 Zones*, Plug and Play, CAT5 met uitgangsvermogen tot 480 W
Kenmerken:
•  Selectieve oproep van 3 zones door middel van voorver-

sterkte microfoonvoeten van de 700 serie (* alleen bij 
AW5524 en AW5548)

•  Gebalanceerde line- in- en uitgangen
•  Prioriteit noodingang (VOX) voor een audio link naar een 

telefooncentrale of microfoonvoeten 
•  Music On Hold functie
•  Uitgangsspanning: 50/70/100 Volt of 8 Ohm

•  Eenvoudig te installeren met verbindingen naar de voeten 
en andere units van de 5500 serie door middel van RJ45 
verbindingen (CAT5).

•  Ingebouwd en regelbaar attentiesignaal
•  Koeling door middel van een ventilator met een variabele 

snelheid, afhankelijk van de temperatuur en met elektro-
nische beveiliging van de eindtrap

AW5512 - Eindversterker: Vermogen: 120W RMS Frequentiebereik: 30Hz tot 20kHz. Uitgangsspanning: 50/70/100 Volt of 8 Ohm. Voeding: 230/115 
VAC en 24 VDC. Controle: treble/bass regeling,  master volumeregeling. Verbindingen: line-ingang, RJ45 voor verbinding met voeten (CAT5 SFTP), line-uitgang 
voor verbinding met andere versterkers, klemmenstrook voor luidspreker uitgang, klemmenstrook voor 24 Volt voeding, klemmenstrook voor precedence en 
override, klemmenstrook voor Music On Hold en line-uitgang, activering en regeling van het attentiesignaal, noodingang voor telefooncentrale.
Optionele accessoires: Voorversterkte microfoonvoeten van de 700 serie,  AC5500 beugels voor 19” rackmontage. en AC50 geleiderails.

AW5524 - Eindversterker: Vermogen: 240 W RMS Frequentiebereik: 30Hz tot 20kHz. Uitgangsspanning: 50/70/100 Volt of 8 Ohm. Voeding: 230/115 
VAC en 24 VDC. Controle: muziek/zone keuze, treble/bass regeling, controle master volumeregeling. Verbindingen: line-ingang, RJ45 voor verbinding met 
voeten (CAT5 SFTP), line-uitgang voor verbinding met andere versterkers, klemmenstrook voor luidspreker uitgang, klemmenstrook voor zoneselectie, klem-
menstrook voor 24 Volt voeding, klemmenstrook voor precedence en override, klemmenstrook voor Music On Hold en line-uitgang, activering en regeling van 
het attentiesignaal, noodingang voor telefooncentrale.
Optionele accessoires: Voorversterkte microfoonvoeten van de 700 serie,  AC5500 beugels voor 19” rackmontage. en AC50 geleiderails.

AW5548 - Eindversterker: Vermogen: 480W RMS Frequentiebereik: 30 Hztot 20kHz. Uitgangsspanning: 50/70/100 Volt of 8 Ohm. Voeding: 230/115 
VAC en 24 VDC. Controle: muziek/zone keuze, treble/bass regeling, master volumeregeling. Verbindingen: line-ingang, RJ45 voor verbinding met voeten (CAT5 
SFTP), line-uitgang voor verbinding met andere versterkers, klemmenstrook voor luidspreker uitgang, klemmenstrook voor zoneselectie, klemmenstrook voor 24 
Volt voeding, klemmenstrook voor precedence en override, klemmenstrook voor Music On Hold en line-uitgang, activering en regeling van het attentiesignaal, 
noodingang voor telefooncentrale.
Optionele accessoires: Voorversterkte microfoonvoeten van de 700 serie,  AC5500 beugels voor 19” rackmontage. en AC50 geleiderails.

AC5500: beugels voor 19” rackmontage van de 5500 serie

*model AW5524 en AW5548

AC50: geleiderails voor rackmontage

nieuw
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Bedradingsschema Mengversterkers serie 5500

3 zones

alleen model 
AX5524

Z1

Z2

Z3 batterij
24 Vcc

MOH
Music on Hold

Audio

Telefooncentrale

1 kabel
CAT5 SFTP

1 kabel
CAT5 SFTP

CD
TUNER
TAPEM
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Gebruik voor type AX5509 en AX65512
de microfoonvoet B711 voor algemene oproep

Equalizer Antilarsen

Extra Booster

Jack

XLR

XLR

ontvanger

draadloze microfoon

dynamische microfoon

condensator microfoon
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Bedradingsschema Eindversterkers serie 5500

Gebruik voor type AW5512
de microfoonvoet B711 voor algemene oproep

CD
TUNER
TAPE

draadloze microfoon

Extra Booster

M
ax

im
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l 3
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3 zones

alleen model 
AW5524
AW5548

Z1

Z2

Z3 batterij
24 Vcc

MOH
Music on Hold

Audio

Telefooncentrale
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De mengversterkers en eindversterkers uit de serie 8000 zijn ontworpen om op 
een zo flexibel en professioneel mogelijke wijze te voldoen aan de eisen van 
een markt die een voortdurende technologische ontwikkeling  doormaakt. Deze 
producten onderscheiden zich door hun kwaliteit, betrouwbaarheid en lange 
levensduur, een waar voorbeeld van “made in Italy”.

De op zich al uitgebreide prestaties van de serie 8000 kunnen nog verder 
worden uitgebreid door de toepassing van een reeks externe en interne modules, 
waarmee het product aan specifieke, door de installatie en de eindgebruiker 
gestelde, eisen aangepast kan worden.

scheepswerven

Mengversterkers serie 8000
•  4 onafhankelijke microfooningangen met uitschakelbare Phantoomvoeding, 

elektronisch of galvanisch gebalanceerd met optionele transformatoren 
TM90, voor het gebruik van dynamische microfoons met een lage impedantie 
of elektret microfoons. De ingangsconnectoren zijn van het type XLR met een 
mechanische vasthoudknop. Een klemmenstrook voor de voorrang van de 
microfoon maakt het mogelijk om trapsgewijs voorrang te verlenen op de 
microfoons. Er zijn maximaal 4 prioriteitsniveaus mogelijk.

•  3 hulpingangen (CD, TUNER en TAPE) met genormaliseerde ingangsniveaus 
en dubbel RCA chassisdeel voor toepassing van standaard stereo kabeltjes. 
Voor de aansluiting op een eventuele ander opname-apparaat is ook een 
uitgang TAPE voorhanden met dubbel RCA chassisdeel.

•  Chassisdelen PRE OUT en POWER IN voor de aansluiting van een equalizer of 
een anti-larseneffect apparaat.

• Ingang telefoon/noodsignaal met automatische verzwakking (VOX) en 
prioriteit op alle overige ingangen. Het niveau van het noodsignaal kan 
geregeld worden met behulp van een volumeregelaar.

•  Ingang voor voorversterkte microfoonvoet, op zespolige DIN plug met 
regelknop gevoeligheid. Automatische voorrangsvoorziening (VOX) met 
instelling van activeringsdrempel. Mogelijkheid om het niveau en de toon 
van het attentiesignaal van buitenaf te regelen (met optionele kaart AC25).

•  Noodvoeding op 24 VDC.
•  Selectief filter, in het apparaat, voor het optimaliseren van de respons bij 

gebruik van hoornluidsprekers.
•  Regelknop op frontpaneel van hoge en lage tonen.
•  Algemene volumeregelknop op frontpaneel.
•  Vu meter met ledindicatie voor een duidelijke en onmiddellijke controle van 

het vermogen.
•  Waarschuwingslamp ingeval van foute werking (overload).
•  Mogelijkheid om externe en/of interne modules in te schakelen, zodat dat de 

functies van de standaard configuratie verder uitgebreid  kunnen worden.

AX8120
Mengversterker 120 W RMS, 1 gebalanceerde prioriteitsingang EMERG/TEL met instelbare gevoeligheid, 
4 ingangen XLR voor microfoons met phantoomvoeding, 3 aux stereoingangen TAPE IN/CD/TUNER, 1 
ingang voorversterkte voet DIN 5-polig met instelbare gevoeligheid pre-out en power in voor inschakeling 
van audio processor, tape out, booster out 1,1V/600Ohm, algemene volume- en toonregelaar, 
volumeregelaar muziekbron en microfoons, uitgang 50/70/100V en 8/16 Ohm, frequentiebereik mic. 
50Hz-20kHz line 40Hz-20kHz, operationele temperatuur -10° +45° C, relatief vochtgehalte <95%. 
Vervorming bij nominaal vermogen <1%. Zeer hoge mate van betrouwbaarheid, gegarandeerd door 
elektronische beveiligingen tegen stroomoverbelasting en te hoge temperaturen van de versterkers 
Voeding 230V AC-24 V DC gewicht 14,1 kg. Afmetingen LxHxD 482x133x325 mm (3 HE).

AX8240
Mengversterker 240 W RMS, 1 gebalanceerde prioriteitsingang EMERG/TEL met instelbare gevoeligheid, 
3 aux stereoingangen TAPE IN/CD/TUNER, 1 ingang voorversterkte voet DIN 5-polig met instelbare 
gevoeligheid pre-out en power in voor inschakeling van audio processor, tape out, booster out 
1,1V/600Ohm, algemene volume- en toonregelaar, volumeregelaar muziekbron en microfoons, uitgang 
50/70/100V en 8/16 Ohm, frequentiebereik mic. 50Hz-20kHz line 40-20kHz, operationele temperatuur 
-10° +45° C, relatief vochtgehalte <95%. Vervorming bij nominaal vermogen <1%. Zeer hoge mate 
van betrouwbaarheid, gegarandeerd door elektronische beveiligingen tegen stroomoverbelasting en te 
hoge temperaturen van de versterkers.  Voeding 230V AC-24 V DC, gewicht 17,4 kg. Afmetingen LxHxD 
482x133x325 mm (3 HE).

 Hoogst mogelijke betrouwbaarheid onder extreme condities 
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Eindversterker serie 8000
•  Ingang op XLR chassisdeel voor de aansluiting op een voorversterker of een 

andere eindversterker. De gevoeligheid van deze ingang wordt geregeld door 
de betreffende LEVEL regelaar. Voor een eventuele balancering van de ingang 
(zeer lange verbindingslijnen of onderhevig aan storingen) is een interne 
connector aanwezig voor de balanceringstransformator TM92. Met behulp 
van een tweede XLR uitgang kan een cascadeverbinding tussen meerdere 
versterkers tot stand gebracht worden.

•  Ingang voorversterkte microfoonvoet, die automatisch kan worden geactiveerd 
door het instellen van de activeringsdrempel (A.P.T.).

•  Noodvoeding op 24 V DC.
•  Selectief filter, voor het optimaliseren van de respons bij gebruik van 

hoornluidsprekers.
•  Regelknop van hoge en lage tonen en het algemene volume op het frontpaneel 

met beveiligingsringen tegen onverhoedse activering.
•  Vu meter met ledindicatie voor een duidelijke en onmiddellijke controle van 

het vermogen. Ledindicator voor mogelijke overbelasting van de versterker 
(overload).

•  Mogelijkheid om externe en/of interne modules in te schakelen zodanig dat de 
functies van de standaard configuratie verder uitgebreid  kunnen worden.

AW8121
Eindversterker 120 W RMS, 1 ingang voorversterkte microfoonvoet DIN 5-polig met regelknop 
gevoeligheid, 1 ingang/uitgang eindversterker XLR  lijnniveau 1,1V/1k Ohm voor cascadeverbinding 
met nog een eindversterker, volume- en toonregelaar, VU meter, uitgang 50/70/100V en 8/16 Ohm, 
frequentiebereik 40Hz-20kHz, operationele temperatuur -10° +45° C, relatief vochtgehalte <95%. 
Vervorming bij nominaal vermogen <1%. Zeer hoge mate van betrouwbaarheid, gegarandeerd door 
elektronische beveiligingen tegen stroomoverbelasting en te hoge temperaturen van de eindversterkers.  
Voeding 230V AC-24 V gelijkstroom, gewicht 14,1 kg. Afmetingen LxHxD 482x133x325 mm (3HE).

AW8241
Eindversterker 240 W RMS, 1 ingang voorversterkte microfoonvoet DIN 5-polig met regelknop gevoeligheid, 
1 ingang/uitgang booster XLR  lijnniveau 1,1V/1k Ohm voor cascadeverbinding met nog een booster, 
volume- en toonregelaar, VU meter, uitgang 50/70/100V en 8/16 Ohm, frequentiebereik 40Hz-20kHz, 
operationele temperatuur -10° +45° C, relatief vochtgehalte <95%. Vervorming bij nominaal vermogen 
<1%. Zeer hoge mate van betrouwbaarheid, gegarandeerd door elektronische beveiligingen tegen 
stroomoverbelasting en overtemperatuur van de vermogenseenheden.  Voeding 230V AC-24 V DC, 
gewicht 17,4 kg. Afmetingen LxHxD 482x133x325 mm (3 HE).

AW8502
Eindversterker 500 W RMS, 1 prioriteitsingang EMERG met regelknop gevoeligheid, 1 ingang/
uitgang booster XLR lijnniveau 1,1V/1k Ohm voor cascadeverbinding met een tweede eindversterker, 
volume- en toonregelaar, VU meter, uitgang 50/70/100V en 16 Ohm, frequentiebereik 40Hz-20kHz, 
operationele temperatuur -10° +45° C, relatief vochtgehalte <95%. Vervorming bij nominaal vermogen 
<1%. Zeer hoge mate van betrouwbaarheid, gegarandeerd door elektronische beveiligingen tegen 
stroomoverbelasting en overtemperatuur van de vermogenseenheden. Voeding 230V AC-24 V DC 
gewicht 25 kg. Afmetingen LxHxD 482x133x325 mm (3 HE).

AW8501
Eindversterker 500 W RMS (booster), 1 ingang voorversterkte voet DIN 5-polig met regelknop gevoeligheid, 
1 ingang/uitgang booster XLR lijnniveau 1,1V/1k Ohm voor cascadeverbinding met een tweede 
eindversterker, volume- en toonregelaar, VU meter, uitgang 50/70/100V en 16 Ohm, frequentiebereik 
40Hz-20kHz, operationele temperatuur -10° +45° C, relatief vochtgehalte <95%. Vervorming bij 
nominaal vermogen <1%. Zeer hoge mate van betrouwbaarheid, gegarandeerd door elektronische 
beveiligingen tegen stroomoverbelasting en overtemperatuur van de vermogenseenheden. Voeding 
230V AC-24 V DC, gewicht 25 kg. Afmetingen LxHxD 482x133x325 mm (3 HE).

nieuw
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Accessoires en interne modules voor serie 8000

AC60
Set platte kabel met 8 poligeconnecto-
ren voor verbinding tussen P8006 en 
modules AC8050. 2 m lang.

CV35
Verbindingskabel tussen P8006 en 
de modules AC8050. 2 m lang.

Accessoires en externe modules voor serie 8000

AC50
Geleiderail voor rackmontage

AC8010
Module met dubbele microfooningang 
(XLR chassisdelen), transformator en 
phantoomvoeding.

P8006 Controle-unit
De P8006 is een controle-unit voor 6 versterkers en 1 reserveversterker.
Hoogte: 2 HE

AC20
Afstandsvolumeregelaar

AC21
Generator voor tweetonig 
alarmsignaal

AC25
Generator voor 2- of 3-tonig
attentiesignaal  Ding-Dong 

AC8020
Module dubbele ingang/uitgang aux 
(chassisdelen DIN/RCA)

AC8030
Module voor selectieve oproep van zes 
onafhankelijke zones 

AC8040
Module microfooningang (XLR) en 
ingang/uitgang aux (RCA chassisdelen)

AC8050
Module voor bewaking versterker met
seriële uitgang

AC8051-B
Module voor lijnbewaking

AC8052
Module voor inschakelen inschakeling 
reserveversterker
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AW500CD
Klasse 5 500 Watt RMS
versterkers

Uitgangsvermogen (bij 230 Volt) 500 W RMS
Hoogohmige uitgangen 50 - 70 - 100 V
Laagohmige uitgangen 8 -16 ohm
Vervorming  < 0.05  (bij 450 W)
Signaal/ruisverhouding 20/20000Hz  >93 dBA
Frequentiebereik 25 Hz tot 25000 Hz
Rendement 85 %
Gevoeligheid 300 mV

Algemene informatie:
Hoofdvoeding 230/115 V ± 10% 50/60 Hz
Inbouw in rack H 1U 
Gewicht 7,4 Kg

Kenmerken
• Klasse D 500 Watt RMS digitale versterkers, uitgangssignaal in te stellen 

op 100, 70 of 50 Volt voor hoogohmige-  en 16 of 8 Ohm laagohmige 
luidsprekerlijnen. Door hetspeciale ontwerp van de voeding en de uitgangen 
zijn geen uitgangsstransformatoren nodig, maar wordt de galvanische 
scheiding van de luidsprekerlijnen gehandhaafd.

• De veelzijdigheid van dit product maakt het uitermate geschikt voor vaste 
installaties van geluidsdistributiesystemen, ontruimingsinstallaties 
volgens de EN60849 en de Nederlandse norm NEN2575 of voor professioneel 
gebruik in geluidssystemen.

• Deze klasse D versterkers zijn ontworpen om het hoogst mogelijke niveau 
van continu vermogen te waarborgen zonder beperkingen en dezelfde 
mate van betrouwbaarheid te behouden.

• Tevens wordt er minder energie gebruikt. Zie tabel 1.1 voor een 
vergelijking.

• Door het gebruik van deze technologie is de geluidskwaliteit zeer hoog.
• Het grote voordeel van een product met deze mogelijkheden is dat er 

slechts 1 HE voor inbouwen in een 19” rack nodig is. waardoor er meer 
eindversterkers  in een rack ingebouwd kunnen worden.

• 500 Watt  eindversterker, continu vermogen zonder beperkingen

VERMOGEN - BETROUWBAARHEID - ENERGIEBESPAREND
HOGE GELUIDSKWALITEIT - HEEFT ERG WEINIG - RUIMTE NODIG DANKZIJ

PRODUCTEN “MADE IN ITALY” DOOR PASO

Eigenschappen  
• Klein en lichtgewicht (hoogte 1 HE)
 Gebalanceerde lijningangen:
 1 XLR met regelbare ingangsgevoeligheid
 1 RJ45 voor CAT5 verbindingen en SFTP voorversterkte microfoonvoeten
 1 ingang op kroonsteen (alleen VES versie) 
Regeling
• Volumecontrole en treble/bass controle. Leds voor VU-meter signalen
• Klein formaat en laag gewicht (rackmontage 1HE).
• Ledindicatie
• Voor systemen die voldoen aan de EN60849 en de NEN2575 norm is 

het noodzakelijk om de AW500CD-V versterkers met diagnostische 
eigenschappen te gebruiken om de versterkers en luidsprekerlijnen te 
kunnen controleren.

Diagnoses
• GND* aarding van de luidsprekerlijnen 
• SPK*  impedantie van de luidsprekerlijn bij overschrijding tolerantie
• AMP* versterker werkt niet goed
• OVL  luidsprekerlijn in overload
• HOT  thermische overload  
• RUN  versterker operationeel
* alleen versie AW500CD-V

AW500CD-V
Klasse 5 500 Watt RMS
versterkers
Voice Evacuation System VES

   Klasse D 500 Watt RMS versterkers
                             Nieuwe generatie versterkers

nieuw

nieuw

AW500CD Klasse 5 500 Watt RMS versterkers
AW500CD-V Klasse 5 VES 500 Watt RMS versterkers

nieuw
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SERIE LAX - SYSTEMEN VOOR DRAGERS VAN HOORTOESTELLEN
RINGLEIDINGVERSTERKERS

LAX20
Ringleidingversterker voor een 
oppervlakte van circa 20 m2,
2 microfooningangen.

LAX50
Ringleidingversterker voor een oppervlakte 
van circa 50 m2, 2 microfooningangen.

LAX200
Ringleidingversterker voor een oppervlakte van circa 200 m2,
2 microfooningangen en 1 Micro/Lijn (I HE)

• De versterkers van de serie LAX zijn speciaal ontworpen voor een 
inductieve geluidstransmissie en worden vooral toegepast bij 
geluidsinstallaties voor dragers van hoortoestellen.

• Het merendeel van de moderne hoortoestellen heeft namelijk een 
schakelaar op twee standen, aangegeven met de letters “M” en “T”. 
Stand “M” is voor een “normale” luisterstand via de microfoon. Op 
stand T (Telecoil) wordt het geluid op inductieve wijze ontvangen 
door middel van een speciale in het toestel ingebouwde luisterspoel. 
De op de geluidsbron aangesloten ringleidingversterker voedt bij de 
uitgang een ringleiding (Loop) van gewoon - geïsoleerd - koperdraad 
die langs de hele omtrek van de betreffende ruimte wordt aangelegd. 
De stroom die door de ringleiding loopt genereert een variabel 
magnetisch veld in de ruimte, dat in de spoel van het hoortoestel 
“geïnduceerd” wordt. 

• Gewoonlijk is het magnetisch veld voldoende intens om ervoor te 
zorgen dat de drager van een  hoortoestel zich vrij in de ruimte kan 

bewegen en op elke plek alles 
goed kan verstaan. Vergeleken 
met andere radiofrequentie- of 
infraroodtechnieken heeft dit 
systeem het grote voordeel 
dat het geluid de gebruiker 
onvervormd en zonder 
bijgeluiden, echo of nagalm 
bereikt, zodat het perfect 
verstaanbaar is.

• Ringleidingsystemen voor 
dragers van hoortoestellen raken 
steeds meer in gebruik, niet alleen in openbare 
ruimten zoals theaters, kerken, banken, scholen, kantoren enz., 
maar ook in de huiselijke omgeving, waar het systeem op de televisie, 
radio, telefoon of op de huistelefoon kan worden aangesloten.

SERIE LAX - Ringleidingversterkers

LACF01   Rol geïsoleerd koperband, 50 m 

LACL10   Aansluitkabel met getwiste aders, 10 m 

LAC50   Ringleiding voor loketten of tafels, voor versterker LAX50 

LALT01   Rol kleefband voor LACF01, 50 m 

LAL01   Set etiketten met logo AFILS (10 st.) 

LAM50   Reversmicrofoon voor LAX50 

LASC50   Adapter Scart TV voor LAX50  

LASC100   Adapter Scart TV voor LAX800, LAX450 en LAX200 

LATR100   Interface 100V-lijn voor LAX800, LAX450 en LAX200 

LATR50  Interface 100V voor LAX50 

27/4555   Beugelset voor rackmontage van LAX800, LAX450, LAX200  

LASFM01
Veldsterktemeter

LAX450
Ringleidingversterker voor een oppervlakte van circa 450 m2,
2 microfooningangen en 1 Micro/Lijn (I HE) LAX800

Ringleidingversterker voor een oppervlakte van circa 800 m2,
2 microfooningangen en 1 Micro/Lijn (I HE)

SERIE LAX - Accessoires

SERIE LAX
Meetinstrumenten LARX01

Ontvanger met 
koptelefoon
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COMPACTSYSTEMEN

In een winkel, een groot warenhuis, een restaurant of een hotel kunnen comfort en 
sfeer aanzienlijk worden verbeterd door de installatie van een kwalitatief hoogwaardig 
geluidssysteem.
De compactsystemen van PASO, die meerdere functies in zich verenigen, en de 
rackmontage-apparaten voor complexere systemen, maken talrijke oplossingen mogelijk. 
voor de reproductie van muziekprogramma’s en het genereren van omroepberichten en 
bieden een passend en doelmatig antwoord op elke vraag.

ontspanningsruimte

•  Gebalanceerde microfooningangen, elk met een eigen volumeregelaar, 
geschikt voor zowel dynamische microfoons als condensator/elektret 
microfoons (Phantoomvoeding) (alleen voor het model PA312-MP3).

•  Ingang voor de audio-aansluiting van een particuliere telefooncentrale voor 
het verzenden van omroepberichten via de telefoon en/of een noodsignaal 
met een hogere prioriteit - automatische uitschakeling van eventuele 
achtergrondmuziek en de overige microfooningangen (behalve de PA140-
MP3). 

•  Contact voor activering van voorrang van microfoonsignalen op 
achtergrondmuziek.

•  Generator van attentiesignaal (behalve PA140-MP3).
•  Extra ingang voor externe muziekbron.
•  Schakelaars op frontpaneel voor de selectie van omroepzones (behalve 

PA140-MP3).
•  Regelaar voor hoge en lage tonen en algemene volumeregelaar.

Deze systemen omvatten twee hoogwaardige muziekbronnen, 
uitstekend bestand tegen continu bedrijf, en een professionele 
versterker (120 W voor de modellen PA312-MP3 en PA212 en 40 W 
voor het model PA140-MP3), met alle accessoires die nodig zijn om in 
een geluidssysteem te worden geïntegreerd. 
De modellen PA312-MP3 en PA140-MP3 zijn uitgerust met een 
CD/MP3-speler en een AM/FM tuner, terwijl het model PA212 een 
afspeelapparaat voor muziekcassettes en een AM/FM tuner omvat.

hotel

PA140-MP3
Tuner-CD speler en mp3 met versterker 40W. Compactsysteem met cd en mp3 en AM/FM tuner, mengversterker 40W 
RMS, 2 ingangen mini XLR, 1 lijningang aux, volume- en toonregelaar, AM/FM afstemknop en 5+5 preset stations, 
FM-bereik 87,5-108MKz, MW 531-1602kHz, CD-speler met de functies programma en repeat, pre-out uitgang, 
uitgang 100/70/50V en 4/8/16 Ohm.  Frequentiebereik 60-17kHz aux S/N>77dB, 60-14kHz mic S/N >65dB. Voeding 
230V AC. Afmetingen LxHxD 400x100x310 mm. Gewicht 7kg. (2 HE)

PA212
Tuner-cassettespeler met versterker 120 W, 3 zones. Compactsysteem met cassettespeler en AM/FM tuner, 
mengversterker 120W RMS met toetsen zoneselectie op frontpaneel, 1 prioriteitsingang VOX, attentiesignaal (ding-
dong), 4 ingangen mini XLR, 2 lijningangen aux, volume- en toonregelaar, AM/FM afstemknop met 7+7 preset 
stations, FM-bereik 87,5-108MKz, AM 531-1602kHz, tape met functies programma en repeat, uitgang 100/70/50V en 
4/8/16 Ohm. Frequentiebereik 50-15kHz mic S/N >62dB. Voeding 230V AC-24V DC. Afmetingen LxHxD 450x150x330 
mm. Gewicht 11kg. (2HE) 

PA312-MP3
Tuner/CD-speler en mp3 met versterker 120 W, 2 zones. Compactsysteem met cd-lezer-R/CD-RW/CDDA en mp3, 
AM/FM tuner, mengversterker 120W RMS met toetsen voor zoneselectie op frontpaneel, 1 prioriteitsingang VOX (voor 
jack-achter op ing. 1 micro), attentiesignaal (ding-dong), 4 ingangen mini XLR met phantoom, 1 lijningang aux, 
volume- en toonregelaar, AM/FM afstemknop met 10+10 preset stations, cd-speler met functies programma en 
repeat, uitgang “music on hold”, uitgang 100/70/50V en 8 Ohm, koelventilator, voeding 230V AC-24V DC Afmetingen 
LxHxD 430x88x280 mm. Gewicht 10,3kg. Beugelset AC55 voor rackmontage (2 HE) 

AC55
Beugelset voor rackmontage PA312-MP3

P8035  19” Plank voor compactsystemen PA140-MP3, PA312-MP3 en PA212 (3HE)
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P8085
Compact disc speler CD-R/CD-RW/CDDA en mp3 met lader tot max 5 cd’s. Repeat functie, random, track skip/
search, analoge uitgang, digitale uitgang, optisch en coaxiaal, afstandsbediening. Frequentiebereik 5Hz-20kHz. 
S/N verhouding >106dB. Vervorming <0,002%. Voeding 230V AC. Afmetingen LxHxD 435x106x380 mm. Gewicht 
7kg. Rackmontage met accessoireplateau P8035 (H 3U)

GELUIDSBRONNEN

• In zowel grote als kleinere installaties zijn voor de weergave van geluid en muziek apparaten nodig met bijzondere eigenschappen op het gebied van 
betrouwbaarheid, veelzijdigheid en gebruiksgemak, speciaal ontworpen om optimaal te kunnen voldoen aan de eisen voor verspreiding van muziekprogramma’s, 
onderbroken door commerciële- of dienstberichten of, in bijzondere gevallen, alarmmeldingen.

• De PASO geluidsbronnen en -processors maken door hun veelzijdigheid talrijke oplossingen mogelijk voor de reproductie van muziekprogramma’s en het 
genereren van omroepberichten. en bieden een passend en doelmatig antwoord op elke vraag.

DMG9016
Digitale boodschappenmachine voor opname van maximaal 16 verschillende berichten. Maximale geheugencapaciteit 
totaal 240 seconden. Mogelijkheid 16 berichten in twee groepen onder te verdelen (groep A en groep B) met dubbele audio-
sectie bij de uitgang voor het gelijktijdig verzenden van twee afzonderlijke berichten of een gemixte uitgang van de twee 
groepen. Weergave van attentiesignaal (ding-dong), waarvan volume en toon regelbaar zijn. Toetsenbord op het frontpaneel 
voor volledig handmatige besturing van het apparaat. Een connector op de achterzijde maakt afstandsbediening mogelijk 
via contacten of toetsenbord op afstand. Display monitor, beveiliging script en/of wissen van geheugen. Microfooningang 
met phantoom 12V, limiter en hulp-lijningang voor het opnemen. Voeding 230 V AC – 24 V DC. Afmetingen LxHxD 
410x50x230mm. Gewicht 3kg. Optionele beugelset 27/2466 voor rackmontage. (I HE)

DTM9000
Sequentiële timer voor automatische weergave van omroepberichten, te combineren met DMG9016. Apparaat voor de automatische 
weergave van berichten, opgeslagen in de digitale boodschappenmachine DMG9016, die met regelmatige tussenpozen verzonden 
kunnen worden. Tijdkeuze instelbaar op frontpaneel: 5 -10-15-20-25 of 30 minuten, reproductie-indicator, schakelaar voor 
verdubbeling van tijdsinstellingen, ingang voor kanalen A en B van de DMG9016, ingangscontact normaal open, in/out lijn. 
Optionele beugelset 27/2469 voor rackmontage. Voeding 230 V AC - 24 V DC (I HE)

DAG9200-B
Digitale alarm- en boodschappenmachine van 10 alarmsignalen. Eenheid met 7 vooraf opgenomen alarmmeldingen, 
1 alarm conform DIN33404, 1 vast signaal, 1 opneembaar bericht van max één minuut. Toetsenbord op frontpaneel 
voor volledig handmatige besturing van het apparaat. Een connector op de achterzijde maakt afstandsbediening 
mogelijk via contacten of toetsenbord op afstand. Duur van weergave selecteerbaar, gebalanceerde mic.-ingang 
met regelbare gevoeligheid, aux ingang voor opname, lijnuitgang, statusdisplay, preset-toetsen en sleutelschakelaar 
voor activering van berichtopname. Voeding 230V AC-24V DC. Afmetingen LxHxD 410x50x230 mm. Gewicht 3kg. 
Optionele beugelset 27/2466 voor rackmontage. (I HE)

CP122-B
Dubbele autoreverse cassettespeler. Automatische continue weergave van twee cassettes, verbinding in cascade 
tot tien CP122-B’s mogelijk voor sequentiële weergave van max twintig audio-cassettes, weergavemechanismen in 
uitneembare laden, audio verbindingskabel 1 m. Frequentiebereik 50Hz-10kHz, S/N-verhouding >50dB, vervorming 
<1,5%.. Voeding 230V AC-24V DC. Afmetingen LxHxD 410x50x230 mm. Gewicht 3,2kg. Optionele beugelset 27/2466 
voor rackmontage (I HE)

P8081
Autoreverse stereo dubbele cassettespeler/-recorder. eén  met Play/Rec functie, één  met Play functie, Dolby-systeem, 
continue weergave, zoeksysteem en geheugentoets, kopiëren op normale/hoge snelheid.  Frequentiebereik 20Hz-
18kHz, S/N-verhouding >74dB met dolby C. Voeding 230 V AC-24 V DC Afmetingen LxHxD 439x135x310 mm. 
Gewicht 4kg. Rackmontage met accessoireplateau P8035 (4 HE)

WMS13
Sequentiële autoreverse dubbele cassettespeler/recorder. Continue weergave, zoekfunctie beginpunt spoor, bandteller, 
zoekfunctie te beluisteren nummers, continue opname met automatische spatiëring voor niet opgenomen ruimte van 
4 minuten tijdens het opnemen, gelijktijdige parallelopname op twee cassettes, dupliceren. Frequentiebereik 25Hz-
17kHz, S/N verhouding >79 dB met dolby C. Voeding 230/120V AC-24V DC.  Afmetingen LxHxD 435x127x292 mm. 
Gewicht 4kg. Rackmontage met accessoireplateau P8035 (3 HE)

P8084
Digitale stereo AM/FM-tuner  Voorselectie tot 30 zenders, automatische en handmatige afstemming, display 
preset geheugen-frequentie-afstemming-stereo. Bereik FM 87,5-108MHz, MW 531-1602kHz, LW 152-282 kHz. S/N 
verhouding FM mono>80dB, FM stereo>73dB, MW>52dB, LW>50dB. Vervorming <0,2%. Voeding 230V AC-24V DC. 
Afmetingen LxHxD 439x87x300 mm. Gewicht 3kg.  Rackmontage met accessoireplateau P8035 (2 HE)
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MX5539
Mixer met 9 in- en 2 uitgangen, 9 ingangen met regelbare ingangsgevoeligheid (micro en line) en 
afzonderlijke volumeregelaars per ingang. 2 Gebalanceerde uitgangen (rechts en links). Ingang 1 met 
prioriteit op ingangen 4 tot 9 en Voxschakeling van ingangen 2 en 3, geactiveerd door een schakelaar op 
het frontpaneel. Ingebouwd 4-tonig attentiesignaal geactiveerd door een maakcontact en een AAN/UIT 
druktoets, volumeregeling, AAN/UIT spraakfilter op elke ingang, uitgang voor recorder, mogelijkheid van 
cascadeverbinding met mixer. Frequentiebereik 20 tot 20000Hz, signaal/ruisverhouding >63dBA (mic) 
73dBA (line). Vervorming <0,3%. Voeding 230 AC – 24 DC. Afmetingen:: (lxhxd) 483x44x200 mm. Gewicht: 
3,9 kg. Inbouw in rack: 1HE

GELUIDSBRONNEN

Schema P8036 (spraak/muziek) Max 500 W totaal 6 zones 

27/2466  Beugelset voor rackmontage CP122-B, DMG9016, DAG9200 (I HE)

27/2469  Beugelset voor rackmontage DTM9000

P8023
Grafische equalizer 1/3 octaaf, met 31 instellingen, frequentiebereik 20-20000Hz, 40 Hz hoogdoorlaatfilter 
en 16kHz laagdoorlaatfilter, instelbereik ± 6dB of ± 12dB. Frequentiebereik 10-50kHz. S/N verhouding 
>85dB. Vervorming <0,04%. Voeding 230/117 V AC. Afmetingen LxHxD 480x44x220 mm. Gewicht 3,1kg.  
Rackmontage (I HE)

P8024-B
Antilarsen filter met 4 NOTCH filters met afzonderlijke regelaars, bandsper op 1/6 octaaf, display met 
indicatie van uitgangssignaal. Verzwakking filters 0 ± 20 dB. Frequentiebereik 20-20kHz. S/N verhouding 
>80dB line >94dB A. Vervorming <0,03%. Voeding 230V AC-24V DC. Afmetingen LxHxD 483x44x210 mm. 
Gewicht 2,5kg. Rackmontage (I HE)

DLC9000
Eenheid voor automatische volumeregeling. Detectie van achtergrondgeluiden (door aansluiting van deze voorziening 
op een afzonderlijk geleverde omgevingsmicrofoon), weergave op display en geheugenopslag van minimum en maxi-
mum geluidsniveau, verzwakking te bepalen afhankelijk van gewenste S/N verhouding, selectie dag/nacht, stop via 
contact. S/N verhouding >62dB. Voeding 230V AC-24V DC. Afmetingen LxHxD 275x45x225 mm. Gewicht 2,1kg. Optio-
nele beugelset 27/2469 voor rackmontage (I HE)

P8036
Schakelunit gesproken berichten/muziek naar 6 zones. Selectie oproep/muziek tot zes uitgangszones via relais. Toetsen 
voor activeren/uitschakelen muziek per zone, 4 lijningangen RCA en een audio lijningang VOX voor algemene oproep, 
ingang voor voorversterkte microfoonvoet, selectie prioriteit tableau/VOX en VOX/tableau, gescheiden 100V ingangen 
spraak/muziek, 6 uitgangen luidsprekerlijn met mogelijkheid tot aansluiting op 3 aders voor override, uitgangen spraak/
muziek. Frequentiebereik 30Hz-20kHz vox S/N>89dB, 50-20kHz mic S/N >88dB, 25-20kHz aux S/N >92dB. Voeding 230V 
AC-24V gelijkstroom. Afmetingen LxHxD 482x44x233 mm. Gewicht 3,6kg.  Rackmontage (I HE)

nieuw
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KLANKZUILEN

C420-T
Zuil 20W met kniegewricht, lichtgrijs,
instelbaar vermogen 20/10/5W,
4 luidsprekers + 1 tweeter, IP44,
filter spraak/muziek, SPL Pnom/1m 105dB, 
spreidingshoek bij 2kHz 160° horiz.÷30° 
vert., frequentiebereik 180Hz÷16kHz,
ingang 100/70/50V
L x H x D (mm) 95 x 520 x 80

C430-T
Zuil 30W met kniegewricht, lichtgrijs, 

instelbaar vermogen 30/15/7,5W,
6 luidsprekers + 1 tweeter, IP44,

SPL Pnom/1m 110dB, spreidingshoek 
bij kHz 160° horiz.÷20° vert., frequen-

tiebereik 180Hz÷16kHz,
ingang 100/70/50V

L x H x D (mm) 95 x 725 x 80 

C440-T
Zuil 40W met kniegewricht, lichtgrijs, 
instelbaar vermogen 40/20/10W,
7 luidsprekers + 2 tweeters, IP44,
SPL Pnom/1m 110dB, spreidingshoek bij 
2kHz 160° horiz.÷13° vert., frequentiebe-
reik 150Hz÷14kHz, ingang 100/70/50V
L x H x D (mm) 95 x 890 x 80 

SERIE 400 - Aluminium klankzuilen

Notenhouten klankzuilen

S4-B
Kniegewricht met 
scharnieraansluiting 
voor serie 400

C624-T
Zuil 24W van kostbaar en sierlijk hard
notenhout, met kogelgewricht,
instelbaar vermogen 24/12/6W, 6 luidsprekers, 
IP53, spraakfilter, SPL Pnom/1m 106dB,
spreidingshoek bij 2kHz 210° horiz. ÷ 20° vert.,
frequentiebereik 150÷15kHz,
ingang 100/70/50/25V
L x H x D (mm) 140 x 870 x 100 

AC904
Kogelgewrichtvoor C624-T, 
richtbaar 360°,
muurbevestiging, metaal

26

C402-T
Tweeweg-luidspreker, 6W, lichtgrijs, met U beugel, instelbaar vermogen 6/3/1,5W, SPL 
Pnom/1m 98dB, spreidingshoek bij 2kHz 210°, frequentiebereik 200Hz÷18kHz, ingang 
100/70/50V - L x H x D (mm) 95 x 182 x 78

C450-TW
Zuil 50W met kniegewricht, lichtgrijs, 
instelbaar vermogen 50/25/12,5W,
4 luidsprekers + 1 tweeter, IP66 met 
bescherming tegen stof en water,
SPL Pnom/1m 109dB, spreidingshoek bij 
2kHz 160° horiz. ÷ 30° vert., frequentiebe-
reik 120Hz÷15kHz, ingang 100/70/50V
L x H x D (mm) 95 x 520 x 80

De nieuwe serie klankzuilen C400 wordt, naast de elegante notenhouten uitvoering, gekenmerkt door luidsprekers met een breed bereik en tweetersystemen 
met een hoog rendement, die voor een perfecte verstaanbaarheid en een trouwe muziekweergave zorgen. Met name het model C450-TW, is geschikt voor 
gebruik in buitenomgevingen, ook bij slechte weersomstandigheden.

C4100-TW
Zuil 100W met kniegewricht S4-B, lichtgrijs, 

instelbaar vermogen 100/50/20W,
7 luidsprekers + 2 tweeters, IP66

 SPL Pnom/1m 110dB, spreidingshoek bij 
2kHz  150° horiz., 20° vert., frequentiebereik 

150HZ tot 14kHz, ingang 100/70/50V. 
LxHxD (mm) 95x890x80

nieuw

Het is niet moeilijk om binnen de variëteit van 
modellen en eigenschappen van de Paso 
luidsprekers het juiste model te vinden, het meest 
geschikt voor de gewenste toepassing en
omgeving, met zorg ontworpen en gebouwd,
met streng gecontroleerde prestaties en
specifieke eigenschappen, die voldoen aan de 
aangegeven waarden en altijd betrouwbaar blijven.
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C56/6-T
Drukkamerluidspreker “Sunflower” 6W, wit in zelfdovend ABS, IP 44, instelbaar vermogen 6/3/1,5W, SPL Pnom/1m 96dB, 
spreidingshoek bij kHz 90°, frequentiebereik 150Hz÷12kHz, ingang 100/70/50V, met U beugel

DRUKKAMERLUIDSPREKERS

L x H x B (mm)
239 x 156 x 

194

Drukkamerluidsprekers in ABS

C46-TW
Cilindervormige drukkamerluidspreker 6W, lichtgrijs in zelfdovend ABS, voor vochtige omgevingen IP 54, instelbaar vermogen 
6/3/1,5W,  SPL Pnom/1m 96dB, spreidingshoek bij 2kHz 180°, frequentiebereik 140Hz÷150kHz, ingang 100/70/50V, met 
U beugel

Ø 114
x 160 (mm)

C48/6-T
Cilindrische drukkamerluidspreker 6W, wit in zelfdovend ABS, IP 44, instelbaar vermogen 6/3/1,5W, SPL Pnom/1m 96dB, 
spreidingshoek bij 2kHz 160°, frequentiebereik 150Hz÷120kHz, ingang 100/70/50V, met U beugel

Ø 140
x 207 (mm)

C48/12-TW
Cilindervormige drukkamerluidspreker 12W, wit in zelfdovend ABS, waterdicht IP 65, instelbaar vermogen 12/6/3W, SPL 
Pnom/1m 99dB, spreidingshoek bij 2kHz 160°, frequentiebereik 150Hz÷120kHz, ingang 100/70/50V, met U beugel

Ø 140
x 207 (mm)

C48/6-2T
Cilindervormige dubbelzijdige drukkamerluidspreker 6+6W, wit in zelfdovend ABS, IP 44, instelbaar vermogen 12/6/3W, SPL 
Pnom/1m 96dB, spreidingshoek bij 2kHz 2x140°, frequentiebereik 170Hz÷120kHz, ingang 100/70/50V, met U beugel

Ø 140
x 207 (mm)

C48/12-2TW
Cilindervormige dubbelzijdige drukkamerluidspreker 12+12W, wit in zelfdovend ABS, waterdicht IP 65, instelbaar vermogen 
24/12/6W, SPL Pnom/1m 98dB, spreidingshoek bij 2kHz 2x140°, frequentiebereik 170Hz÷120kHz, ingang 100/70/50V, met 
U beugel

Ø 140
x 207 (mm)

C55
Drukkamerluidspreker 20W, lichtgrijs met zwart frontpaneel, in zelfdovend ABS, IP44, met instelbaar vermogen 20/10/5W, 
SPL Pnom/1m 102dB, spreidingshoek bij 2kHz 70°, frequentiebereik 130Hz-16kHz, ingang 100/70/50V, met U beugel

Ø 202
x 220 (mm)

C55-S
Drukkamerluidspreker 20W, lichtgrijs met zwart frontpaneel, in zelfdovend ABS, IP66 waterdicht, met instelbaar vermogen 
20/10/5W, SPL Pnom/1m 102dB, spreidingshoek bij 2kHz 70°, frequentiebereik 150Hz-6kHz, ingang 100/70/50V, met U 
beugel

Ø 202
x 220 (mm)

C55-TW
Drukkamerluidspreker 40W, lichtgrijs met zwart frontpaneel, in zelfdovend ABS, IP66 waterdicht, met instelbaar vermogen 
40/20/10/5W, SPL Pnom/1m 103dB, spreidingshoek bij 2kHz 110°, frequentiebereik 130Hz-10kHz, ingang 100/70/50/25V, 
met U beugel

Ø 202
x 220 (mm)

27

•  Drukkamerluidsprekers worden vooral gebruikt om de geluidsbundel naar 
een zeer nauwkeurig aangegeven zone te richten en te concentreren.

•  Het dubbelzijdige model is ideaal voor gebruik in gangen.
•  De drukkamerluidsprekers, uitgevoerd in zelfdovende ABS (UL94-V0), zorgen 

voor een optimale weergave en een zeer hoog akoestische rendement. Er 
zijn modellen beschikbaar die in binnenomgevingen geïnstalleerd kunnen 
worden (C55, C56/6-T, C48/6-T en C48/6-2T) en vochtbestendige (C46-TW, 
C48/12-TW en C48/12-2TW) of waterdichte modellen (C55-S en C55-TW).

•  De aluminium drukkamerluidsprekers zijn waterdicht, met name geschikt 
voor gebruik in een buitenomgeving, ook bij slechte weersomstandigheden.

•  De modellen met het achtervoegsel –V zijn speciaal ontworpen voor gebruik 
in veiligheidsinstallaties (VES) en zijn uitgerust met een isolator, die de 
luidspreker isoleert van de installatie in geval van thermische overbelasting, 
en een brandveilige aansluitklem.
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DRUKKAMERLUIDSPREKERS

Drukkamerluidspreker VES - voice evacuation system
conform Europese regelgeving en NEN2575

C86/20-V
Drukkamerluidspreker 20W, VES, grijs, aluminium behuizing en stalen rooster, IP66 waterdicht, met instelbaar vermogen 
20/10/5W, SPL Pnom/1m 103dB, spreidingshoek bij 2kHz 90°, frequentiebereik 150Hz-15kHz, ingang 100/70/50V, met beugel, 
isolator en brandbestendige verbindingskabel volgens de normen CEI20-22,CEI20-35,CEI20-45 en CEI en NEN2575

L x H x B (mm)
180 x 145 x 178

C86/20-2V
Dubbelzijdige drukkamerluidspreker 10+10W, VES, grijs, aluminium behuizing en stalen rooster, IP66 waterdicht, met 
instelbaar vermogen 20/10/5W, SPL Pnom/1m 100dB, spreidingshoek bij 2kHz 2x110°, frequentiebereik 150Hz-15kHz, ingang 
100/70/50V, met beugel, isolator en brandbestendige verbindingskabel volgens de normen CEI20-22,CEI20-35,CEI20-45 en 
CEI en NEN2575

L x H x B (mm)
180 x 145 x 178

Metalen hoorns

TR10-TW
Rechthoekige hoorn 10W, aluminium behuizing, hoorn van schokbestendig ABS en beugel van staal, lichtgrijs, IP65 
vochtbestendig, met transf.100V met regelbaar verm. 10/5/3/1W, SPL Pn/1m 112dB, spreidingshoek bij 2kHz 100°horiz. 
- 90° vert., frequentiebereik 450Hz-10kHz

L x H x B (mm)
176 x 126 x 180

TRX20-TW
Ronde hoorn 20W, van gegoten aluminium met aluminium geluidstrechter en roestvrij stalen beugel, IP66 waterdicht, 
lichtgrijs, met transf.100V met regelbaar verm. 20/15/10/5/2,5W, SPL Pn/1m 123dB, spreidingshoek bij 2kHz 80°, 
frequentiebereik 350Hz-12,5kHz

Ø 213
x 230 (mm)

TR30-TW
Ronde hoorn 30W, van gegoten aluminium met aluminium geluidstrechter en roestvrij stalen beugel, IP66 waterdicht, 
lichtgrijs, met transf.100V met regelbaar verm. 30/20/15/10/5W, SPL Pn/1m 122dB, spreidingshoek bij 2kHz 70°, 
frequentiebereik 350Hz-6kHz

Ø 259
x 261 (mm)
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Drukkamerluidsprekers in aluminium

C86/20-TW
Drukkamerluidspreker 20W, grijs, aluminium behuizing en stalen rooster, IP66 waterdicht, met instelbaar vermogen 20/10/5W, 
SPL Pnom/1m 103dB, spreidingshoek bij 2kHz 90°, frequentiebereik 150-15kHz, ingang 100/70/50V, met beugel

L x H x B (mm)
180 x 145 x 178

C86/20-2TW
Dubbelzijdige drukkamerluidspreker 10+10W, grijs, aluminium behuizing en stalen rooster, IP66 waterdicht, met instelbaar 
vermogen 20/10/5W, SPL Pnom/1m 100dB, spreidingshoek bij 2kHz 2x110°, frequentiebereik 150Hz-15kHz, ingang 100/70/50V, 
met beugel

L x H x B (mm)
180 x 145 x 178

HOORNLUIDSPREKERS COMPLEET MET DRIVERUNIT

•  De hoornluidsprekers zijn ontworpen voor gebruik buiten. Zij zijn verkrijgbaar 
compleet met driverunits, of als type waarbij de exponentiële hoorn  met een 
passende driverunit gecombineerd kan worden om een hoog rendement en 
geluidsdruk te kunnen bereiken.

•  De behuizing van de modellen TR10-TW, TR20-TW en TRX20-TW/V is 
van gegoten aluminium, de schroeven en beugels van roestvrij staal. De 
geluidstrechter is van aluminiumplaat bij de modellen van 20 W en 30 W en 
schokbestendig ABS bij het model TR10-TW. Alle modellen zijn uitgerust met 
een lijntransformator en een schakelaar op de achterzijde voor de selectie 
van het vermogen. 

•  Het model TRX20-V is speciaal ontworpen voor gebruik in 

ontruimingsinstallaties en is uitgerust met een lijntransformator met 4KV 
isolatie, een isolator die de luidspreker isoleert van de installatie in geval van 
thermische overbelasting, en een brandbestendige aansluitklem (VES).

•  De hoorns TR20-HF en TR40-HF zijn 2-weg luidsprekers, met een hoog 
rendement, een hoog frequentiebereik en een optimaal gelijkmatig 
vermogen. De behuizing van de luidsprekers is van versterkt propyleen, 
mate van zelfdovendheid UL 94-VO.

•  De exponentiële hoorns zijn, grijs van kleur, onbreekbaar en bestand 
tegen weersinvloeden.  Zij zijn uitgerust met een beugel en worden aan 
de achterzijde afgesloten met een deksel, die de behuizing vormt voor de 
afzonderlijk te leveren driverunits. (Zie onderstaande tabel)

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw



Metalen hoorns VES - voice evacuation system
conform Europese regelgeving en NEN2575

TRX20-V
Ronde hoorn 20W VES (voice evacuation system), van aluminium met gegoten behuizing en roestvrij stalen beugel, IP 
66 waterdicht, lichtgrijs, spanningsisolatie 4 kV, met isolator en brandbestendige kabel volgens de normen CEI 20-22 
III, CEI 20-35 en CEI 20-45, met transf.100V met regelbaar verm. 20/15/10/5W, SPL Pn/1m 123dB, spreidingshoek bij 
2kHz 80°, frequentiebereik 350Hz-12,5kHZ

Ø 213
x 230 (mm)

Kunststof 2-weg hoorns

TR20-HF
2-weg hoorn 16W, rechthoekig van versterkt brandbestendig polipropyleen, IP44, met instelbaar vermogen16/8/4/2W, 
SPL Pn/1m 116dB, spreidingshoek bij 2kHz 45° horiz.- 80° vert., frequentiebereik 110Hz-20kHz, ingang 100/70/50/25V, 
met U beugel

L x H x B (mm)
356 x 240 x 308

TR40-HF
2-weg hoorn 40W, rechthoekig van versterkt brandbestendig polipropyleen, IP44, met instelbaar vermogen40/20/10/5W, 
SPL Pn/1m 118dB, spreidingshoek bij kHz 45° horiz.- 80° vert., frequentiebereik110Hz-17kHz, ingang 100/70/50/25V, 
met U beugel

L x H x B (mm)
356 x 240 x 308

HOORNLUIDSPREKERS MET APARTE DRIVERUNITS 

Exponentiële hoorns voor een hoog rendementsniveau en hoge geluidsdruk..

TR1-B
Exponentiële hoorn, van UV-gestabiliseerd polypropyleen, grijs, rond, beschermingsgraad IP66, wordt gebruikt  met 
driver UT35-T voor 100V aansluiting met regelbaar vermogen of driver UT35 voor lage-impedantie aansluiting (16Ohm), 
SPL Pnom/1m 123dB (gegevens gemeten met UT35-T), spreidingshoek bij 2kHz 50°, frequentiebereik 300Hz-5kHz, met 
U beugel

Ø 250
x 408 (mm)
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HOORNLUIDSPREKERS COMPLEET MET DRIVERUNIT

TR2-B
Exponentiële hoorn, van UV-gestabiliseerd polypropyleen, grijs, rechthoekig , beschermingsgraad IP66, wordt gebruikt  
met driver UT35-T of UT60-T voor 100V aansluiting met regelbaar vermogen of driver UT35 voor lage-impedantie 
aansluiting (16Ohm), SPL Pnom/1m 123dB (gegevens gemeten met UT35-T), spreidingshoek bij 2kHz 70° horiz. 50° 
vert., frequentiebereik 300Hz-5kHz, met U beugel

L x H x B (mm)
340 x 180 x 415

TR3-B
Exponentiële hoorn, van UV-gestabiliseerd polypropyleen, grijs, rechthoekig , beschermingsgraad IP66, wordt gebruikt 
met driver UT35-T of UT60-T voor 100V aansluiting met regelbaar vermogen of driver UT35 voor lage-impedantie 
aansluiting (16Ohm), SPL Pnom/1m 125dB (gegevens gemeten met UT35-T), spreidingshoek bij 2kHz 55° horiz.-40° 
vert., frequentiebereik 350Hz-5kHz, met U beugel

L x H x B (mm)
515 x 285 x 486

TR400-SX
Meervoudige hoorn 240/600W rechthoekig voor montage van max 4 driver, van ABS en verstevigd glasvezel, grijs, IP44, 
wordt gebruikt  met driver UT60 (tot 4x60W bij 16Ohm) of met driver UT150 (tot 4x150W bij 16Ohm), SPL Pnom/1m 
140dB (gemeten met UT150), spreidingshoek bij 2kHz 125° horiz. 141° vert. frequentiebereik 100Hz-10kHz, met U 
beugel

L x H x B (mm)
680 x 410 x 545

29
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DRIVERUNITS

UT35
Driver 35W bij 16 Ohm, voor exponentiële hoorns TR1-B, TR2-B en TR3-B, nominaal vermogen 35W, impedantie 16Ohm, 
rendement 1W/1m 109dB

UT35-T
Driver 35W met transformator, voor exponentiële hoorns TR1-B, TR2-B en TR3-B, nominaal vermogen 35W, aansluiting 100V 
met instelbaar vermogen 35/20/10W, rendement 1W/1m 110dB

UT60
Driver 60W bij 16 Ohm, voor exponentiële hoorns TR3-B, nominaal vermogen 60W, impedantie 16Ohm, rendement 1W/1m 
110dB

UT60-T
Driver 60W met transformator, voor exponentiële hoorns TR3-B, nominaal vermogen 60W, aansluiting 100V met instelbaar 
vermogen 60/40/20W, rendement 1W/1m 111dB

UT150
Driver 15W bij 16 Ohm, voor exponentiële hoorns TR400-SX, nominaal vermogen 150W, impedantie 16Ohm, rendement 
1W/1m 114dB

nieuw

B18-N
Luidsprekerstandaard, zwart, met  statief en uitschuifbare standaard, in hoogte verstelbaar 85÷170 cm.

27/94
Adapter voor het monteren van de hoorns op standaard van het type B18-N

Gewone accessoires voor hoornluidsprekers

Spreidingshoek
Horiz. / Vert. 2 (kHz)

Gewicht
(kg)Model Frequentiebereik Geluidsdruk

(Pnom/1m)
Rendement
(1W/1m)

50° -  50°

70° -  50°

55° -  40°

125° -  150°

1,2

1,25

2,1

10

TR1-B

TR2-B

TR3-B

TR400-SX

300 ÷ 5.000 Hz

300 ÷ 5.000 Hz

300 ÷ 5.000 Hz

300 ÷ 5.000 Hz

123 dB

123 dB

125 dB

140 dB

108 dB

108 dB

110 dB

114 dB

(1)

(1)

(1)

(2)

(1) referentiemeting uitgevoerd met eenheid UT35-T
(2) referentiemeting uitgevoerd met eenheid UT150

Rende-
ment

109 dB

110 dB

110 dB

111 dB

114 dB

Lijnspan-
ning

Gewicht
(kg)Model Bijzondere kenmerken ImpedantieVermogen

nominaal

-

100 V

-

100 V

-

1,3

1,75

1,55

2,1

3,1

UT35

UT35-T

UT60

UT60-T

UT150

voor TR1-B / 2 / 3

voor TR1-B / 2 / 3

voor TR3-B en TR400-SX

alleen voor TR3-B

voor TR400-SX

16 Ohm

-

16 Ohm

-

16 Ohm

35 W

35 W

60 W

60 W

150 W

(1) referentiemeting uitgevoerd met hoorn TR3-B
(2) referentiemeting uitgevoerd met hoorn TR400-SX

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

Compatibiliteit drivers

(mm)
Ø 105 x  h 106

(mm)
Ø 112 x h 154

(mm)
Ø 105 x h 106

(mm)
Ø 112 x h 154

(mm)
Ø 116 x h 100

nieuw

nieuw
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C36/6-2T
Wand- en plafondluidspreker 6W, dubbelzijdig, model “Candy” in ABS met metalen rooster aan voorzijde, wit, met instelbaar 
vermogen 6/3/1,5W, SPL Pnom/1m 96dB, frequentiebereik 150Hz-13kHz, spreidingshoek bij 2kHz 150°, ingang 100/70/50V

WANDLUIDSPREKERS

Houten luidsprekers

C601-TB
Luidspreker van wit essenhout, wandbevestiging, 6 W, met instelbaar vermogen6/3/1,5W, SPL Pnom/1m 98dB, frequentiebereik 
150Hz-120kHz, spreidingshoek bij 2kHz 120°, ingang 100/70/50V, bevestigingssysteem met spleetopeningen voor wand/
plafondmontage

L x H x B (mm)
164 x 279 x 95

Kunststof luidsprekers

C34-RB
Luidspreker 6W, wandbevestiging, van schokbestendig kunststof, metalen rooster, matwit, met instelbaar vermogen 
6/3/1,5/0,8/0,4W, SPL Pnom/1m 100dB, frequentiebereik 180Hz-16kHz, spreidingshoek bij 2kHz 110°, met volumeregelaar op 
frontpaneel, ingang 100/70/50V

L x H x B (mm)
218 x 216 x 120

C34-TB
Luidspreker 6W, wandbevestiging, van schokbestendig kunststof, metalen rooster, matwit, met instelbaar vermogen 
6/3/1,5/0,8/0,4W, SPL Pnom/1m 100dB, frequentiebereik 180Hz-16kHz, spreidingshoek bij 2kHz 110°, ingang 100/70/50V

L x H x B (mm)
218 x 216 x 120

C36/6-T
Luidspreker 6W, wandbevestiging, model “Candy” in ABS met metalen rooster aan voorzijde, wit, met instelbaar vermogen 
6/3/1,5W, SPL Pnom/1m 96dB, frequentiebereik 150Hz-13kHz, spreidingshoek bij 2kHz 150°, ingang 100/70/50V

L x H x B (mm)
258 x 169 x 72

L x H x B (mm)
258 x 169 x 72

Metalen luidsprekers VES - voice evacuation system
conform Europese regelgeving en NEN2575

C37/6-V
Luidspreker 6W VES (voice evacuation system), in metaal, matwit, met instelbaar vermogen 6/3/1,5W, SPL Pnom/1m 98dB, 
frequentiebereik 120-15kHz, spreidingshoek bij 2kHz 130°, ingang 100/70/50V, met keramische kroonsteen en isolator

L x H x B (mm)
210 x 190 x 70

•  Het bijzondere van deze wandluidsprekers is hun sierlijke en discrete vormgeving, specifiek ontworpen voor toepassing in scholen, ziekenhuizen, wachtkamers, 
hotels, winkels, kantoren, restaurants, ideaal voor achtergrondmuziek en gesproken berichten. 

•  Er zijn verschillende soorten wandluidsprekers beschikbaar, in verschillende materialen, afhankelijk van de technische/akoestische eisen.
•  De wandluidsprekers C34-RB en C34-TB hebben een behuizing van lichtgrijs gestabiliseerd ABS met een metalen frontrooster en de C37/6-V (conform de 

VES-norm CEI100-55 NEN2575) heeft een metalen behuizing.
•  De luidspreker C36/6-T “CANDY” kan zowel tegen de wand als  het plafond  gemonteerd worden en heeft een witte zelfdovende ABS behuizing RAL 9003.
•  De wandluidsprekers, meestal 2-wegluidsprekers (met woofer en tweeter of dubbele conus) zijn de meest geschikte modellen voor de versterking van een 

geluidssysteem met een hoog en gemiddeld hoog vermogen.

Kastluidsprekers

C82/10-T     C82/10-TN
2-weg luidspreker 10W, uitstekende muziek/stemweergave, wit/zwart kunststof materiaal, 1 woofer + 1 
tweeter, met transf.100V met regelbaar verm.10/5/2,5W en aansluiting met lage impedantie (8 Ohm), 
SPL Pnom/1m 98dB, frequentiebereik 200Hz-22,5kHz, spreidingshoek bij 2kHz 115°, met ingebouwde 
beugel voor verticale/horizontale wandmontage.

L x H x B (mm)
140 x 187 x 115

C82/10-T C82/10-TN

nieuw

nieuw



C92/20-T     C92/20-TN
Luidspreker 20W, dubbele conus, uitstekende muziek-/stemweergave, witte/zwarte bedrukte hars, met 
instelbaar vermogen20/10/5W, SPL Pnom/1m 103 dB, frequentiebereik 100Hz-15kHz, spreidingshoek 
bij 2kHz 120°, ingang 100/70/50V, met ingebouwde beugel voor verticale/horizontale wandmontage, 
optionele beugel voor montage van een groep van 2/3/4 luidsprekers

L x H x B (mm)
180 x 280 x 160

C93/16-T     C93/16-TN
2-weg luidspreker 16W, uitstekende muziek/stemweergave, witte/zwarte bedrukte hars, transf.100V 
met regelbaar verm.16/8/4/2W en aansluiting met lage impedantie (8 Ohm), SPL Pnom/1m 98dB, 
frequentiebereik 120Hz-20kHz, spreidingshoek bij 2kHz 130°, met ingebouwde beugel voor verticale/
horizontale wandmontage

L x H x B (mm)
165 x 210 x 135

C93/30-T       C93/30-TN
2-weg luidspreker 30W, uitstekende muziek/stemweergave, bass-reflex, witte/zwarte bedrukte hars, 
transf.100V met regelbaar verm.30/16/8/4/2W en aansluiting met lage impedantie (8 Ohm), SPL 
Pnom/1m 101dB, frequentiebereik 70Hz-20kHz, spreidingshoek bij 2kHz 90°, met ingebouwde beugel 
voor verticale/horizontale wandmontage

L x H x B (mm)
220 x 290 x 170

C95/20-T     C95/20-TN
Luidspreker 20W, serie “Onda”, uitstekende muziek-/stemweergave, witte/zwarte bedrukte hars, 
breedband luidspreker, met instelbaar vermogen 20/10/5/2,5W, SPL Pnom/1m 104dB, frequentiebereik 
130Hz-20kHz, spreidingshoek bij 2kHz 150°, ingang 100/70/50V, met ingebouwde beugel voor 
wandmontage, optionele steun om op een horizontaal vlak geplaatst te kunnen worden

L x H x B (mm)
215 x 320 x 93
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WANDLUIDSPREKERS

Wandluidsprekers

C92/40-T     C92/40-TN
Luidspreker 40W, dubbele conus, uitstekende muziek-/stemweergave, witte/zwarte bedrukte hars, 1 
woofer + 1 tweeter, met transf. 100V regelbaar verm.40/20/10W, SPL Pnom/1m 104 dB, frequentiebereik 
100Hz-18kHz, spreidingshoek bij 2kHz 120°, ingang 100/70/50V, met ingebouwde beugel voor verticale/
horizontale wandmontage, optionele beugel voor montage van een groep van 2/3/4 luidsprekers

L x H x B (mm)
180 x 280 x 160

C95/40     C95/40-N
2-weg luidspreker 40W, serie “Onda”, uitstekende muziek-/stemweergave, witte/zwarte bedrukte 
hars, 1 tweeter en 1 woofer, aansluiting alleen met lage impedantie (8Ohm), SPL Pnom/1m 104dB, 
frequentiebereik 100Hz-20kHz, spreidingshoek bij 2kHz 130°, ingang 100/70/50V, met ingebouwde 
beugel voor wandmontage, optionele steun om op een horizontaal vlak geplaatst te kunnen worden

C95/40-T     C95/40-TN
Luidspreker 40W, serie “Onda”, uitstekende muziek-/stemweergave, witte/zwarte bedrukte hars, 
1 tweeter en 1 woofer, met transf. 100V, regelbaar verm. 40/20/10/5W, SPL Pnom/1m 104dB, 
frequentiebereik 100Hz-20kHz, spreidingshoek bij 2kHz 130°, ingang 100/70/50V, met ingebouwde 
beugel voor wandmontage, optionele steun om op een horizontaal vlak geplaatst te kunnen worden

C92/20-T C92/20-TN

C92/40-T C92/40-TN

C93/16-T C93/16-TN

C93/30-T C93/30-TN

C95/20-T   C95/40   C95/40-T

C95/20-TN   
C95/40-N   

C95/40-TN

nieuw

nieuw
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Accessoires voor wandluidsprekers

AC922-B (wit)      AC922-N (zwart)   
Set voor wandmontage van twee C92 luidsprekers

AC923-B (wit)      AC923-N (zwart)
Set voor wandmontage van drie C92 luidsprekers

AC924-B (wit)      AC924-N (zwart)
Set voor wandmontage van vier C92 luidsprekers

AC915
Beugel voor plaatsing op horizontaal vlak van luidsprekers C95 serie ‘ONDA’

INBOUW WANDLUIDSPREKERS

C44/20-B
Wandinbouwluidspreker 20W, ideaal voor achtergrondmuziek en gesproken berichten, van UV-gestabiliseerd zelfdovende 
kunststof met metalen net aan voorkant, wit, breedband luidspreker met dubbele conus, aansluiting alleen met lage impedantie 
(8Ohm), SPL Pn/1m 103dB, frequentiebereik 100-15kHz, spreidingshoek bij 2kHz 120°, optionele inbouwdoos AC901

L x H x B (mm)
165 x 280 x 70

C44/20-TB
Wandinbouwluidspreker 20W, , ideaal voor achtergrondmuziek en gesproken berichten, van UV-gestabiliseerd zelfdovende 
kunststof met metalen net aan voorkant, wit, breedband luidspreker met dubbele conus, met transf. 100V regelbaar verm. 
20/10/5/2,5W, SPL Pn/1m 103dB, frequentiebereik 100-15kHz, spreidingshoek bij 2kHz 120°, ingang 100/70/50V, optionele 
inbouwdoos AC901

L x H x B (mm)
165 x 280 x 70

C44/6-TB
Wandinbouwluidspreker 6W, , ideaal voor achtergrondmuziek en gesproken berichten, van UV-gestabiliseerd zelfdovende 
kunststof met metalen net aan voorkant, wit, met transf. 100V regelbaar verm. 6/3/1/1,5W, SPL Pn/1m 98dB, frequentiebereik 
100-13kHz, spreidingshoek bij 2kHz 120°, ingang 100/70/50V, optionele inbouwdoos AC901

L x H x B (mm)
165 x 280 x 70

AC901
Inbouwdoos voor C44/20-B,C44/20-TB en C44/6-TB



PLAFONDLUIDSPREKERS

Plafondluidsprekers met ABS behuizing

C47/6-TB
Ronde plafondluidspreker 6W, voor verlaagd plafond, vervaardigd van zelfdovende kunststof UL94-VO, wit, snelbevestigingssysteem 
met veer, met transf.100V regelbaar verm. 6/3/1,5W, SPL Pnom/1m 97dB, frequentiebereik 110Hz-12kHz, spreidingshoek bij 
2kHz160°, ingang 100/70/50V

(mm)
Ø 140 x 105, 
Ø gat 109

C47/12-TW
Ronde plafondluidspreker 12W, voor verlaagd plafond, vervaardigd van zelfdovende kunststof UL94-VO, wit, snelbevestigingssysteem 
met veer, speciaal behandeld voor vochtige omgevingen, met transf.100V regelbaar verm. 12/6/3W, SPL Pnom/1m 97dB, 
frequentiebereik 110Hz-14kHz, spreidingshoek bij 2kHz160°, ingang 100/70/50V

(mm)
Ø 140 x 105, 
Ø gat 109

C49/6-T
Ronde luidspreker 6W voor binnen, uitspringend t.o.v. wand of plafond, in ABS, wit, met 100Vtransf. regelbaar verm. 6/3/1,5W, SPL 
Pnom/1m 96dB, frequentiebereik 110Hz-12kHz, spreidingshoek bij 2kHz 160°, ingang 100/70/50V

(mm)
Ø 220 x 70

Plafondluidsprekers met metalen behuizing

C52/6-T
Ronde plafondluidspreker 6W, voor verlaagd plafond, vervaardigd van gedrukte plaat, wit, met transf.100V regelbaar verm.6/3/
1,5W, SPL Pnom/1m 99dB, frequentiebereik 80Hz-15kHz, spreidingshoek bij 2kHz 160°, ingang 100/70/50V, snelbevestiging met 
veer. 

(mm)
Ø 200 x 62, 
Ø gat 165

C52/12-T
Ronde luidspreker 12W, voor verlaagd plafond, vervaardigd van gedrukte plaat, wit, met transf.100V regelbaar verm.12/6/3W, SPL 
Pnom/1m 102dB, frequentiebereik 80Hz-15kHz, spreidingshoek bij 2kHz 160°, ingang 100/70/50V, snelbevestiging met veer. 

(mm)
Ø 200 x 62, 
Ø gat 165

C53/10-T
Ronde plafondluidspreker 10W, voor verlaagd plafond, vervaardigd van gedrukte plaat, wit, met transf.100V regelbaar verm.10/
5/2,5W, SPL Pnom/1m 103dB, frequentiebereik 70Hz-20kHz, spreidingshoek bij 2kHz 80°, ingang 100/70/50V, snelbevestiging 
met veer. 

(mm)
Ø 265 x 78,5
Ø gat 230

C57-TB
Ronde luidspreker 6W, voor verlaagd plafond, behuizing van metaal, wit, met transf.100V regelbaar verm.6/3/1,5W, SPL Pnom/
1m 102dB, frequentiebereik 100Hz-15kHz, spreidingshoek bij 2kHz 150°, ingang 100/70/50V, snelbevestiging met veer en 
bajonetfitting, brandkap AC957 optioneel.

(mm)
Ø 180 x 110, 
Ø gat 160

C58/6-TB
Ronde luidspreker 6W, voor verlaagd plafond, behuizing van metaal, wit, met transf.100V regelbaar verm.6/3/1,5W, SPL 
Pnom/1m 103dB, frequentiebereik 80Hz-20kHz, spreidingshoek bij 2kHz 130°, ingang 100/70/50V, snelbevestiging met veer en 
bajonetfitting, brandkap AC958 optioneel.

(mm)
Ø 220 x 95, 
Ø gat 200

L
U

ID
S

P
R

E
K

E
R

S

34

•  De luidsprekers uit dit gamma passen in elke omgeving door de zeer platte voorzijde en de bijzondere vormgeving van het rooster.  Deze plafondluidsprekers 
worden gekenmerkt door hun compacte afmetingen, een excellente geluidsweergave en het speciale snelbevestigingssysteem voor inbouw in plafonds.

•  De ABS luidsprekers zijn uitgevoerd in zelfdovend materiaal en speciaal geschikt voor installaties in overdekte ruimten. Het model C47/12-TW wordt aangeraden 
voor extra vochtige ruimten (badkamers, keukens, zwembaden, onder een afdak, enz.).

•  De plafondluidsprekers  C57-TB, C58/6-TB en C58/12-TB zijn van gedrukte plaat vervaardigd, behandeld met een witte, kraswerende en anti-reflectie verflaag. 
Zij bestaan uit een draagring met snelklemmen met veer voor een makkelijke plafondbevestiging. Het centrale frontje met de luidspreker, dat via een kabel 
verbonden is met de lijntransformator, wordt met een draaibeweging in de ring vastgezet.

•  Het technische ontwerp en het design van de serie plafondluidsprekers “Fashion”, met front, zijn volledig innovatief. Een metalen frame, dat de verschillende 
componenten draagt en tegen een verlaagd plafond of een wandpaneel bevestigd wordt. Op die basis worden de sierlijke roosters, waarvan een keur van 
modellen en kleuren beschikbaar is, vastgeklikt. Zo ontstaan er talrijke combinatiemogelijkheden, geheel naar eigen voorkeur, die aan de meest uiteenlopende 
eisen op technisch en esthetisch gebied kunnen voldoen.

•  De spot plafondluidsprekers hebben een modern design en zijn klein, om aan uiteenlopende interieurwensen te kunnen voldoen. Deze luidsprekers zijn van 
metaal, bedekt met meerdere verflagen, waardoor het product stevig en uitstekend afgewerkt is, met behoud van de akoestische eigenschappen. 

•  Deze plafondluidsprekers VES - voice evacuation system - voldoen aan de strengste veiligheidsnormen, inclusief de brandveiligheidsnormen, bij toepassing 
van de optionele brandkap, AC957 voor C57-TB, of AC958 voor C58/6-TB en C58/12-TB.



PLAFONDLUIDSPREKERS

C58/12-TB
Ronde luidspreker 12W, voor verlaagd plafond, behuizing van metaal, wit, met transf.100V regelbaar verm.12/6/3W, SPL 
Pnom/1m 105dB, frequentiebereik 80Hz-20kHz, brandkap bij 2kHz 130°, ingang 100/70/50V, snelbevestiging met veer en 
bajonetfitting, brandkap AC958 optioneel.

(mm)
Ø 220 x 95, 
Ø gat 200

C58/24-TB
Ronde luidspreker 24W, voor verlaagd plafond, met behuizing van metaal, wit, met transf.100V regelbaar verm.24/12/6W, 
SPL Pnom/1m 104dB, frequentiebereik 80Hz-20kHz, brandkap bij 2kHz 130°, ingang 100/70/50V, snelbevestiging met veer en 
bajonetfitting, brandkap AC958 optioneel.

(mm)
Ø 220 x 95, 
Ø gat 200
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 Plafondluidsprekers met verwisselbaar front - serie “FASHION”

C67/6-T
Luidsprekers 6W met verwisselbaar front, serie “fashion” voor verlaagd plafond, metalen behuizing, naar wens te combineren 
met de serie grilles CG67, met transf.100V regelbaar verm.6/3/1,5W, SPL Pnom/1m 99dB, frequentiebereik 100Hz-12kHz, 
spreidingshoek bij 2kHz 120°, ingang 100/70/50V, snelbevestiging met veer. 

(mm)
Ø 197 x 95, 
Ø gat 140

C68/6-T
Luidsprekers 6W met verwisselbaar front, serie “fashion” voor verlaagd plafond, metalen behuizing, naar wens te combineren 
met de serie grilles CG68, met transf.100V regelbaar verm.6/3/1,5W, SPL Pnom/1m 101dB, frequentiebereik 90Hz-15kHz, 
spreidingshoek bij 2kHz 100°, ingang 100/70/50V, bevestiging met schroeven of speciale optionele steunen met veer AC960.

(mm)
Ø 237 x 68, 
Ø gat 180

C68/12-T
Luidsprekers 12W met verwisselbaar front, serie “fashion” voor verlaagd plafond, metalen behuizing, naar wens te combineren 
met de serie grilles CG68, met transf.100V regelbaar verm.12/6/3W, SPL Pnom/1m 104dB, frequentiebereik 90Hz-15kHz, 
spreidingshoek bij 2kHz 100°, ingang 100/70/50V, bevestiging met schroeven of speciale montageveren AC960.

(mm)
Ø 237 x 68, 
Ø gat 180

CG67/5D
Grille DAISY voor luidsprekers serie C67, in metaal, wit. 

Inbegrepen bij 
luidsprekers van 

de “fashion” serie 

CG67/5M
Grille MOON voor luidsprekers serie C67, in metaal, wit.

Inbegrepen bij 
luidsprekers van 

de “fashion” serie 

CG67/5W
Grille WAVE voor luidsprekers serie C67, in metaal, wit.

Inbegrepen bij 
luidsprekers van 

de “fashion” serie 

CG68/5D
Grille DAISY voor luidsprekers serie C68, in metaal, wit.

Inbegrepen bij 
luidsprekers van 

de “fashion” serie 

CG68/5M
Grille MOON voor luidsprekers serie C68, in metaal, wit. 

Inbegrepen bij 
luidsprekers van 

de “fashion” serie 

CG68/5W
Grille WAVE voor luidsprekers serie C68, in metaal, wit.

Inbegrepen bij 
luidsprekers van 

de “fashion” serie 
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Plafondluidsprekers - Spots

CSPOT/6-T
Ronde luidspreker 6 W, type “spot-light”, beperkte afmetingen voor verlaagd plafond, wit, in metaal, met transf.100V regelb.verm. 
6/4/2W, SPL Pnom/1m 95dB, frequentiebereik 100Hz-20kHz, spreidingshoek bij 2kHz 130°, snelbevestiging met veer 

(mm)
Ø 105 x 85, 
Ø gat 85

CSPOT/6-TN
Ronde luidspreker 6 W, type “spot-light”, beperkte afmetingen voor verlaagd plafond, zwart, in metaal, met transf.100V regelb.verm. 
6/4/2W, SPL Pnom/1m 95dB, frequentiebereik 100Hz-20kHz, spreidingshoek bij 2kHz 130°, snelbevestiging met veer

(mm)
Ø 105 x 85, 
Ø gat 85

CSPOT/6-TS
Ronde luidspreker 6 W, type “spot-light”, beperkte afmetingen voor verlaagd plafond, chroom, in metaal, met transf.100V regelb.
verm. 6/4/2W, SPL Pnom/1m 95dB, frequentiebereik 100Hz-20kHz, spreidingshoek bij 2kHz 130°, snelbevestiging met veer

(mm)
Ø 105 x 85, 
Ø gat 85

Plafondluidsprekers VES – voice evacuation system
conform Europese norm en NEN2575

C67/6-V
Luidspreker 6W met verwisselbaar front serie “fashion” voor verlaagd plafond, metalen behuizing, naar wens te combineren 
met de serie grilles CG67/x met brandveilige stalen afdekking, met transf.100V regelbaar verm.6/3/1,5W, SPL Pnom/1m 99dB, 
frequentiebereik 200Hz-13kHz, spreidingshoek bij 2kHz 150°, ingang 100/70/50V, bevestiging met schroeven of speciale optionele 
steunen met veer AC960, keramische kroonsteen en isolator.

(mm)
Ø 197 x 148, 
Ø gat 152

C68/12-V
Luidsprekers 12W met verwisselbaar front, serie “fashion” voor verlaagd plafond, metalen behuizing, naar wens te combineren 
met de serie  grilles CG68/x met brandveilige stalen afdekking, met transf.100V regelbaar verm.12/6/3W, SPL Pnom/1m 104dB, 
frequentiebereik 150Hz-15kHz, spreidingshoek bij 2kHz 100°, ingang 100/70/50V, bevestiging met schroeven of speciale optionele 
steunen met veer AC960, keramische kroonsteen en isolator.

(mm)
Ø 237 x 148, 
Ø gat 190

C68/24-V
Luidsprekers 24W met verwisselbaar front, serie “fashion” voor verlaagd plafond, metalen behuizing, naar wens te 
combineren met de serie grilles CG68/x met brandveilige stalen afdekking, met transf.100V regelbaar verm.24/12/6W, 
SPL Pnom/1m 105dB, frequentiebereik 80-15kHz, spreidingshoek bij 2kHz 100°, ingang 100/70/50V, bevestiging met 
schroeven of speciale optionele steunen met veer montageveren AC960, keramische  kroonsteenen isolator.

(mm)
Ø 237 x 200, 
Ø gat 190

AC950 Keramische kroonsteen met isolator

AC957  Brandkap voor plafondluidsprekers C57-TB

AC958  Brandkap voor plafondluidsprekers C58/xx-TB

AC960  Eén paar montageveren voor snelbevestiging van plafondluidsprekers C67/6-T, C68/6-T en C68/12-T

C59-T
Bolluidspreker voor hangende montage 15W, wit, in ABS, met 4 m kabel voor plafondbevestiging, met instelbaar vermogen 
15/7,5/3,5W, luidspreker met dubbele conus, SPL Pnom/1m 100dB, frequentiebereik 70Hz-20kHz, spreidingshoek bij 2kHz 80°, 
ingang 100/70/50V

(mm)
Ø 202 x 176 

Accessoires voor plafondluidsprekers

Bolluidspreker voor hangende montage
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2-Weg luidspreker van 80/150W bij 8 Ohm – optionele ingang 100V met TM106-I

C980
Professionele luidspreker 80W RMS - 150W Pmax, duurzaam, 2-weg met cross-over fil-
ter, bass-reflex, schokbestendig, donkergrijs met handvat voor transport, lage-impedantie 
aansluiting (su 8 Ohm), 1 tweeter en 1 woofer, kan gebruikt worden bij constante spanning 
door toevoeging van transf.100V TM106-I met regelbaar verm.80/40/20W, SPL Pnom/1m 
117dB, frequentiebereik 60Hz-18kHz, spreidingshoek bij 2kHz 200° horiz.. 180° vert., in-
gang met klemmen en  jack 6,3mm

L x H x B (mm)
250 x 405 x 257

CA980
Professionale actieve luidspreker 80W RMS - 120W Pmax, duurzaam, 
2-weg met limiter, bass-reflex, schokbestendig, donkergrijs met han-
dvat voor transport, 1 tweeter en 1 woofer, SPL Pnom/1m 117dB, fre-
quentiebereik lijn 40Hz-16,5kHz, spreidingshoek bij 2kHz 180° horiz. 
180° vert., ingang micro/lijn, ingang/uitgang voor cascadeverbinding 
van meerdere luidsprekers en volumeregelaar, voeding 230Vac

L x H x B (mm)
250 x 405 x 257

Actieve luidspreker van 80W 

Accessoires voor pro-sound luidsprekers

TM106-I   Transformator voor C980 met meervoudige chassisdelen 50/70/100 V, 8 Ohm, 80/40/20 W

AC904
Kogelgewricht 360°, muurbevestiging, metaal

AC930
Adapter voor montage van luidsprekers C980 en CA980 op standaard van het type B102.

B102
Uitschuifbare luidsprekerstandaard instelbaar op 116-194 cm.



VOLUMEREGELAARS  EN SCHAKELAARS VOOR INBOUW

Volumeregelaars serie Italia

TL10 Volumeregelaar 10 W, aantal schakelingen 10+Off, inbouwmontage in muur met standaard 3 modulendoos of optionele 
doos 27/901, frontje, serie Italia

TL10-N ZoalsTL10, kleur antracietgrijs

TL35 Volumeregelaar 35 W, aantal schakelingen 10+Off, inbouwmontage in muur met standaard 3 modulendoos of optionele 
doos 27/901, frontje, serie Italia

TL35-N Zoals TL35, kleur antracietgrijs

TL35-R Volumeregelaar 35 W, aantal schakelingen 10+Off en by-passrelais voor uitsluiting van volumeregelaar bij aanwezigheid 
van prioritaire alarmsignalen met gebruik - op een tweepolige extra lijn - van een 24Vgelijkstroom signaal, inbouwmontage met 
standaard 3-modulendoos of optionele doos 27/901, frontje, serie Italia

TL35-RN Zoals TL35-R, kleur antracietgrijs

TL50 Volumeregelaar 50 W, aantal schakelingen 10+Off, inbouwmontage in muur met standaard 3 modulendoos of optionele 
doos 27/901, serie Italia

TL50-N Zoals TL50, kleur antracietgrijsL x H x P (mm) 116 x 77 x 50

Volumeregelaars serie Europa

TL12-E
Volumeregelaar 12 W, aantal schakelingen 10+Off, inbouwmontage met optionele doos AC911 of wandmontage met optionele 
dozen AC913, serie Europa

TL36-E
Volumeregelaar 36 W, aantal schakelingen 10+Off, inbouwmontage met optionele doos AC911 of wandmontage met optionele 
dozen AC913, serie Europa

TL36-RE
Volumeregelaar 36 W, aantal schakelingen 10+Off en -overrulerelais voor uitsluiting van volumeregelaar bij  alarmsignalen met 
gebruik - op een 2-polige extra lijn - van een 24VDC signaal, inbouwmontage met optionele doos AC911 of wandmontage met 
optionele dozen AC913, serie Europa

TL50-E
Volumeregelaar 50 W, aantal schakelingen 10+Off, inbouwmontage met optionele doos AC911 of wandmontage met optionele 
dozen AC913, serie Europa

L x H x P (mm) 81 x 81 x 50

TL51
Volumeregelaar 50 W voor paneelmontage, aantal schakelingen 10+Off, paneel montage

L x H x B (mm)
81 x 81 x 50

TL100-RE
Volumeregelaar 100 W, aantal schakelingen 10+Off en overrulerelais voor uitsluiting van volumeregelaar bij alarmsignalen met 
gebruik - op een 2-polige extra lijn - van een 24VDC signaal, inbouwmontage met optionele doos AC911 of wandmontage met 
optionele dozen AC914, serie Europa

L x H x B (mm)
80 x 152 x 45
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•  Met de volumeregelaars kan het geluidsvolume geregeld worden, door de 
geluidsweergave van de aangesloten luidsprekers te verzwakken voor installaties 
met constante spanning (100-70-50 V).

•  Er zijn verschillende nominale vermogens beschikbaar, afhankelijk van de 
maximaal aansluitbare belasting; de volumeregelaars zijn uitgerust met een 
autotransformator, een getrapte schakelaar met 11 standen en frontjes.  

•  De TL10, TL35, TL35-R en TL50 zijn eenvoudig in te bouwen in de muur, met 
behulp van de optionele doos 27/901 (standaard 503). Het model TL35-R is 
uitgerust met een relais om de verzwakking te kunnen uitsluiten bij aanwezigheid 
van prioritaire alarmsignalen, door (op een 2-polige extra lijn) een 24Vcc signaal 
toe te passen.

•  De volumeregelaars van de serie “Europa” TL12-E, TL36-E kunnen in de muur 
worden ingebouwd met behulp van de optionele doos AC911 (behalve de TL100-
RE) of tegen de wand gemonteerd met de optionele dozen AC913 en AC914. De 
modellen TL36-RE en TL100-RE zijn uitgerust met een relais voor de uitsluiting 
- met behulp van een extra kabel met een 24 V-signaal - van de verzwakker bij 
prioritaire alarmsignalen.

•  De aansluitingen worden tot stand gebracht met behulp van uitneembare 
klemmenstroken met schuifkoppeling.

•  Met de kanaalkeuzeschakelaar LS6-R kan tussen 6 verschillende programma’s 
geschakeld worden vanaf lijnen met constante spanning, op één of meer 
luidsprekers. Deze schakelaar is uitgerust met een prioriteitsrelais voor 
omroepberichten en kan op een volumeregelaar van de reeks TL worden 
aangesloten.



VOLUMEREGELAARS  EN SCHAKELAARS VOOR INBOUW

Kanaalkeuzeschakelaars

LS6-R
Kanaalkeuzeschakelaar 6 programmaschakelingen met gebruik van 2 extra aders voor een 24 Vdc signaal om de regelaars te 
overrulen, inbouwmontage met optionele doos AC911 of wandmontage met optionele dozen AC913, serie Europa

L x H x B (mm)
81 x 81 x 48

Accessoires

AC911 Kunststof inbouwdoos voor modules serie Europa
B x H x D (mm)

70 x 70 x 50

AC913
Kunststof opbouwdoos voor montage van modules serie Europa 

B x H x D (mm)
81 x 81 x 50

AC914
Kunststof opbouwdoos voor TL100-RE

B x H x D (mm)
82 x 155 x 51

27/901 Kunststof inbouwdoos
B x H x D (mm)
107 x 72 x 53
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TRANSFORMATOREN

Transformatoren voor microfoon- of lijnsignalen

TM80 Transformator voor galvanische scheiding, met mumetal afscherming, voor microfoonsignalen, voor module PM2020-B en PM2023-B (systeem PMS2000)

TM92  Transformator voor galvanische scheiding, met mumetal afscherming, voor lijnsignalen, voor module PM2020-B en PM2023-B (systeem PMS2000) en booster serie 
8000

TM90  Transformator voor galvanische scheiding, met mumetal afscherming, voor microfoonsignalen, voor mengversterkers serie 8000

Lijntransformatoren voor luidsprekers

TM99-I Transformator met meerdere aansluitingen 50/70/100 V, 4/8 Ohm, 6/3/1,5 W

TM104-I Transformator met meerdere aansluitingen 50/70/100 V, 4/8 Ohm, 4/2/1 W

TM106-I Transformator voor C980 met meerdere aansluitingen 50/70/100 V, 8 Ohm, 80/40/20 W
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Versterkers en muziekcassettespelers voor omgevingen zonder netvoeding

T1120-B
Versterker 10W RMS/4Ohm 12V DC en 20W RMS /8Ohm  24V DC 1 microfooningang en 1 aux, volume- en toonregelaar, APT 
(vox), frequentiebereik 40-20kHz,voeding 12/24 V gelijkstroom

B x H x D (mm)
204 x 52 x 100

T1140
Versterker 10W RMS/4-8-15 Ohm 12V DC, 2 microfooningangen en 2 aux, volume- en toonregelaar, APT (vox), 
frequentiebereik 65-18kHz,voeding 12÷24 V DC

B x H x D (mm)
204 x 52 x 100

T1120-LB
Versterker 2x10W RMS (4+4Ohm) 12V DC en 2x20W RMS (8+8Ohm)  24V gelijkstroom met muziekcassettespeler, 1 
microfooningang en 1 aux, 1 autoreverse cassettespeler, volume- en toonregelaar, APT (vox), frequentiebereik 40-20kHz, 
voeding 12/24 V DC, 

B x H x D (mm)
204 x 52 x 100

TR7/4
Rechthoekige hoorn compleet met driverunit 18W op 4Ohm, in ABS, grijs, met beugel

B x H x D (mm)
260 x 160 x 120

TR7/8
Rechthoekige hoorn compleet met driverunit 18W op 8Ohm, in ABS, grijs, met beugel

B x H x D (mm)
260 x 160 x 120

27/360
Steun voor 2 hoorns serie TR7, compleet met veren en klemmen voor bevestiging

Geluidssystemen voor spraak en muziek, voor toepassing binnen en 
buiten voor beursmanifestaties en handelspresentaties, 

reisleiders, demonstrateurs en verkopers, lezingen 
en congressen, mobiele geluidsinstallaties vereisen een serie 
producten, die speciaal zijn ontworpen om ook zonder netvoeding 
te kunnen werken en die eenvoudig te hanteren, draagbaar en 
stevig zijn.

Dankzij de grote variëteit van apparaten en accessoires 
die Paso biedt kan de meest passende oplossing worden 
geboden op het gebied van mobiele geluidsversterkings 
systemen.

AUTONOME EN DRAAGBARE VERSTERKINGSSYSTEMEN

Lessenaar met geluidsversterking

L x H x B (mm)
530 x 1150 x 450

TA16
Megafoon 10 W met vaste microfoon. Licht en handig, in schokbestendig materiaal en bestand tegen regen en vorst, warmte en zilte 
omgeving On/off schakelaar met volumeregelaar. Batterijvoeding 

SL1120-B
Lessenaar in satijnhout, vermogen 30W RMS  1 microfooningang, 1 aux, 4 luidsprekers, voeding 230 V AC - 24 
V DC (met interne optionele oplaadbare batterij), met meegeleverde zwanenhals voor optionele dynamische 
microfoon
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•  Het lichte en eenvoudig vervoerbare mobiele 
versterkingssysteem TA220-FR is ideaal voor gebruik 
bij geluidssystemen voor spraak en muziek tijdens 
buitenevenementen, waar veel publiek komt (optochten, 
processies, sportevenementen, rondleidingen, reisgroepen, 
beursmanifestaties, enz.).  

•  De meegeleverde professionele VHF zendmicrofoon met 
handgreep biedt de spreker een ruime bewegingsvrijheid, die 
op tientallen meters afstand van het versterkingssysteem 
kan gaan staan zonder gevaar voor de kwaliteit en het 
vermogen van het signaal.  

•  Voor gelijktijdig gebruik van maximaal twee TA220 in eenzelfde 
zone, zijn twee modellen beschikbaar met verschillende 
frequenties (FR1=175,00 Mhz e FR3=184,30 Mhz). Eén 
ingang voor een bedrade microfoon met een XLR plug met 
vergrendeling en één ingang AUX op een cinch chassisdeel, 
met afzonderlijke volumeregelaars, zorgen samen voor een 

grotere inzetbaarheid van dit product met externe bronnen 
(handmicrofoon, speler voor muziekcassettes, draagbare cd-
speler, enz.).

•  De meegeleverde standaard B10-N maakt het systeem nog 
flexibeler: zo kan het ook als vast apparaat worden gebruikt. 
De oplaadbare batterij in het apparaat is berekend op een 
hoge mate van autonomie, zonder teveel gewicht aan het 
apparaat toe te voegen. De meegeleverde voedingseenheid 
zorgt dat de batterij in het apparaat “intelligent” wordt 
opgeladen, waardoor zowel het rendement als de 
duurzaamheid geoptimaliseerd worden.  

•  Nog een zeer belangrijk aspect waarmee rekening is 
gehouden tijdens het ontwerpen, is de ergonomiteit  van 
de TA220; het speciale bevestigingssysteem met riemen en 
de plaats van de bedieningsknoppen maken dit apparaat 
makkelijk en handig bij het ‘omhangen’ en het gebruik.

TA220B-Fx
Draagbaar systeem 35 W, met ontvanger en draadloze microfoon, 2 hoornluidsprekers, een voedingseenheid voor het 
opladen en riemen voor gebruik terwijl men in beweging is. Compleet met statief B10-N.

H x L x D (mm)
97 x 105 x 1485 

(Met uitzondering 
van de microfoon-

voet) 4,9 kg

TA222B-F1+F3
Draagbaar systeem 35 W, met ontvanger en twee draadloze microfoons  die gelijktijdig gebruikt kunnen worden, 2 
hoornluidsprekers, een voedingseenheid voor het opladen en riemen voor gebruik terwijl men in beweging is. Compleet 
met statief B10-N.

H x L x D (mm)
97 x 105 x 1485 

(Met uitzondering 
van de microfoon-

voet) 4,9 kg

Versterkingssysteem 70W op trolley met cd-speler en draadloze microfoon

Luidsprekers voor buitenevenementen

TCA870/MA825
Versterkingssysteem op trolley 70 W RMS, 3-weg luidspreker van 10”, draadloze 
handmicrofoon + UHF ontvanger (16 kanalen PLL) en CD-speler. Voeding 100-240 V 
(50/60 Hz) of twee verzegelde oplaadbare accu’s van 12 V / 4,5 A.

TCA40B-LTx
Versterkingssysteem 40 W, met cassettespeler, VHF-ontvanger, reversmicrofoon ingang dynamische 
micro en in/out bron aux, inclusief oplaadbare accu, jackchassis voor externe luidspreker, onafhankelijke 
volume- en toonregelaars, luidsprekers met dubbele conus met bass reflex, handvat voor transport.

TCA40B-Tx
Versterkingssysteem 40 W, met cassettespeler, VHF-ontvanger, draadloze handmicrofoon, ingang 
dynamische micro en in/out bron aux, inclusief oplaadbare  accu, jackchassis voor externe luidspreker, 
onafhankelijke volume- en toonregelaars, luidsprekers met dubbele conus met bass reflex, handvat voor 
transport.
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SDM200
Modulator met 6 audio-ingangen. Met dit apparaat kunnen 6 lokaal door cd- en cassettespelers, tuners, enz. gegenereerde  signaalbronnen via één aderpaar verzonden 
en gemengd worden. Een voorversterkingscircuit controleert de sterkte van de audio-signalen voor een correcte modulering van de respectievelijke kanalen en genereert 
m.b.v. PLL techniek 6 kwartsfrequenties. De zes gemoduleerde draaggolven worden naar een RF-versterker en de uitgangschassisdelen verzonden via een RF-transformator 

die voor de balancering en de correcte impedantiewaarde zorgt. Uitgezonden frequenties: Ch1=178kHz, 
Ch2=211kHz,Ch3=244kHz, Ch4=277kHz, Ch5=310kHz, Ch6=343kHz. Voeding 230V AC. Gewicht 3,3 kg 
(I HE) - L x H x D (mm) 411 x 44 x 235

SDP220  Versterkte ontvanger, keuzeschakelaar 6 progamma’s, koptelefoonaansluiting, volumeregelaar en display. Demoduleert 
de door de modulator SDM200 (of rechtstreeks door kabeldistributiesystemen) gedistribueerde signalen. De ontvanger kan op 
afstand geactiveerd worden, ook wanneer de schakelaar uit staat, via een continue spanning van 12 V. Deze eigenschap maakt 
een prioriteitsschakeling van eventuele alarmmeldingen naar afzonderlijke luisterzones mogelijk. De module kan door een 12 V 
continu spanning  gevoed worden of door het net op 230 V AC via de transformator SDT100, welke  zich in de luidsprekersmodule 
SDA200-T bevindt. De kanaalkeuze vindt  plaats m.b.v. de toetsen. Het gekozen kanaal wordt weergegeven door een display met 
automatische helderheidsinstelling afhankelijk van het omgevingslicht. De volumeregelaar is elektronisch. Deze module kan bij 
toepassing in een simultaanvertaling installatie in de tafel van de sprekers, in de arm- of rugleuningen van de stoelen gemonteerd 
worden. Het luisteren gebeurt via een koptelefoon. Voor bijzonder omvangrijke installaties kunnen de modulen ook geleverd worden 
in een aangepaste uitvoering met verschillende soorten panelen.      L x H x D (mm) 116 x 77 x 45

SDP220-N Zoals SDP220, kleur antracietgrijs

•  Met het systeem SD200 kunnen 6 audio-kanalen gelijktijdig via één aderpaar worden gedistribueerd. Door het gemak waarmee dit systeem ten opzichte van 
traditionele systemen geïnstalleerd kan worden, is het met name geschikt voor geluidsvoorziening van afzonderlijke ruimten van accomodatievoorzieningen zoals 
hotels, verzorgingstehuizen, toeristencentra, wooncomplexen, veerboten, particuliere woningen.  De kern van dit systeem is de ontvangstmodule SDP220, die in de 
inbouwdoos 27/901 voor elektrische installaties gemonteerd kan worden. De modulator SDM200 kan een constant signaal uitzenden naar maximaal 80 ontvangers 
SDP220. Het is mogelijk dit systeem uit te breiden in meervouden van 80, door het plaatsen van één of meerdere versterkers SDB200 op de signaallijn.

SDA200 Versterkingsmodule van 3 W op 8 Ohm.

SDA200-N Zoals SDA200, kleur antracietgrijs

SDA200-T Versterkingsmodule van 3 W met nettransformator voor de voeding van de ontvanger.

SDA200-TN Zoals SDA200-T, kleur antracietgrijs

SDB200 Versterker voor systeemuitbreiding met nog eens 80 
ontvangers. Deze versterker moet gebruikt worden indien het signaal 
door de lengte van de lijn te zwak wordt of in ieder geval wanneer er 
meer dan 80 ontvangers SDP220 nodig zijn voor de installatie. Per 
SDB200 kunnen er nog eens 80 ontvangers worden toegevoegd. Door 
een correcte toepassing van meer dan één versterker SDB200 kan de 
installatie met een praktisch onbeperkt aantal ontvangers worden 
uitgebreid.  Voor de netvoeding van 230 V AC moet de transformator 
SDT101 toegevoegd worden. L x H x D (mm) 116 x 77 x 45

SDB200-N Zoals SDB200, kleur antracietgrijs

Installatievoorbeelden
Distributiesysteem voor hotel met 
eventuele noodoproep.

SDT100
Transformator voor netvoeding 230 V AC van de module SDP220

SDT101
Transformator voor netvoeding 230 V AC van de module SDB200
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C401-B
Wandluidspreker voor ITC2000-C, vermogen 3 W op 16 Ohm.

ITC2000-C
Intercomsysteem voor loketten compleet met tafelvoet, wandmicrofoon en voedingsdoos.

•  Het ITC2000-C systeem is ontworpen voor de communicatie tussen operator en publiek aan weerszijden van het veiligheidsglas van een loket. 
Dankzij de microprocessorbesturing zijn kwalitatief hoogwaardige en flexibele prestaties mogelijk.  Dit systeem beschikt over meer dan één 
werkwijze, het kan geconfigureerd worden als handsfree “spreek/luister” systeem en het kan via een versterker op een omroepinstallatie worden 
aangesloten.  Deze laatste toepassing is uiterst interessant, omdat de operator, behalve dat deze door het glas met een klant communiceert, ook  
mededelingen of omroepberichten naar het publiek kan uitvoeren of oproepen ontvangen van andere, op het systeem aangesloten, operators (bijv. 
een veiligheidsbeambte of andere functionarissen). ITC2000-C onderscheidt zich van andere op de markt aanwezige systemen, omdat het in de 
verzwakkingsmodus in plaats van de schakelmodus werkt.

•  Hierdoor wordt het gesprek natuurlijker: geen lastige onderbrekingen  meer van het gesprek, zo typerend voor de prestaties van schakelsystemen. 
De plaats van de operator is uitgerust met een microfoon met zwanenhals, lang genoeg om een gesprek op natuurlijke toon en sterkte mogelijk 
te maken, zonder geluidsactivering. Het systeem moet voor de luisterfunctie aan de kant van het publiek aangevuld worden met 1 of 2 
luidsprekers PASO C401-B, uitgevoerd in aluminium, zeer stevig en ook geschikt voor toepassingen waar zij tegen vandalisme bestand moeten 
zijn (spoorweg- en metrostations, nachtapotheken). Aan de achterzijde van de operatorpost bevinden zich twee connectoren met standaard 3,5 
mm jack chassisdelen, waarop een koptelefoon en/of een externe microfoon (headset) kan worden aangesloten.

Toepassingsschema

luidspreker voor publiek

microfoon
voor publiek

externe
voedingseenheid

lokaal

extensionbox 6-polig

extensionbox 8-polig

tafelvoet operator
optioneel

post op afstand

luidspreker
op afstand

versterker

PA-lijn

afstand

microfoon
op afstand
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Geluidsinstallaties, met name als het gaat om complexe installaties die hoge veiligheidsniveaus 
vereisen en zeer flexibel moeten zijn, worden steeds vaker geïntegreerd met geavanceerde 
besturingssystemen en controleapparatuur voor de diagnose van de verschillende componenten, 
controle van de lijnen, voedingen en versterkers, flexibele selectie van de in- en uitgangen, 
verbindingen met externe randapparatuur. Voor dergelijke of nog moeilijkere toepassingen is de 
oplossing PASO PMS2000 beschikbaar, een zeer veelzijdig modulair geluidsversterkingsysteem 
voor professioneel gebruik, dat aan de meest ingewikkelde installatievereisten kan voldoen.

Het systeem PMS2000 is ontwikkeld met het doel niet alleen traditionele geluidsinstallaties te 
verwezenlijken, gekenmerkt door flexibiliteit en de mogelijkheid om in de loop van de tijd te worden 
aangevuld, maar ook geluidssystemen met diagnoseprocedures, met de verzendfunctie van alarm 
en/of ontruimingsmeldingen (voice evacuation systems 
– VES), in overeenstemming met de norm IEC60849 
(CEI100-55)., de Europese norm en NEN2575.

winkelcentrum

ziekenhuis

theater

vliegveld

Vanwege het modulaire karakter van 
dit systeem kunnen configuraties 
op maat worden verkregen, zowel 
met betrekking tot de specifieke 
projectvereisten, als met betrekking 
tot het beschikbare budget.  Voor 
het tot stand brengen van de 
ontruimingssystemen VES dient 
men zich te houden aan de in deze 
brochure opgenomen  aanwijzingen 
en aan de eerder genoemde norm 
IEC 60849., en NEN2575.
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•  In het modulaire systeem PMS2000 worden twee soorten racks gebruikt: een modulerack, dat maximaal 9 modules kan bevatten (standaard breedte 38 mm) 
met een voedingsunit PM2011-B en een versterkerrack waarin twee à vier versterkers kunnen worden geplaatst.

•  In het modulerack PMS2002-B worden de ingangs-/uitgangsmodules, zoneselectietoetsen,  lijnuitgang, voedingseenheden, enz. geplaatst. Op de 
multiconnectoren van het moederboard lopen de voedingslijnen, de audiosignalen, de seriële communicatielijn en de dienstsignalen (prioriteiten, 
inbedrijfstelling, enz.). Het geluid wordt via 3 signaallijnen geleid: één voor het PA-signaal en twee (A en B) voor de besturing van twee onafhankelijke 
audiosignalen of één stereosignaal. Hierdoor kunnen meerdere systemen  in hetzelfde rack geïmplementeerd worden, onderling onafhankelijk maar in ieder 
geval aangesloten op een enkele besturings- en voedingslijn.   

•  Een toepassingsvoorbeeld zou bijvoorbeeld kunnen zijn een theater, waar met behulp van een enkel systeem tegelijkertijd stereomuziek voor de voorstelling kan 
worden verspreid en omroepberichten kunnen worden gezonden naar de kleedkamers; de muziek kan indien nodig of in noodgevallen onderbroken worden om 
algemene omroepberichten naar alle ruimten te verzenden.

•  Bij deze modules wordt de prioriteit van de audio-ingangen van modules ten opzichte van elkaar bepaald door de plaats van de module binnenin het rack.
•  Het modulerack is op geleiders bevestigd, zodat deze zodanig uit het rack kan worden geschoven dat men toegang heeft tot het binnenste van het rack, zonder 

hem volledig uit het rack te halen. Het installeren en onderhouden van de modules wordt zo bijzonder eenvoudig en functioneel. Op de voorzijde van de modules 
bevinden zich de bedieningen, aanwijzingen en belangrijkste regelaars en op de achterzijde alle chassisdelen en klemmenstroken voor de aansluitingen. De 
modules worden probleemloos van bovenaf in het rack geïnstalleerd en er zijn geen bedradingswerkzaamheden nodig in het binnenste van het rack

•  Alle  voor de ingangs- en uitgangsaansluitingen gebruikte connectoren, die zich op de achterzijde bevinden, zijn professioneel en bijzonder functioneel 
(ingangschassisdelen XLR, voorzien van vergrendeling, afneembare schroefklemmen met bajonetfitting, enz.).

•  Het versterkerrack PMS2001 maakt de rackinstallatie mogelijk van eindversterkers, beschikbaar in de drie modellen van 240 W (PMW240), 120 W (PMW120) 
en 60 W (PMW60). Een rack kan maximaal 4 versterkers bevatten van 60 W of 120 W, of 2 versterkers van 240 W, die twee maal zoveel plaats innemen. Het 
systeem PMS2000 is uiteraard compatibel met alle versterkers van Paso.

PMS2001
Versterkerrack voor eindversterkers (3 HE)

PMS2002-B
Modulerack voor modules uit de serie PMS2000 (3 HE).

PM2011-B
Voedingsmodule 40W. Voeding van de eenheden van het systeem (behalve de eindversterkers) elektronische beveiliging 
tegen kortsluiting en overbelasting. Hoofdschakelaar aan/uit, controlelampjes m.b.t. status energie (AC/DC) en 
voedingseenheid (aan/uit), een uitbreidingsconnector voor de aansluiting van nog meer racks binnen het systeem, een 
toroïdale transformator om een hoge S/N verhouding te garanderen, voeding 230 V AC 10% - 24 V DC

PM2020-B
Module dubbele ingang mic/line Configuratie van de ingangen voor signalen van microfoon of hoog niveau (gevoeligheid 
regelbaar op drie niveaus: laag, gemiddeld en hoog), phantoomvoeding met onafhankelijke activering en een rechtstreekse 
voorversterkte uitgang, besturing uitgangsniveau en tonen. Beide ingangen kunnen worden voorzien van transformatoren 
met galvanische scheiding (op microfoonniveau en op lijnniveau). Op iedere ingang kan een limiter worden aangebracht 
ter verbetering van de weergave van gesproken berichten. Iedere ingang is voorzien van een klemmenstrook voor de 
activering van de voorrangscondities van de twee ingangen en de ingangen van de overige modules binnen het systeem. 
Alle besturingsgegevens van de andere modules en het geluid met betrekking tot de oproepvoeten worden via een 
bussysteem in het modulerack overgebracht.

PM2021-B
CPU module voor de besturing van het systeem via aparte software. Beheer van de activiteiten van de digitale voeten, 
communicatie met PC via seriële lijn RS232. Vanuit de module worden alle opdrachten en besturingen naar de 
verschillende digitale kaarten in het modulaire systeem geleid. De firmware verzorgt het beheer en de besturing van de 
audio-signalen van de digitale voeten, de relaiskaarten voor de zoneselectie en de eventueel aanwezige tunermodule. 
Twee seriële uitgangen RS485 voor de aansluiting van de voeten tot maximaal 31 eenheden. Configuratie vanaf PC met 
aparte software: signaalniveau van de microfoon, activering/uitschakeling van de intercomfunctie en uitgangsniveau 
monitor (alleen met daartoe bestemde console), “treble boost” en “low cut” filters, plaatselijk ingesteld prioriteitsniveau 
van de oproepstations, keuzeschakelaar en regelaar tuner, weergave van geselecteerde omroepzones, groene status LED, 
rode LED voor diagnose van de console. Alle besturingsgegevens van de andere modules uit het systeem en het geluid 
met betrekking tot de oproepvoeten worden via een bussysteem in het modulerack overgebracht. 

Modulare units voor PMS2000 systemen
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PM2023-B
Dubbele ingangsmodule met prioriteitscircuit (vox). Twee ingangen audiobronnen met instelling voor signalen van microfoon (met 
phantoomvoeding) of hoog niveau (gevoeligheid regelbaar op drie niveaus: laag, gemiddeld en hoog). Elke ingang beschikt over een 
circuit met VOX functie waarmee, als er een audiosignaal aanwezig is, een prioriteits-/activeringscommando kan worden gegenereerd 
voor de andere systeemmodules en over een rechtstreekse voorversterkte uitgang met de mogelijkheid het punt te kiezen waar het 
signaal wordt opgenomen (voor of na de niveauregelaar). Regelaars van uitgangsniveaus en tonen voor elke ingang. Beide ingangen 
kunnen worden voorzien van transformatoren met galvanische scheiding (op microfoonniveau en op lijnniveau). Klemingangen voor 
de activering van de voorrangscondities tussen de twee ingangen en de ingangen en van de overige systeemmodules. Het gekozen 
geluid wordt naar het modulerack overgebracht via het bussysteem.

PM2040-B
Uitgangsmodule voor mixen en besturen van audiosignalen op de chassisdelen afkomstig van de verschillende modules. Controle 
van het uitgangsniveau, toonregeling (hoge, midden- en lage tonen) en LED indicator van het niveau. Mono hoofduitgang,  stereo 
uitgang, lijnuitgang voor eventuele opnamen en een hoog-niveau hulpingang  Relais voor vertraagde inschakeling van de uitgang 
, generator van attentiesignaal, te activeren via een in het systeem aanwezig commandosignaal.

PM2022-B
Module auxingangen. Aansluiting stereo- en mono geluidsbronnen Draaischakelaar voor keuze tot maximaal vijf verschillende 
signaalbronnen. Niveau-indicator audio-uitgang, stereo-/monoschakelaar en omkeren van linker-/rechterkanaal. Aparte ingang 
voor tuner met onafhankelijke gevoeligheidsregeling. Het gekozen geluid wordt naar het modulerack overgebracht met gebruik van 
de systeemlijn.

PM2024-B
Module voor de selectie van zones/muziek matrix 6 ingangen / 6 uitgangen.  De PM2024-B module kan de op te roepen zones 
selecteren en maximaal zes bronnen voor achtergrondmuziek besturen en naar de uitgangen sturen. Deze module sorteert de audio-
ingangen, en maakt het schakelen van signalen op laag niveau mogelijk. Voor elke uitgang is een volumeregelaar beschikbaar, die 
naar wens door de gebruiker kan worden ingesteld. Via de display op het frontpaneel worden de parameters van de werkmodus, 
het seriële adres van het apparaat, de programmering van de digitale adressen en het verzwakkingsniveau ingesteld. Regeling op 
afstand van het volume van de zones met behulp van de optionele volumeregelaar AC2024.  Er kunnen max. 6 modules PM2024-B 
in één systeem worden aangesloten.

PM2043-B
Module voor selectie van 6 zones. Adressering van één of twee lijnen (muziek en omroepberichten) naar meer dan één luisterzone 
selectieve muziek en omroepberichten (max. 6 zones). Doordat het mogelijk is de dubbele stuurlijn te gebruiken (stem en muziek), 
kunnen er in bepaalde zones berichten worden omgeroepen zonder onderbreking van de muziek in zones die niet door de berichten 
bereikt hoeven te worden. Zes schakelaars voor de activering/uitschakeling van de muziek in de verschillende zones. De selectie van 
de zones vindt plaats met behulp van dubbelpolige relais, waarvan er één voor de “override” functie wordt gebruikt  (uitschakeling 
van eventuele volumeregelaar op de versterkerslijn, driedraadsverbindingen). De zonerelais worden geactiveerd door contacten 
afkomstig uit de microfoonvoeten of rechtstreeks door contacten afkomstig uit alarmcentrales.

PM2044-B
Module voor selectieve muziek en omroepberichten (max. 6 zones). Doordat het mogelijk is de dubbele versterkerlijn te gebruiken 
(stem en muziek), kunnen er in bepaalde zones berichten worden omgeroepen zonder onderbreking van de muziek in zones die niet 
door de berichten bereikt hoeven te worden. Zes schakelaars voor de activering/uitschakeling van de muziek in de verschillende zones. 
Configuratie voor aansluiting van maximaal 4 versterkers (twee voor muziekl en twee voor  omroepberichten). Gebruik van maximaal 
6 modules voor de besturing van in totaal 36 zones. De selectie van de zones vindt plaats met behulp van dubbelpolige relais, 
waarvan er één voor de “override” functie zal worden gebruikt  (uitschakeling van eventuele volumeregelaar op de versterkerslijn, 
driedraadsverbindingen). De zonerelais worden geactiveerd via de seriële gegevens afkomstig van de CPU en overgebracht met 
behulp van de signaallijn in het modulerack. Met een contact kunnen door eventuele noodvoorzieningen alle relais geactiveerd 
worden. 

PM2060-B
Module AM/FM tuner. Digitale tuner, zeer geavanceerd en compact, uitgerust met decoder voor stereozenders. Twee 
ontvangstbanden (AM/FM) met automatische zoekfunctie van stations; rechtstreekse selectie van ontvangstfrequentie. 
Geheugenopslag tot maximaal 10 stations (BSM functie). Een digitaal display met vier cijfers geeft de frequentie weer van het 
station waarop is afgestemd, terwijl alle bedieningsfuncties van de ontvanger toegankelijk zijn via een apart toetsenbord. Stereo 
uitgang, onafhankelijk van de volumeregelaar en een klemmenstrook voor aansluiting van de antenne. Het audiosignaal  op de 
uitgang van de tuner wordt via het bussysteem in het modulerack naar het systeem gestuurd.
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PM2091-B   Uitbreidingsmodule voor de toevoeging van een versterkerrack

Digitale microfoonvoeten voor systemen PMS2000

MC30-GLN
Zwanenhals van 430 mm met zeer gevoelige elektret microfoon en ring. Deze microfoon bestaat uit een elektret microfoon 
op een  zwanenhals, compleet met antipop filter, lichtring die de activering aangeeft en DIN connector met bevestigingsring. 
Voor voeten serie PMB.

PMB131
Digitaal voorversterkte microfoonvoet, tafelmodel, voor algemene oproep. Programmering vanaf software voor omroepberichten 
naar een zone of een groep van zones (maximaal 36) en instelling van de functionele parameters: het adres van het op te 
roepen station, prioriteitsniveau (max. 7), regelen van de microfoongevoeligheid.  Configuratie van de voet met behulp van 
een PC die op de CPU-module van het systeem kan worden aangesloten. Op de voet bevinden zich twee druktoetsen voor het 
inschakelen van de microfoon (een vrijgaveknop voor korte berichten en een vasthoudknop voor lange berichten), een aan/uit 
controlelamp en één voor het signaleren van de bezetfunctie. In een stevige aluminium behuizing, met ABS zijkanten. Kan 
ingebouwd worden. Voeding 24 V \DC, max. verbruik 44mA. Afmetingen 118 x 80 x 200 mm. Te gebruiken met een elektret 
microfoon met zwanenhals MC30-GLN.

PMB136
Digitale voorversterkte microfoonvoet, tafelmodel, voorversterkt, omroepselectie tot max. 36 zones. 3 preset functietoetsen 
voor één of meer zones. Instelling van de functionele parameters: naam microfoonvoet, prioriteitsniveau (max. 7), regeling 
van de microfoongevoeligheid, volume- en toonregelaar, keuze van programma op tuner en activering van de intercomfunctie 
onderling tussen de microfoonvoeten. Ledindicatie voor de geselecteerde zones, signalering van bezette zone en monitor 
luidspreker. De verschillende operators kunnen onderling communiceren en de verspreide omroepberichten beluisteren. 
Configuratie van de parameters van de voet vanaf toetsenbord of PC aangesloten op de CPU systeem module. De optionele 
microfoon bestaat uit een elektret microfoon op een 430 mm lange zwanenhals, compleet met antipop filter, lichtring die de 
activering aangeeft en DIN connector met bevestigingsring.. In een stevige aluminium behuizing, met ABS zijkanten. Kan 
ingebouwd worden. Voeding op 24 V DC met max verbruik van circa  44 mA. Afm.300x80x205 mm. Te gebruiken met een 
elektretmicrofoon met zwanenhals  MC30-GLN.

 Module Beschrijving
1 PM2011-B Voedingseenheid 
2 PM2060-B Tuner AM/FM
3 PM2022--B Hulpingangen
4 PM2040-B Uitgang
7 PMWxx Versterker
9 PM2021-B Besturing
10 PM2044-B Selectie digitale zones
11 PMB136 Microfoonvoet
12 PMB131 Microfoonvoet

Signaallijnen

Signaal-/datalijnen

Uitgang versterker

Benodigde accessoires:
MC30-GLN   Elektret microfoon

Installatie voor simultane uitzending van 
muziek en omroepberichten (12 zones)

nieuw
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Voor de configuratie van het systeem PMS2000-VES voor veiligheidsinstallaties conform de 
norm IEC60849 (CEI 100-55) en de Nederlandse norm NEN2575, moeten voor wat betreft het 
signaal de met het achtervoegsel –V aangegeven VES-modules worden gebruikt, in plaats van de 
overeenstemmende modules met achtervoegsel –B, en in de eindversterkers uit de serie PMW moet 
een besturingsprint PM2092-V worden toegevoegd.
Elke versterkerlijn  moet vervolgens afgesloten worden met de lijnbesturingsprint 
PM2094-V.
Kort gezegd wordt de norm CEI-EN 60849 en NEN2575 
toegepast bij systemen die voor de versterking en verspreiding 
van het geluid worden gebruikt om een snelle en ordelijke 
ontruiming  tot stand te  brengen van personen die zich, binnen of 
buiten, in gevaar of in een noodsituatie bevinden.
Deze norm bevat zeer nauwkeurige voorschriften met betrekking 
tot de eigenschappen van een elektro-akoestische installatie voor 
ontruiming en noodsituaties op het gebied van het ontwerp en 
het aanleggen ervan, opdat die installatie aan alle veiligheids- en 
betrouwbaarheidseisen kan voldoen. Een geluidssysteem voor de 
beheersing van noodsituaties wordt ook uitdrukkelijk vereist door 
de brandpreventievoorschriften. en het Nederlands Normalisatie 
Instituut (NEN)

SYSTEMEN PMS2000-VES VOOR PA/ONTRUIMINGSINSTALLATIES                                                                          
Systeem in overeenstemming met en gecertificeerd volgens de norm IEC 
60849 (CEI100-55)  en NEN2575

Zonder het volledige normenstelsel hier te hoeven overnemen, kan kortweg worden vastgesteld dat een ontruimingssysteem, volgens die normen, aan de volgende 
eisen moet voldoen:
• Controle en bewaking van de werkzaamheid ‘kritieke route’. Hieronder wordt verstaan de route van het audiosignaal vanaf de microfooncapsule en/of de 

boodschappenmachine, tot aan de versterkerlijn, via de versterkingsketen:  elke storing met betrekking tot de microfooncapsule, de verbindingskabel naar de 
centrale eenheid, de versterkers en de luidsprekerlijn, moet volgens de voorschriften worden aangegeven.

• Het systeem moet bij stroomuitval ten minste 30 minuten op topvermogen blijven functioneren en 24 uur in stand-by-toestand. Om die reden moet dus voor een 
secundaire veiligheidsvoeding worden gezorgd.

• Het systeem moet maximaal 100 storingsmeldingen in een niet-vluchtig geheugen kunnen opslaan met de indicatie van datum/uur/minuten/seconden.
 Het veiligheidssysteem PMS2000-VES voegt dus aan de functionele eigenschappen van een “conventionele” geluidsinstallatie de hieronder samengevatte 

eigenschappen voor besturing en noodsituaties:
• Digitale besturing van de ‘kritieke route’ met:
• Besturing van de microfooncapsule van de geautoriseerde microfoonvoet (PMB130-V)
• Besturing van de verbinding tussen de alarmcentrale en het geluidssysteem
• Controle van de generator van attentiesignalen en alarmmeldingen (module PM2061-V)
 • Functionele controle van de ves-modules (modules met achtervoegsel -V)
• Functionele controle van de eindversterkers
 (versterkers serie PMW met interne besturingsprint PM2092-V)
• Besturing van de luidsprekerlijnen (uitgangslijnen op contante spanning).
 Kaart van lijnafsluiting Print voor versterkercontrole PM2092-V
• Gelijktijdige omroep naar verschillende zones van ontruimings- en alarmmeldingen
• Log-in van de storingen (maximaal 100) in het niet-vluchtige geheugen van de CPU
 (module PM2021-V)
• I/O-functies die door software geprogrammeerd kunnen worden, voor de beheersing van
 storingen en alarmmeldingen (modules PM2093-V en PM2093/-VL met 8 ingangen en 8
 uitgangen)
• Besturing via een PC, aangesloten op de seriële lijn RS232 voor de programmering en het
 beheer van het hele systeem
• Besturing via microfoonvoet (PMB130-V) uitgerust met display, buzzer, attentiesignaal,
 mechanische sleutel voor manuele verrichtingen op de installatie, weergave per zone
 van de alarmstatus (ontruiming en/of waarschuwing).
• Beheer van de reserveversterkers (kaart print PM2095-V)
• Power Low functie voor het reduceren van de absorptie van de versterkers wanneer deze
 stand-by zijn
• Blokkering van de achtergrondmuziek bij het ontbreken van netvoeding ter bevordering
 van de autonomie van de installatie.

9 september 2003, NEMKO certificaat voor de 
systemen PMS2000-VES volgens de norm EN 60849
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PM2011-V
Voedingsmodule. Voeding van de eenheden binnen het systeem (behalve de eindversterkers), elektronische beveiliging 
tegen kortsluiting en overbelasting, een microcontroller voor het uitvoering van controle op alle voedingen, netvoeding en 
batterijvoeding, in overeenstemming met het normenstelsel EN 60849 (CEI 100-55), NEN2575. Hoofdschakelaar aan/
uit, controlelampen m.b.t. status energie (AC/gelijkstroom) en voedingseenheid (aan/uit), een uitbreidingsconnector 
voor de aansluiting van nog meer racks binnen het systeem, een toroïdale transformator om een hoge S/N verhouding te 
garanderen, voeding 230 V AC 10% - 24 V DC.

PM2021-V
CPU module voor de besturing van het systeem via aparte software. Beheer van de activiteiten van de digitale micro-
foonvoeten, communicatie met PC via seriële lijn RS232. Vanuit de module worden alle opdrachten en besturingen naar 
de verschillende digitale modules in het modulaire systeem geleid. De firmware verzorgt het beheer en de besturing van 
de audiosignalen van de digitale microfoonvoeten, de relais voor de zoneselectie en de eventueel aanwezige tunermodu-
le. Twee seriële uitgangen RS485 voor de aansluiting van de microfoonvoeten tot maximaal 31 eenheden. Configuratie 
vanaf PC met aparte software: signaalniveau van de microfoon, activering/uitschakeling van de intercomfunctie en 
uitgangsniveau monitor (alleen met daartoe bestemde console), “treble boost” en “low cut” filters, plaatselijk ingesteld 
prioriteitsniveau van de microfoonvoeten, keuzeschakelaar en regelaar tuner, weergave van geselecteerde omroepzo-
nes, groene status LED, rode LED voor diagnose van de console. Alle besturingsgegevens van de andere kaarten uit het 
systeem en het geluid met betrekking tot de oproepvoeten worden via een stuurlijn naar het modulerack gestuurd.

Modulaire eenheden voor systemen PMS2000-VES voice evacuation system

PM2045-V
Matrixmodule voor de gelijktijdige uitzending van ONTRUIMINGS- en ALARM-signaal. Deze module heeft 6 programma-
ingangen en 6 uitgangen voor evenveel versterkers. De op die ingangen toegepaste signalen worden getrouw naar de 
uitgangen overgebracht. Bij noodomstandigheden worden de audio-noodsignalen op de lijn van het systeem opgeno-
men en naar de uitgangen gestuurd volgens de in het geheugen van de besturings-CPU opgeslagen programmering. 
De module beschikt over een ingang voor een externe bron. Gebruik van maximaal 6 modules voor de besturing van in 
totaal 36 zones.

PM2061-V
Boodschappenmachine. Twee vooraf opgenomen berichten volledig bestuurd en gediagnostiseerd en gelijktijdige re-
productie (Ontruiming en Waarschuwing). Automatische (bijvoorbeeld bij aansluiting op een brandmeldscentrale) of 
handmatige verzending van de berichten via externe contacten. De berichten kunnen met elke willekeurige dynamische 
microfoon worden opgenomen. Automatische besturing van versterking, voor het compenseren van  variaties van het 
stemniveau. De berichten worden digitaal in een geheugen opgeslagen op een speciale Multimediacard. Op het fron-
tpaneel zijn druktoetsen en ledindicatie voor elk bericht, voor het starten, stoppen en opnemen van de berichten en het 
chassisdeel voor de aansluiting van een dynamische microfoon.

PM2093-V
Module I/O contacten. 8 ingangs- en 8 uitgangscontacten, bestuurd en geconfigureerd via de CPU van het modulaire 
systeem. Met de ingangscontacten kunnen de signaleringen afkomstig uit de brandmeldcentrale (of andere externe ap-
paratuur) worden afgelezen om de geluidscentrale te activeren. Via de uitgangscontacten kunnen daarentegen externe 
signaleringsvoorzieningen geactiveerd worden (relais, lampen enz.). In overeenstemming met het normenstelsel IEC 60849 
(CEI 100-55), moet in een PA-ontruimingssysteem elk contact geprogrammeerd worden om het ontruimingsbericht naar 
de zones die in gevaar zijn en tegelijkertijd ook een alarmbericht naar de aangrenzende zones  te versturen; de uitgangen 
kunnen echter geconfigureerd worden als diagnose-eenheid om de aanwezigheid van een eventueel door het systeem opge-
spoorde storing te kunnen signaleren. Het totale aantal I/O modules komt op 16 eenheden, voor de besturing van totaal 128 
ingangs- en 128 uitgangscontacten. Afneembare klemmenstroken. Optionele extra modules: (AC36) systeemklok, (AC38) 
19 vooraf opgenomen alarmtonen, (AC37) seriële interface RS485.

PM2093-VL
Module I/O contacten met diagnoseled. 8 ingangscontacten en 8 uitgangscontacten, bestuurd en geconfigureerd via de 
CPU van het modulaire systeem. Met de ingangscontacten kunnen de signaleringen afkomstig uit de brandmeldcen-
trale (of andere externe apparatuur) worden afgelezen om de geluidscentrale te activeren. In overeenstemming met het 
normenstelsel IEC 60849 (CEI 100-55), moet in een PA-ontruimingssysteem elk contact geprogrammeerd worden om 
het ontruimingsbericht naar de zones die in gevaar zijn en tegelijkertijd ook een alarmbericht naar de aangrenzende 
zones  te versturen; de uitgangen kunnen echter geconfigureerd worden als diagnose-eenheid om de aanwezigheid van 
een eventueel door het systeem opgespoorde storing te kunnen signaleren. Het totale aantal I/O modules komt op 16 
eenheden, voor de besturing van totaal 128 ingangs- en 128 uitgangscontacten. Afneembare klemmenstroken. Optio-
nele extra modules: (AC36) klokmodule, (AC38) 19 vooraf opgenomen alarmtonen, (AC37) seriële interface RS485.
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Modulaire eenheden voor systemen PMS2000-VES voice evacuation system

PM2094-V
Einde lijn print.  In PA-ontruimingssystemen moeten de luidsprekerslijnen, in overeenstemming met de norm IEC 60849 (CEI 100-55) NEN2575, getest worden (goede werking 
en dispersie naar de aarde). Om het aanleggen van de kabels flexibeler te maken, kan elke hoofdlijn worden aangelegd met max 3 vertakkingen, met aansluiting van een print 
op het eindpunt van elke aftakking. 

PMB130-V
Geautoriseerde microfoonvoet Groot LCD display, hexadecimaal toetsenbord. Mogelijkheid tot aansluiting van max. 3 
toetsenborden PMB139-V ter uitbreiding, met 12 programmeerbare toetsen (totaal 36 toetsen). Weergave van opsporing 
storingen en alarmen met dag/uur/minuten, dienstoproepen naar afzonderlijke zones of groepen van zones. Uitgerust 
met een veiligheidssleutel voor bevoegd personeel, voor resetten en geheugenopslag van eventuele alarmmeldingen, 
en voor aansturing van de PM2061-V. In geval van een storingsstatus, zendt een in de console gebouwde “buzzer” 
een geluidssignaal uit, dat via het toetsenbord of de veiligheidssleutel weer gereset kan worden. Microfoonvoet in een 
stevige aluminium behuizing, met ABS zijkanten. Voeding 24 V DC, max. verbruik 160mA.

PMB139-V
Uitbreidingsmodule voor PMB130-V. 12 programmeerbare toetsen.

PM2096-V
Einde lijn print voor lusbekabeling.  In PA-ontruimingssystemen moeten de luidsprekerlijnen, in overeenstemming met de norm IEC 60849 (CEI 100-55) NEN2575, getest worden 
(goede werking en dispersie naar de aarde). Elke hoofd-luidsprekerslijn moet zodanig bekabeld worden dat het lijneinde naar de centrale terugloopt.

SWPMS3.x   Besturingssoftware PMS2000-VES

Digitale voeten voor systemen PMS2000-VES   

Modulaire versterkers voor systemen PMS2000 en PMS2000-VES 

PMW60
Eindversterker 60W RMS. Minimale afmetingen om max. 4 versterkers per PMS rack te kunnen installeren. Geforceerde 
ventilatie. PA/HF filter, gefilterde/volle doorlaatband. Dubbele XLR ingang voor het parallel aansluiten van meerdere 
versterkers. Indicatoren voor overbelasting en thermische beveiliging. Regelaar van het uitgangsvolume.  Mogelijkheid 
om een isolatie transformator toe te voegen voor galvanische scheiding van de ingang voor zeer lange kabels. Afneembare 
klemmenstroken Diagnose van de versterking, voeding, activering van elektronische beveiligingen/werkingstemperatuur 
van de versterker, aardisolatie van de luidsprekerlijn en inschakeling van eventuele reserveversterker. RS485 voor remote 
control. Uitgang 100/70/50V en 8/4 Ohm. Voeding. 230VAC - 24VDC. Afm.(LxHxD): 100x130x395mm. Voor installaties 
in overeenstemming met de norm EN60849 en NEN2575 moet de seriële besturingsprint voor versterkercontrole  
uitvoeren van diagnose PM2092-V worden geïnstalleerd, om de correcte werking van de versterker en de status van de 
luidsprekerlijn te controleren met behulp van een interne 30 Hz generator. 3 HE

PMW120
Eindversterker 120W RMS. Minimale afmetingen om max. 4 versterkers per PMS rack te kunnen installeren..  Geforceerde 
ventilatie. PA/HF filter, gefilterde/volle doorlaatband. Dubbele XLR ingang voor het parallel aansluiten van meerdere 
versterkers. Indicatoren van overbelasting en thermische beveiliging. Regelaar van het uitgangsvolume. Mogelijkheid om 
een isolatie transformator toe te voegen voor galvanische scheiding van de ingang voor zeer lange kabels. Afneembare 
klemmenstroken Diagnose van de versterking, voeding, activering van elektronische beveiligingen en  werktemperatuur 
van de versterker, aardisolatie van de luidsprekerlijn en inschakeling van eventuele reserveversterker. RS485 connector 
voor afstandsaansluiting. Uitgang 100/70/50V en 8/4 Ohm. Voed. 230VAC - 24VDC.  Afm.(LxHxD): 100x130x395mm. 
Voor installaties in overeenstemming met de norm EN60849 en NEN2575 moet de seriële besturingsprint voor 
versterkercontrole PM2092-V worden geïnstalleerd, om de correcte werking van de versterker en de status van de 
luidsprekerslijn te controleren met behulp van een interne 30 Hz generator. 3 HE

nieuw
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PMW240
Eindversterker 240W RMS. Minimale afmetingen om max 2 versterkers per PMS rack te kunnen installeren.  
Geforceerde ventilatie. PA/HF filter, gefilterde/volle doorlaatband. Dubbele XLR ingang voor het parallel aansluiten van 
meerdere versterkers. Indicatoren van overbelasting en thermische beveiliging. Volumeregelaar. Mogelijkheid om een 
isolatie transformator toe te voegen voor galvanische scheiding van de ingang voor zeer lange kabels. Afneembare 
klemmenstroken. Diagnose van  de versterking, voeding, activering van elektronische beveiligingen/werktemperatuur 
van de versterker, aardisolatie van de luidsprekerslijn en inschakeling van eventuele reserveversterker. RS485 connector 
voor afstandsaansluiting. Uitgang 100/70/50V en 8/4 Ohm. Voed. 230VAC - 24VDC. 200x130x395mm. Voor installaties in 
overeenstemming met de norm EN60849 en NEN2575 moet de seriële besturingsprint voor versterkercontrole PM2092-V 
worden geïnstalleerd, om de correcte werking van de versterker en de status van de luidsprekerslijn te controleren met 
behulp van een interne 30 Hz generator. 3 HE

Modulaire versterkers voor systemen PMS2000 en PMS2000-VES 

Accessoires voor systemen PMS2000-VES

AC2095  Paneel voor print PM2095, tot maximaal 3 circuits.

Accessoires voor systemen PMS2000 en PMS2000-VES

AC32  Lijntransformator voor lange kabels (voor microfoonvoeten serie PMB) 

AC33  Limiter circuit voor module PM2020-B en PM2023-B 

AC34  Afsluitcircuit serie PMB (verpakking van 2 stuks) 

AC36  Klokmodule te installeren in module PM2093-VL 

AC37  Print seriële poort RS485 (te installeren in module PM2093-V of PM2093-VL)  

AC38  Print alarmgenerator (te installeren in module PM2093- of PM2093-VL) 

AC39  Print voor audioaansluiting console PMB130-V (te installeren in module PM2093- of PM2093-VL) 

AC40  Connector voor PM2095 

PMW500-V
Eindversterker 500W RMS compleet met besturingskaart PM2092-V. Geforceerde ventilatie. PA/HF filter, gefilterde/volle 
doorlaatband. Dubbele XLR ingang voor het parallel aansluiten van meerdere versterkers. Indicatoren van overbelasting 
en thermische beveiliging. Regelaar van het uitgangsvolume.  Mogelijkheid om een isolatie transformator toe te voegen 
voor de galvanische scheiding van de ingang voor zeer lange kabels. Afneembare uitgangsklemmenstroken Inclusief 
seriële besturingsprint voor versterkercontrole PM2092-V om de correcte werking van de versterker en de status van de 
luidsprekerlijn te controleren met behulp van een interne 30 Hz generator. Diagnose van de versterking, voeding, active-
ring van elektronische beveiligingen/werktemperatuur van de versterker, aardisolatie van de aangesloten luidsprekerlijn 
en inschakeling van eventuele reserveversterker. RS485 connector voor remote control. Uitgang 100/70/50V en 16 Ohm. 
Voeding 230V AC-24V DC.  Afm.(LxHxD): 480x130x420mm. 3 HE

PM2092-V
Seriële besturingsprint van de versterkers serie PMW. Functies: • Meting van goede werking van de luidsprekerlijn •Diagnose van de correcte werking van de versterker (verste-
rking, voeding, elektronische beveiligingen en werkingstemperatuur) •Controle van aardisolatie (GND FAULT) •Volumeregelaar van de versterker via potentiometer op afstand 
(max.1 km) •Toevoeging van een tweede ingang met de mogelijkheid tot selectieve of gemengde werking  (automatische verzwakking op secundaire ingang) •Controle van 
het vermogensrelais • Spaarmodus “LOW POWER” • Mogelijkheid tot automatische overschakeling van de defecte versterker op de reserveversterker (met behulp van circuit 
PM2095). In VES systemen is de toevoeging van de print PM2092-V op de eindversterker noodzakelijk. Zo wordt de print via de seriële lijn bestuurd en kunnen alle besturing-
sparameters op PC worden weergegeven en gewijzigd, waaronder: aflezen van referentiewaarde van de impedantiewaarde voor de test, max-min waarde waarbinnen de test 
geldig is, aflezen van de status van de verschillende tests, test aanwezigheid ingangssignaal, temperatuur van vermogenstransistors, volume, afstandsbediening van relais.

PM2095
Circuit voor het besturen van de reserveversterker (1 reserveversterker per 4 versterkers of meervouden van 4). Met deze print kan de inschakeling van de reserveversterker per 
groep van 4 versterkers worden bestuurd. Het commando voor de automatische activering van de inschakeling van de reserveversterker is afkomstig van de besturingsprint 
PM2092-V.  De print wordt in cascade op andere prints aangesloten via snelkoppelende connectoren, waarmee een grote flexibiliteit van configuraties wordt gegarandeerd:  een 
enkele reserveversterker kan dienstdoen voor een hoger aantal versterkers (4 / meervouden van 4).

AW500CD-V
Digitale versterker 500W Voice Evacuation System - voor details zie pag. 21

Digitale versterker voor systemen PMS2000 en PMS2000-VES 
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Accessoires voor systemen PMS2000 en PMS2000-VES

PA/VES installatie voor achtergrondmuziek en omroepberichten (12 zones)

AC2024  Afstandsvolumeregelaar voor systeem PMS2000 Hierbij moet de print PM2024-B gebruikt worden 

AC304  Set connectoren voor verlengstukken kabel 31/135 (voor aansluiting voeten serie PMB) 

AC501  Twee beugels voor het vastzetten van inbouwvoeten (serie PMB) 

CV301-C  Verbindingskabel voeten serie PMB (1,5 m lang) 

CV305-C  Verbindingskabel voeten serie PMB (5 m lang) 

CV310-C  Verbindingskabel voeten serie PMB (10 m lang) 

CV320-C  Verbindingskabel voeten serie PMB (20 m lang) 

CV36  Verlengkabel voor het aansluiten van  meerdere PMS2002-B zonder prioriteitsbesturing)  

PM2101-B  Blind paneel van 1 eenheid voor versterkerrack PMS2002-B 

PM2102-B  Blind paneel van 2 eenheden voor versterkerrackf PMS2002-B 

PM2109  Blind paneel voor eindversterker PMS2001 (afmetingen gelijk aan versterker PMW120)  

31/140  Kabel voor voeten serie PMB.  Rol van 100 m. Connectoren AC34 gebruiken.   
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PA/VES installatie voor achtergrondmuziek en omroepberichten (30 zones)

signaallijnen

signaal-/datalijnen

versterkersuitgang 

brandmeldcentrale

datalijnen

luidsprekerlijn

I/O contacten

noodvoeding

 Module Beschrijving

1 PM2011-B Voedingseenheid
2 PM2060-B Tuner AM/FM
3 PM2020-B Hulpingangen
4 PM2040-B Uitgang
7 PMWxx Versterker
9 PM2021-B Besturing
10 PM2044-B Selectie digitale zones
11 PMB136 Microfoonvoet
13 PM2011-V Bestuurde voedingseenheid
14 PM2093-VL Bestuurde I/O met LED
15 PM2093-V Bestuurde I/O
16 PM2045-V Matrix
17 PM2061-V Boodschappenmachine 
18 PM2021-V CPU
19 PM2023-B Dubbele ingang met VOX
20 PMB130-V Geautoriseerde microfoonvoet
21 PM2094-V Einde lijn print
22 PM2101 Blind paneel

Benodigde accessoires:
AC36   PM2092-V
AC37   TM92
AC39   MC30-GLN
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SYSTEMEN PMS2006-VES VOOR  PA/ONTRUIMINGSINSTALLATIES                                                                             
Systeem in overeenstemming met en gecertificeerd volgens de norm IEC 
60849 (CEI100-55) NEN2575

Hieronder volgen de belangrijkste functionele kenmerken van het systeem:

• Besturing van de geautoriseerde microfoon, tot 36 noodoproepzones, 31 broadcast-omroep voeten, detectie van fouten en/of storingen op de apparatuur (binnen 
100 seconden), software voor de configuratie via PC, besturing en beheer van de goede werkzaamheid van de ‘kritieke route’ (van de geluidsbronnen naar de 
luidsprekerslijnen), controle van de functionaliteit van de luidsprekerlijnen (goede werking en aardisolatie), twee luidsprekerlijnen per zone (A en B), override-
uitgangen voor het verspreiden van berichten zonder verzwakking, besturing van de reserveversterker, tot 128 programmeerbare I/O-contacten, secundaire 
elektrische veiligheidsvoeding.

• Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van een basis-besturingsrack PMS2006-VES, lijnbesturingseenheden PM2006-V (maximaal 6) en eindversterkers.

• In  het besturingsrack zijn alle kaarten aanwezig die nodig zijn voor een basissysteem met 6 zones (CPU, besturingskaart microfoon, boodschappenmachine, 
module audio-uitgang, I/O kaart, voedingseenheid).

• De PMS2006-VES kan probleemloos uitgebreid worden met de verschillende modules van de serie PMS2000 en PMS2000-VES.

• De besturingseenheid PM2006-V kan tot 6 oproepzones besturen. Voor elke zone zijn twee circuits (A en B) voorzien met afzonderlijke besturing: op deze manier 
is men ervan verzekerd dat de oproepzone volledig gedekt wordt, ook ingeval van een storing op één van de twee circuits. De eenheid PM2006-V kan met één 
enkele versterker geconfigureerd worden voor gesproken berichten en muziek, of  2 afzonderlijke versterkers (één voor gesproken berichten en één voor muziek). 
Indien nodig kan nog een derde versterker worden toegevoegd als reserve. Het systeem is compatibel met elke willekeurige PASO versterker met 100 V uitgang, 
waarmee een  grote flexibiliteit wordt gegarandeerd en de kosten ook beperkt blijven.

Het systeem PMS2006-VES is ontworpen en gebouwd 
om eenvoudig geïnstalleerd te kunnen worden en met het 
oog op een groot aantal toepassingsmogelijkheden met 
achtergrondmuziek en noodoproepen, in overeenstemming 
met de norm IEC 60849 NEN2575 (ziekenhuizen, kantoren, 
winkels, supermarkten, universiteiten, sportcomplexen enz.).

In de basisconfiguratie worden een versterker en een 
besturingseenheid  gebruikt voor 6 zones  (PM2006-V) met de 
mogelijkheid om deze uit te breiden tot max. 36 zones.

PMS2006-VES
SIGNAALBESTURINGSEENHEID PMS2006-VES Systeem voor de besturing van 
signalen voor alarminstallaties in overeenstemming met de norm EN60849 (CEI100-
55), en NEN2575 compleet met besturings-CPU voor diagnose/report van laatste 
99 voorvallen, te configureren via PC RS232-poort, software inbegrepen. Opname-
afspeelapparaat voor 2 gecontroleerde alarmberichten van maximaal 4 minuten, 
IN/OUT interface met 8 programmeerbare ingangscontacten en een overzichtspaneel 
voorzien van leds met 8 uitgangscontacten  voor diagnose. Brandweermicrofoon 
voor alarmberichten (inbegrepen), audio matrix voor de prioriteitsbesturing van 
signalen, generator van 19 verschillende alarmtonen, aansluitmogelijkheid voor 
max. 31 digitale voeten voor noodoproepen. Ingang 1 muziekkanaal, gebalanceerde 
audio-uitgangen en seriële RS485 voor het aansluiten van max. 6 modules voor 
zoneselectie PM2006-V, voor configuraties die tot 36 zones uitgebreid kunnen 
worden. Besturing van de kritieke route van het signaal door het genereren van een 
pilottoon en impedantiemeting van de luidsprekerlijnen. Modulaire structuur voor 
uitbreiding met kaarten van de serie PMS2000 en PMS2000-VES. Voeding 220V AC-
24V DC. (3 HE)

kantoren
sportcentra

nieuw

nieuw
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PMS2006-VES, schakelschema

PM2006-V
BESTURINGS- EN DISTRIBUTIE-EENHEID 6 LIJNEN VOOR SYSTEEM PMS2006-VES. Eenheid voor de selectie van 6 zones en bewaking van luidsprekerslijnen voor PA/
noodinstallaties in overeenstemming met de norm EN60849 (CEI 100-55)en NEN2575. Lijningangen 100V van de versterkers/mengversterkers voor gesproken berichten, 
muziek en reserve versterker tot 500W (met automatische overschakeling bij een fout). Toetsenbord op frontpaneel voor het activeren van het muziekkanaal, selectie van 
noodoproep naar 6 onafhankelijke zones en programmering. RS485 aansluiting voor communicatie met de centrale PMS2006-VES voor de configuratie en diagnose. Kan 
toegepast worden in meervoudige systemen tot max. 36 zones. Deze eenheid zorgt voor de schakeling van signalen van gesproken berichten/muziek naar 6 zones, realiseerbaar 
met dubbele redundante lijn A/B en voor het monitoren van de kritieke route met automatische uitschakeling van elke afzonderlijke luidsprekerlijn in geval van  kortsluiting. 
Voeding 220V AC-24V DC. (I HE)

ZONE
1
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2
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3
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4
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5
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6
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VERSTERKER VOX VERSTERKER RESERVE
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VERSTERKER MUZIEK

MICROFOONPOSTENVOETEN 
PMB131, PMB136

CONTACTEN
BRANDMELDCENTRALE
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O 
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Racks serie P5800-D – in overeenstemming met IEC 297-2 en CEI EN 60064

P5808 Zwart rack (8 HE)    cm. (H) 40,8 x (L) 52,5 x (P) 45,6

De racks van de serie P5800-D zijn speciaal ontworpen voor het plaatsen van alle elektronische 
apparatuur en de extra panelen van Paso voor modulaire bevestiging in een 19” rack. Alle modellen 
van dit gamma, van dik verstevigde staalplaat, zijn beschikbaar in de kleur zwart. Wordt geleverd in 
een montageset bestaande uit 2 zijkanten met ventilatieopeningen, een  afsluitpaneel voor boven- 
en onderzijde.
De racks van de P5800-D zijn gebouwd in overeenstemming met de normen IEC 297-2 en CEI 
EN 60065. Bovendien zijn, zoals bepaald door de algemene veiligheidsnormen voor elektrische 
installaties (CEI 64-8, CEI 64-11, CEI 23-48), zowel de racks als de verschillende accessoires (deuren, 
afsluitpanelen enz.) uitgerust met speciale klemmen voor een correcte aardaansluiting.

P5812-D Zwart rack (12 HE) cm. (H) 58,6 x (L) 52,5 x (P) 52,5

P5816-D Zwart rack (16 HE) cm. (H) 76,4 x (L) 52,5 x (P) 52,5

P5820-D Zwart rack (20 HE) cm. (H) 94,2 x (L) 52,5 x (P) 52,5

P5824-D Zwart rack (24 HE) cm. (H) 112 x (L) 52,5 x (P) 52,5

P5830-D Zwart rack (30 HE) cm. (H) 138,6 x (L) 52,5 x (P) 52,5

P5840-D Zwart rack (40 HE) cm. (H) 183,1 x (L) 52,5 x (P) 52,5

Afsluiting achterzijde met luchtgaten

P5404-D Afsluiting achterzijde met luchtgaten (4 HE)

P5408-D Afsluiting achterzijde met luchtgaten (8 HE)

P5410-D Afsluiting achterzijde met luchtgaten (10 HE)

Blinde afsluiting achterzijde met slot

P5416-D Blinde achterdeur met slot (16 HE)

P5420-D Blinde achterdeur met slot (20 HE)

P5424-D Blinde achterdeur met slot (24 HE)

P5430-D Blinde achterdeur met slot (30 HE)

P5440-D Blinde achterdeur met slot (40 HE)

Glazen deur voorzijde met slot

P5712-B Openslaande deur voor rack zwart (12 HE)

P5716-B Openslaande deur voor rack zwart (16 HE)

P5720-B Openslaande deur voor rack zwart (20 HE)

P5724-B Openslaande deur voor rack zwart (24 HE)

P5730-B Openslaande deur voor rack zwart (30 HE)

P5740-B Openslaande deur voor rack zwart (40 HE)
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Ventilatiepanelen

P5201-D Ventilatiepaneel (1 HE)

P5202-D Ventilatiepaneel (2 HE)

P5203-D Ventilatiepaneel (3 HE)

Blinde panelen

P8011-D Blind paneel (1 HE)

P8012-D Blind paneel (2 HE)

P8013-D Blind paneel (3 HE)

P8014-D Blind paneel (4 HE)

Hulppanelen

P8001-B Paneel met hoofdschakelaar 16 A,  aan/uit controlelamp en netzekering (1 HE)

P8002-M Monitorpaneel voor 6 luidsprekergroepen (1 HE)

P8003/2 Paneel voor geforceerde ventilatie compleet met twee ventilatoren (3 HE)

P8004
Paneel automatische hoofdschakelaar van 50 A, aan/uit controlelamp, netzekering en monitor compartiment (2 HE)

P8030
Houder voor bijzondere toepassingen met netschakelaar en aan/uit controlelamp, voedingseenheid van 12 V DC/2 A 
(2 HE)

P8056  Paneel met volumeregelaars voor 6 zones, elke volumeregelaar heeft een by-pass relais (1 HE)

P8082 Keuzeschakelaar voor 12 luidsprekerzones (1 HE)

P8082/6 Keuzeschakelaar voor 6 luidsprekerzones (1 HE)

Accessoires voor Racks

P8008-D Meervoudige contactdoos voor distributie 220 VAC (8 stekkers)

P8032   Lade (3 HE)

AC51 Verpakking van 40 kooimoeren  (type M5)

AC52 Verpakking van 20 schroeven met ringen  (type M5)

AC54-D Set van 4 wielen met draagvermogen van 65 kg elk.

AC5801-D Console voor de P5800 serie
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Systemen voor discussie / stemmingen / video-opname / met operator / 
softwarefaciliteiten registratie van aanwezige personen / displays / simultaanvertaling

Centrale units

K-DVC305
Centrale unit voor open discussie systeem AULA. Deze unit voedt max. 35 microfoonvoeten op één enkele lijn of max. 
40 voeten in cascadeverbinding en mogelijke aftakking met splitter K-AC301. Te gebruiken met deelnemerspost 
K-DVB320-D serie aula en voorzitterspost K-DVB320-P. Uitgang XLR audio MIC/LINE voor geluidsweergave in de 
zaal. Beperkte afmetingen, ook geschikt voor mobiele systemen buiten.

Een speciaal voor congresinstallaties ontworpen lijn van producten, 
voortdurend ge-updated dankzij de ervaring en de kwaliteit van 
Paso.  
Onze congressystemen zijn te vinden op de vergadertafels van 
gemeenten en provincies, parlementen en in installaties over de hele 
wereld.
Er zijn twee lijnen van Paso producten en systemen voor 
conferenties:
• De digitale systemen van het exclusieve merk “AULA©”
• De systemen van de serie CS2080 en CS2100
Deze productlijnen verschillen door de toepassingen en het aantal 
opties die zij ter beschikking stellen.
Digitale systemen AULA©. Het gamma ‘AULA’ voldoet volledig aan de 
toepassingsbehoefte van congressen met een maximale keuze van 
configuraties en accessoires. Dit gamma is speciaal ontworpen voor geïntegreerde toepassingen met 
simultaanvertaling systemen, video-opname van de sprekers in de zaal, gebruik van verschillende 
soorten lichtborden displays, flexibiliteit van de installatie met uitbreidingsmogelijkheden, van slechts 
enkele tot 250 microfooneenheden, integratie met systemen voor parlementaire stemmingen.

Systemen serie CS2100 en CS2080. Het gebruik 
van een uitstekend congressysteem met een 
essentiële kern van basisfuncties: dat is het ideale 
geval waarin een systeem CS2080 wordt gekozen 
met zaalmicrofoons voor de discussie, en een 
systeem CS2100 met microfooneenheden voor 
elektronisch verrichte stemmingen.

raadzaal

vergaderzaal
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Centrale units

K-DVC310
Centrale unit voor discussie en stemming ( stand-alone functie) systeem AULA. De unit zorgt voor de voeding met behulp van hulpvoeding K-DVC306 en bestuurt max. 250 
microfoonvoeten op 7 lijnen in cascadeverbinding en mogelijke vertakking met splitter K-AC301. Te gebruiken bij deelnemerspost van het type discussie en/of stemming: 
K-DVB320-D en K-DVB330-D (tafelmodel) en/of K-DVP362-D en K-DVP360-D (inbouw met bijbehorende interfaces). Voor de set-up van het systeem dient ten minste één 
voorzitterspost K-DVB330-P (tafel) te worden gebruikt of een K-DVP360-P (inbouw met bijbehorende interfaces). Regie van de conferentie: vrij toegankelijk, toegankelijk met 

stemcommando, op volgorde van inschrijving bij het nemen van het woord, om de beurt met de override-functie, 
instelling van de modus voor discussie met de voorzitterspost begin/einde stemming vanaf de voorzitterspost, 
resultaat van de stemming op display van de eenheid. Audio-uitgang LINE voor geluidsweergave in de zaal. 
Kan aangesloten worden op displays XK-DVT301 en XK-DVT310. Afmetingen voor standaard montage in 19” 
rack (2 HE).

stemming ja ja (stand-alone) nee

MODEL K-DVC311   /   K-DVC312 K-DVC310 K-DVC305

max. aantal
bestuurde microfoons

250 250
35 op een enkele lijn
40 op vertakte lijn

max 64 met K-DVC306

met operator (vanaf PC met 
software K-SWPC en K-SWDS) ja nee nee

mogelijke aansluitingen
displays voor ruimtelijke opstelling XK-DVGnnn, XK-DVT301 en XK-DVT310, 

video-opname van de spreker, bijdrage en distributie talen
(alleen met  K-DVC312)

displays XK-DVT301 e
XK-DVT310 nee

lijnen/aansl.DB9

tafel / 19” rack (2 HE) tafel / 19” rack (2 HE) Tafelmontage

7 7 1

audio-uitgang line line mic/line XLR

seriële uitgang n° 1 RS232 nee nee

voeding 230 Vca ±10% 50/60Hz 230 Vca ±10% 50/60Hz 230 Vca ±10% 50/60Hz

afmetingen (LxHxD) 19” rack (2 HE) 19” rack (2 HE) 204 x 52 x 190 mm

Samenvatting van de technische kenmerken van de centrale units AULA

K-DVC311
Centrale unit voor discussie en stemming ( stand-alone functie/met operator via besturingssoftware) systeem AULA. De unit zorgt voor de voeding met behulp van voedingsunits 
K-DVC306 en bestuurt max. 250 microfoonvoeten op 7 lijnen in cascadeverbinding en mogelijke vertakking met splitter K-AC301. Te gebruiken bij deelnemerspost van het type 
discussie en/of stemming: K-DVB320-D en K-DVB330-D (tafelmodel) en/of K-DVP362-D en K-DVP360-D (inbouw met bijbehorende interfaces). Voor de set-up van het systeem 
dient ten minste één voorzitterspost K-DVB330-P (tafel) te worden gebruikt of een K-DVP360-P (inbouw met bijbehorende interfaces). Regie van de conferentie: vrij toegankelijk, 
toegankelijk met stemcommando, op volgorde van inschrijving  woord, om de beurt met de override-functie, instelling modus van de discussie met de voorzitterspost, begin/
einde stemming vanaf de voorzitterspost, resultaat van de stemming op display van de unit. Beheer van de conferentie via operator vanaf PC geconfigureerd met software 

systeem Aula: opnemen van de aanwezigen, besturing van de microfoons en database van de deelnemers, 
stemming met berekening van meerderheid, printen van  de uitkomst, geheugenopslag van de uitkomst. Kan 
aangesloten worden op geografische displays XK-DVGnnn, displays XK-DVT301 en XK-DVT310. Mogelijkheid 
tot automatische video-opname van de spreker. Audio-uitgang lijn. Afmetingen voor montage in 19” rack (2 
HE).

K-DVC312
Centrale unit voor discussie, stemming en simultaanvertaling systeem AULA. De unit zorgt voor de voeding met behulp van hulpvoedingen K-DVC306 en de distributie van 
de tolkkanalen (7 kanalen + floor) en bestuurt max. 250 microfoonvoeten op 7 cascadeverbinding en mogelijke vertakking met splitter K-AC301. Behalve de functionele 
kenmerken van de centrale unit K-DVC311, zorgt deze unit ook voor de besturing van de bijdragen en het opnieuw beluisteren van de tolkkanalen. De posten van voorzitter en 

deelnemer waarbij ook de tolkkanalen opnieuw beluisterd kunnen worden zijn: de tafelvoeten K-DVB340-D en 
K-DVB340-P en/of de inbouwvoeten K-DVP361-D en K-DVP361-P. Voor enkel het opnieuw beluisteren is het 
arm- en rugleuningpaneel  K-DVP363 beschikbaar. Hierbij dient de tafelvoet voor tolken gebruikt te worden 
K-DVB370-T. Afmetingen voor montage in 19” rack  (2 HE).

nieuw
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Discussieposten

K-DVB320-D
Deelnemerspost voor discussie - systeem AULA Elektret microfoon met zwanenhals van 50 cm met lichtring die de 
spraakfunctie aangeeft en toets waarmee het woord gevraagd kan worden. Ingebouwde luidspreker, 2 jack chassisdelen van 
3,5 mm voor hoofdtelefoon. Kan half verzonken worden ingebouwd met optionele accessoire AC501. Deze post is compatibel 
met elke andere centrale unit van het systeem Aula.

K-DVB320-P
Voorzitterspost voor discussie - systeem AULA. Elektret microfoon met zwanenhals van 50 cm met lichtring. spraak- en 
prioriteitstoets. Ingebouwde luidspreker, 2 jack chassisdelen van 3,5 mm voor hoofdtelefoon. Kan half verzonken worden 
ingebouwd met optionele accessoire AC501. Deze post is alleen compatibel met de centrale unit K-DVC305 - systeem Aula.

K-DVB330-D
Deelnemerspost met display en stemtoetsen - systeem AULA. Elektret microfoon met zwanenhals van 50 cm met lichtring die 
de spraakfunctie aangeeft. Drie stemtoetsen JA/NEE/ONTHOUDING, toets waarmee het woord gevraagd wordt. LCD display 
met schermverlichting met aanwijzingen met betrekking tot de conferentie en het stemmen. Opname van de aanwezigen 
met systeem “touch memory” (alleen met software voor PC). Ingebouwde luidspreker, 2 jack chassisdelen van 3,5 mm 
voor hoofdtelefoon. Kan half verzonken worden ingebouwd met optionele accessoire AC501. Deze post is compatibel met de 
centrale units K-DVC310, K-DVC311 en K-DVC312 -  systeem Aula.

K-DVB330-P
Voorzitterspost met display en stemtoetsen - systeem AULA. Elektret microfoon met zwanenhals van 50 cm met lichtring 
die de spraakkfunctie aangeeft. Drie stemtoetsen JA/NEE/ONTHOUDING, spraaktoets en prioriteitstoets met de functies voor 
activering/prioriteit/stemmingen. LCD display met verlichting met aanwijzingen met betrekking tot de conferentie en het 
stemmen. Opname van de aanwezigen met systeem “touch memory” (alleen met software voor PC). Ingebouwde luidspreker, 
2 jack chassisdelen van 3,5 mm voor hoofdtelefoon. Kan half verzonken worden ingebouwd met optionele accessoire AC501. 
Deze post is compatibel met de centrale units K-DVC310, K-DVC311 en K-DVC312 -  systeem Aula.

K-DVB340-D
Deelnemerspost met display, stemtoetsen en keuzeschakelaar tolkkanalen - systeem AULA. Elektret microfoon met zwanenhals 
van 50 cm met lichtring die de spraakkfunctie aangeeft. Keuzeschakelaar aantal te beluisteren kanalen - vanaf kanaal 0 
(floor) tot het max. aantal in de centrale unit ingestelde kanalen. Drie stemtoetsen JA/NEE/ONTHOUDING, toets waarmee het 
woord gevraagd wordt. LCD display met rverlichting met aanwijzingen met betrekking tot de conferentie en het stemmen. 
Opname van de aanwezigen met systeem “touch memory” (alleen met software voor PC). Ingebouwde luidspreker, 2 jack 
chassisdelen van 3,5 mm en volumeregelaar voor het luisteren via de hoofdtelefoon van het geselecteerde kanaal. Kan half 
verzonken worden ingebouwd met optionele accessoire AC501. Voor de complete werking van de deelnemerspost moet de 
centrale unit K-DVC312 gebruikt worden.

K-DVB340-P
Voorzitterspost met display, stemtoetsen en keuzeschakelaar tolkkanalen – systeem AULA. Elektret microfoon met zwanenhals 
van 50 cm met lichtring die de spraakkfunctie aangeeft. Keuzeschakelaar aantal te beluisteren kanalen – vanaf kanaal 0 
(floor) tot het max. aantal in de centrale unit ingestelde kanalen. Drie stemtoetsen JA/NEE/ONTHOUDING, spraaktoets en 
prioriteitstoets met de functies voor activering/prioriteit/stemmingen. LCD display met verlichting met aanwijzingen met 
betrekking tot de conferentie en het stemmen. Registratie van de aanwezigen met systeem “touch memory” (alleen met 
software voor PC). Ingebouwde luidspreker, 2 jack chassisdelen van 3,5 mm voor hoofdtelefoon. Kan half verzonken worden 
ingebouwd met optionele accessoire AC501. Voor de complete werking van de voorzitterspost moet de centrale unit K-DVC312 
gebruikt worden.
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K-DVB370-T
Tolkenpost - systeem AULA. Elektret microfoon met zwanenhals van 50 cm met lichtring. Besturing van de luisterkanalen 
via hoofdtelefoon. Mogelijkheid tot aansluiting van max. twee hoofdtelefoons met voorselectie A-B-C tot max. 3 kanalen. 
Selectie tot 7 uitgangskanalen bij systeem Aula en geheugenopslag kanaal A en B hoofdkanaal en secundair kanaal, aan/uit 
schakelaar van de tolkpost, tijdelijke mute-functie van de microfoon. LCD display met verlichting. Volume- en toonregelaar in 
de hoofdtelefoon, 2 jack stereo chassisdelen van 3,5 mm. Ingebouwde luidspreker, volumeregelaar luidspreker. Jackchassis 
voor microfoon. RJ45 bus voor aansluiting op het net van Aula-systeem. Besturing van de kanalen tussen de tolkcabines 
met blokkeer-, override-, mengmodus, met niet-gecodeerde indicatie van de talen die met de tolkkanalen zijn geassocieerd. 
Besturing voor max. 3 tolkenposten per cabine. Kan half-verzonken ingebouwd worden. Plaatselijke voeding18-36 V DC.

Tolkposten

stemming ja ja nee

MODEL K-DVB340-D  /  K-DVB320-P K-DVB330-D / K-DVB330-P K-DVB320-D / K-DVB320-P

display ja ja nee

kanaalkeuzeschakelaar ja nee nee

microfoon vast, zwanenhals, elektret, 50 cm lang

montage tafel / kan half verzonken worden ingebouwd met optionele accessoire AC501.

afmetingen (LxHxD) 155 x 20-60 x 105 mm

 Samenvatting van de technische kenmerken van de tafelmicrofoon voeten AULA

Microfoonvoeten voor inbouw

K-DVP362-D
Inbouw deelnemerspost voor discussie - systeem AULA. Elektret microfoon met zwanenhals van 50 cm met lichtring die de 
spraakkfunctie aangeeft. Toets waarmee het woord wordt gevraagd. 2 jack chassisdelen van 3,5 mm voor luisterfunctie via 
hoofdtelefoon. De deelnemerspost moet worden aangesloten op een audio dual interface  K-DVI352. Deze post is compatibel 
met elke andere centrale unit van het systeem Aula.

K-DVP360-D
Inbouw deelnemerspost met display en stemtoetsen – systeem AULA. Elektret microfoon met zwanenhals van 50 cm met 
lichtring die de spraakkfunctie aangeeft. Drie stemtoetsen JA/NEE/ONTHOUDING, toets waarmee het woord gevraagd wordt. 
LCD display met verlichting met aanwijzingen voor de conferentie en het stemmen. Registratie van de aanwezigen met 
systeem “touch memory” (alleen met software voor PC). 2 jack chassisdelen van 3,5 mm voor luisterfunctie via hoofdtelefoon. 
De deelnemerspost moet worden aangesloten op een audio interface voor stemming K-DVI350. Deze post is compatibel met 
de centrale units K-DVC310, K-DVC311 en K-DVC312 - systeem Aula.

K-DVP360-P
Inbouw voorzitterspost met display en stemtoetsen – systeem AULA. Elektret microfoon met zwanenhals van 50 cm met 
lichtring die de spraakkfunctie aangeeft. Drie stemtoetsen JA/NEE/ONTHOUDING, spraaktoets en prioriteitstoets met de 
functies voor activering/prioriteit/stemmingen. LCD display met verlichting met aanwijzingen voor de conferentie en het 
stemmen. Registratie van de aanwezigen met systeem “touch memory” (alleen met software voor PC). 2 jack chassisdelen 
van 3,5 mm voor luisterfunctie via hoofdtelefoon. De voorzitterspost moet worden aangesloten op een audio interface K-
DVI350. Deze post is compatibel met de centrale units K-DVC310, K-DVC311 en K-DVC312 -  systeem Aula.

nieuw
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Microfoonvoeten voor inbouw

stemming ja ja nee

MODEL K-DVP361-D  /  K-DVP361-P K-DVP360-D / K-DVP360-P K-DVP362-D

display ja ja nee

kanaalkeuzeschakelaar ja nee nee

microfoon vast, zwanenhals, elektret , 50 cm lang

montage Inbouw. Bij het paneel zijn 1 m lange platte kabels inbegrepen voor aansluiting op interface

afmetingen (L x H x D) 155 x 20-60 x 105 mm

Samenvatting van de technische kenmerken van de inbouwmicrofoonvoeten AULA

K-DVP361-D
Inbouw deelnemerspost met display, stemtoetsen en keuzeschakelaar tolkkanalen – systeem AULA. Elektret microfoon met zwanenhals 
van 50 cm met lichtring die de spraakkfunctie aangeeft. Keuzeschakelaar aantal te beluisteren kanalen – vanaf kanaal 0 (floor) tot het 
max aantal in de centrale unit ingestelde kanalen. Drie stemtoetsen JA/NEE/ONTHOUDING, toets waarmee het woord gevraagd wordt. 
LCD display met verlichting met aanwijzingen voor de conferentie, het stemmen en de vertaling. Registratie van de aanwezigen met 
systeem “touch memory” (alleen met software voor PC). 2 jack chassisdelen van 3,5 mm en volumeregelaar voor luisterfunctie via 
hoofdtelefoon. De deelnemerspost moet worden aangesloten op een audio interface voor vertaling K-DVI351. Voor de complete werking 
van de deelnemerspost moet de centrale unit K-DVC312 worden gebruikt.

K-DVP361-P
Inbouw deelnemerspost met display, stemtoetsen en keuzeschakelaar tolkkanalen – systeem AULA. Elektret microfoon met zwanenhals 
van 50 cm met lichtring die de spraakkfunctie aangeeft. Keuzeschakelaar aantal te beluisteren kanalen – vanaf kanaal 0 (floor) tot 
het max aantal in de centrale unit ingestelde kanalen. Drie stemtoetsen JA/NEE/ONTHOUDING, toets voor prioriteit en toets waarmee 
het woord gevraagd wordt. LCD display met verlichting met aanwijzingen voor de conferentie, het stemmen en de vertaling. Registratie 
van de aanwezigen met systeem “touch memory” (alleen met software voor PC). 2 jack chassisdelen van 3,5 mm en volumeregelaar 
voor luisterfunctie via hoofdtelefoon. De voorzitterspost moet worden aangesloten op de audio interface voor vertaling K-DVI351. Voor 
de complete werking van de voorzitterspost moet de centrale unit K-DVC312 worden gebruikt.

K-DVI352
Audio interface voor discussie - systeem AULA. Unit voor de besturing en audiointerface voor de verbinding van max 2 inbouwposten model 
K-DVP362-D

K-DVI350
Audio interface voor het stemmen - systeem AULA. Unit voor de besturing en audiointerface voor de verbinding met 1 inbouwpost model
K-DVP360-D en K-DVP360-P.

K-DVI351
Audio interface voor vertaling - systeem AULA. Unit voor de besturing en audiointerface voor de verbinding met 1 inbouwpost model
K-DVP361-D en K-DVP361-D.

K-DVP363
Paneel voor kanaalkeuze – systeem AULA Voor inbouw in arm-/rugleuning van stoelen. Wordt alleen geactiveerd als de stekker van een 
hoofdtelefoon is aangesloten.  Regelaar kanaal +/- voor selectie van doeltaal. Volumeregelaar.  RJ45 aansluiting. Paneel in zelfdovende ABS, 
grijs.

K-DVP369
Luidsprekerpaneel 3 W voor inbouw – systeem AULA, met vlak front,. Aansluiting mogelijk op een inbouwpaneel serie Aula, model
K-DVP360-D, K-DVP360-P, K-DVP362-D, K-DVP361-D en K-DVP361-P

interface (verplicht) K-DVI351 K-DVI350 K-DVI352

nieuw

nieuw

nieuw
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Systeemaccessoires

K-DVC306
Extra voedingsunit op de lijn. Zorgt voor de voeding van de microfoonvoeten, waardoor het AULA systeem het aantal door de centrale units  K-DVC310, K-DVC311, K-DVC312 
bestuurde microfooneenheden kan uitbreiden. Automatische inschakeling bestuurd door centrale unit Aula. Voeding 230 V AC.

K-DVM385
Dynamische handmicrofoon  met toets waarmee het woord kan worden gevraagd en lichtindicator. Hiervoor is 1 K-DVI352 nodig. 
Heeft dezelfde functies als de K-DVB320-D.

K-AC301
Splitter voor vertakking van de hoofdlijnen van het Aula systeem. Lijnverdubbelaar  (1 ingang en 2 uitgangen), in metalen houder 
met bevestigingsgaten. Bekabeling parallel met platte connectoren. Afmetingen 60x25x40mm (LxHxD).

K-AC303   Set 5 optionele lijnafsluitingen. Kit 5 eindelijn units

AC305   10 windkappen voor microfoon

K-DVI358
Analoge audio interface - systeem AULA. Extractie van tolkkanalen aanwezig op het Aula-systeem voor gebruik voor externe systemen. Gebalanceerde lijnsignalen omzetting van 
8 kanalen D/A. Rackmontage (I HE)

Kabels

CV301-C Kabel met connector, 1,5 m lang.  Aansluitkabel Aula-systeem, drie paar, elk paar afgeschermd, 9-polige DB connector. Extraflexibele mantel, donkergrijs.

CV305-C Kabel met connector, 5 m lang.  Aansluitkabel Aula-systeem, drie paar, elk paar afgeschermd, 9-polige DB connector. Extraflexibele mantel, donkergrijs.

CV310-C Kabel met connector, 10 m lang.  Aansluitkabel Aula-systeem, drie paar, elk paar afgeschermd, 9-polige DB connector. Extraflexibele mantel, donkergrijs.

CV320-C Kabel met connector, 20 m lang.  Aansluitkabel Aula-systeem, drie paar, elk paar afgeschermd, 9-polige DB connector. Extraflexibele mantel, donkergrijs.

31/140   Meerpolige kabel voor verlenging van aansluiting Aula-systeem.

AC304   Paar connectoren m+f  voor Aula-systeem Voor kabel 31/135-GR.

K-SWPC
Set-up van het systeem, besturing van microfoons (activering/uitschakeling van microfooneenheden van het systeem vanaf PC), 
database deelnemers (met volgordelijst sprekers), stemming (controle aanwezigen, geheime/niet-geheime stemming, formule 
voor berekening van de meerderheid), afdrukken van stemresultaat (met datum/tijd/volgorde van dag/quorum/berekende 
meerderheid), lijst stemgerechtigden onderverdeeld naar voorkeur, eindresultaat. Geheugenopslag Rapport. Besturing en regie 
vanaf PC voor video-opname TVCC. Monitor met minimumresolutie scherm 800x600 pixel.

Software versie “BASE” voor systemen met centrale units K-DVC311 en K-DVC312
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K-SWDS
Software “PRO” AULA systeem  Weergave op display (iconen van de microfooneenheden grafisch en geografisch in het 
systeem weergegeven).  Menu op lijn, set-up van het systeem, besturing van microfoons (activering/uitschakeling van 
microfooneenheden), database deelnemers (met volgordelijst sprekers), stemming (controle aanwezigen, geheime/niet-
geheime stemming, formule voor berekening van de meerderheid), afdrukken van stemresultaat (met datum/tijd/volgorde 
van dag/quorum/berekende meerderheid), lijst stemgerechtigden onderverdeeld naar voorkeur, eindresultaat. Geheugenopslag 
Rapport. Besturing, instelling en regie vanaf PC voor video-opname TVCC. Monitor met minimumresolutie scherm 1024x768 
pixel.

Software versie “PRO” voor systemen met centrale units K-DVC311 en K-DVC312

Opname aanwezigen

K-AC300
10 badges opname aanwezigen en rechten per persoon (aanwezigheid met/zonder stemrecht). Technologie “touch-memory”. Pro-
grammering met  K-AC302 en PC.

K-AC302
Programmeerdunit badge “touch-memory” voor PC en CD voor installatie van het programma.

Displays zaal

XK-DVT301
Alfanumeriek display met leds. Weergave van stemresultaat, met totaal aantal voorstemmen (groen), totaal tegenstemmen (rood) en totaal onthoudingen (geel). Real-time 
verwerking van tussenkomst. Bij aansluiting op het systeem met software van de Aula serie, kunnen er korte berichten (max 16 lettertekens) door de operator worden verstuurd. 
Wandmontage mogelijk. Afmetingen (LxHxD) 1630x200x130 mm

XK-DVT310
Alfanumeriek bord met 5 2-cijfer displays. Weergave van het stemresultaat, met som van aantal voorstemmen, som van tegenstemmen en som van onthoudingen, totaal aantal 
stemmers, totaal aantal stemgerechtigde deelnemers. Real-time verwerking van tussenkomst. Bij aansluiting op het systeem met software van de Aula serie, kunnen er korte 
berichten (max 16 lettertekens) door de operator worden verstuurd. Wandmontage mogelijk. Afmetingen (LxHxD) 1630x200x130 mm

XK-DVGNNN
Geografisch display. Tweekleuren LEDs rood, groen en geel (geel= rood+groen), voor Aula 
systeem met max 50 deelnemersposten. Geeft de voorkeuren bij niet-geheime stemming aan 
(JA/NEE/ONTHOUDING), of indicatie van aantal stemmers bij geheime stemming. Exclusief 
aansluitkabels. Wandmontage mogelijk. Afmetingen (LxHxD) 1200x800x120 mm
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Automatische video-opname van de spreker

XK-DVD300  Telecamera speed-dome TVCC voor het Aula systeem. Stelt zich automatisch in op spreker. Bevestiging aan plafond of op plateaus aan de wand (niet 
inbegrepen).

XK-DVD301  Systeem voor video-opname van de spreker. 1 telecamera en firmware van de centrale unit Aula. Heeft een voeding nodig voor telecamera (niet inbegrepen).

XK-DVD304  Video matrixmixer. 4 telec. I/O video: 4/2 BNC (prg pre), 4 klemmenstroken voed. 24 VAC en data RS485. SW PC Aula.TVCC niet inbegrepen. 230 VAC (2 HE)

XK-DVD308  Video matrixmixer. 8 telec. I/O video: 8/2 BNC (prg pre), 8 klemmenstroken voed. 24 VAC en data RS485. SW PC Aula .TVCC niet inbegrepen .230 AC.(2 HE)

Tabel telecamera’s / systeem

XK-DVD301 TVCC speed-dome en chipset voor integratie 1 1

CODE BESCHRIJVING N.TELECAMERA’S AANTAL

XK-DVD304

XK-DVD300

Rack unit met chipset voor integratie en omschakeling  video-uitgang voor 4 ingangen TVCC

TVCC speed-dome
2 à 4

1

2 à 4

XK-DVD308

XK-DVD300

Rack unit met chipset voor integratie en omschakeling  video-uitgang voor 8 ingangen TVCC

TVCC speed-dome
5 à 8

1

5 à 8

Aansluitschema’s

NB: als alternatief op kit XK-DVD301
Voor systemen met een telecamera, kan de chipset voor besturing (Cod. K-SWDC) los van de telecamera worden aangeschaft (Cod. XK-DVD300): hierdoor is eventueel gebruik 
van andere telecamera’s dan de XK-DVD300* mogelijk.

*Raadpleeg Red Star Electronics voor een lijst van telecamera’s die op het Aula systeem gebruikt kunnen worden.

K-DVC305

35/40 deelnemers
1 voorzitter

Audio

Audio

CV3NN-B

K-AC301

Legenda:
1  Centrale voedingseenheid K-DVC305
2  Voorzitterspost K-DVB320-P (tafel)    K-DVB362-D+K-DVI352 (inbouw)
3  Deelnemerspost K-DVB320-D (tafel)    K-DVB362-D+K-DVI352 (inbouw)
4  Opnameapparaat of    5  Actieve zaalluidsprekers of geluidsversterker

Schema klein systeem Aula Light K-DVC305

Aansluitschema inbouw (algemeen)

CV3NN-B CV3NN-B CV3NN-B

Legenda:

1  Centrale voedingseenheid K-DVC305, K-DVC310, K-DVC311
2  Post met stemmingsfunctie K-DVP360-P/-D + K-DVI350
3  Post met discussiefunctie K-DVP362-D + K-DVI352 (fino a due)
4  Microfoon met LED verzoek om K-DVM385
    het woord te verlenen
5  Inbouwluidspreker (optioneel) K-DVP369
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Aansluitschema’s

Audio

Audio

CV3NN-B

Legenda:

1  Centrale voedingseenheid K-DVC310

2  Voorzitterspost K-DVB320-P (tafel)
 K-DVB362-P+K-DVI352 (inbouw)

3  Deelnemerspost K-DVB320-D (tafel)
 K-DVB362-D+K-DVI352 (inbouw)

4  Mixer

5  Eindversterker

6  Zaalluidsprekers

7  Opnameapparaat

8  Dynamische microfoon

9  Draadloze microfoond

Schema systeem Aula DVS300 K-DVC310

Audio

Audio

K-DVC310
                  249 deelnemers
                        1 voorzitter

Schema systeem Aula DVS300 K-DVC311

K-DVC311
                  249 deelnemers
                        1 voorzitter

Legenda:

 1   Centrale K-DVC311
 2   Voorzitterspost K-DVB320-P (tafel) K-DVB362-D+K-DVI352 (inbouw)
 3   Deelnemerspost K-DVB320-D (tafel) K-DVB360-D+K-DVI350 (inbouw)
 4   Mixer
 5   Eindversterker
 6   Zaalluidsprekers
 7   Opnameapparaat
 8   Dynamische microfoon
 9   Draadloze microfoons
 10  Computer
 11  Matrix video mixer XK-DVD304 of XK-DVD308
 12   Camera’s XK-DVD300
 13  LED matrix display  XK-DVD301 of XK-DVD310
 14  Geografisch display. XK-DVGnnn

Audio

CV3NN-B

RS485

RS485

RS485

Audio

RS232

Audio
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Aansluitschema’s

Simultaanvertaling
De voor een congres kenmerkende eigenschappen van het vertaalsysteem van Aula® zijn analoog aan die van de eerder 
beschreven systemen, met als extra gegeven de mogelijkheid voor de deelnemers om te kiezen tussen (maximaal) 7 talen die zij 
kunnen beluisteren, naast de originele taal van de spreker (floor); voor niet-actieve deelnemers zijn schakelpanelen beschikbaar 
die in de arm- of rugleuningen van de stoelen ingebouwd kunnen worden. Het hart van de vertaling bestaat uit de tolkenposten 
en de centrale unit kaart, die op elkaar aangesloten zijn volgens de regels van een standaard Ethernet 10Base-T, met toepassing 
van dezelfde componenten, zoals de kabels SFTP CAT5.

Centrale unit
K-DVC312

Voeten (tafel)
K-DVB340-P, K-DVB340-D

Voeten (inbouw)
K-DVP361-P + K-DVI351
K-DVP361-D + K-DVI351

Optioneel
Alfanumeriek display,
overzichtsdisplay,
PA-systeem, 

K-DVP361-D

K-DVB340-D

K-DVP361-D

K-DVC312

Mixer

K-DVB370-T

K-DVI358

K-DVP361-D K-DVP361-P

SWITCH

Eindversterker

Zaalluidsprekers
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CS2100 tafel microfoonvoet

CS2100
Centrale unit voor discussie en stemming - systeem CS2100  Automatische besturing tot 98 deelnemersposten (met/zonder stemmogelijkheid), notulistenposten en 2 voorzittersposten  
voor totaal 100 posten. Aansluiting van maximaal 4 CL2100 consoles en 5 displays. 6 RJ45 uitgangen voor cascadeverbindingen naar de posten/consoles/displays via CAT5 
SFTP afgeschermde kabel. Volumeregeling voor hoofdpost, MIC/AUX en TAPE ingang. De setup en de handelingen worden bestuurd  vanaf de console CL2100 en/of de op de PC 
geïnstalleerde software SWCS2.0 (apart te bestellen). Conferentiemodus: ‘handmatig’, ‘automatisch’ en ‘open’. Line-up om te spreken, toestemming om het woord te nemen verleend 
door operator (handmatig), of volgend op een vooraf ingestelde time-out (automatisch); de deelnemersposten krijgen het woord in volgorde van reservering. In een ‘open conferentie’  
hebben alle posten gelijktijdig de mogelijkheid om het woord te nemen. De voorzittersposten kunnen zich gelijktijdig met de deelnemers in het debat voegen door het gebruik van 
de functie ‘Conversation’ of ‘Priority’. Open  of geheime stemming. De SWCS2.0 software bestuurt de microfoons met een lijst van aanwezigen, print rapporten en regelt de volgorde 
van spreken, het stemmen, de agenda en de opname in een database van de onderwerpen waarover gestemd is (verbinding RS232). Het systeem moet worden geconfigureerd met 
tenminste één console of met de software. Kleur: zwart. Rackinbouw: 1HE 

centrale unit voor 
discussie en

stemming

B2100-P
Voorzitterspost voor discussie en stemming - systeem 

CS2100. Cardioïde elektret microfoon met  zwanenhals van 
50 cm, lichtring die toestemming tot spreken aangeeft en toets 

waarmee het woord gevraagd kan worden, prioriteit interruptie 
toets, die de voorzitter in de gelegenheid stelt in te breken in de 

discussie en een rood indicatielampje. Cascadeverbinding naar 
andere posten of de centrale unit via CAT5 SFTP afgeschermde kabel. 

Luidspreker volumeregelaars. 3 Toetsen voor stemmen met bevestiging 
en acceptatie leds, kapje voor privacy. Ingebouwde luidspreker, 1 3,5 

mm jackchassisdeel voor luisteren met koptelefoon, waarbij de 
luidspreker wordt uitgeschakeld, 2 RJ45 IN/OUT connectoren. 

Afmetingen (L x H x D): 114 x 436 x 200 mm.

B2100-D
Deelnemerspost voor discussie en stemming- systeem 

CS2100. Cardioïde elektret microfoon met zwanenhals 
van 50 cm lichtring die toestemming tot spreken aangeeft 

en toets waarmee het woord gevraagd kan worden. 
Cascadeverbinding naar andere posten of de centrale unit via 

CAT5 SFTP afgeschermde kabel. Luidspreker volumeregelaars, 3 
Toetsen voor stemmen met bevestiging en acceptatie leds, kapje 

voor privacy. Ingebouwde luidspreker, 1 3,5 mm jackchassisdeel 
voor luisteren met koptelefoon, waarbij de luidspreker wordt 

uitgeschakeld, 2 RJ45 IN/OUT connectoren.
Afmetingen (L x H x D): 114 x 436 x 200 mm.

B2100-S
Notulistenpost zonder stemmogelijkheid - systeem 

CS2100. Cardioïde elektret microfoon met  zwanenhals 
van 50 cm, lichtring die toestemming tot spreken 

aangeeft en toets waarmee het woord gevraagd kan 
worden. Als de post is geconfigureerd als notulistenpost kan 

deze op ieder moment inbreken in de discussie, alhoewel hij 
ondergeschikt is aan de prioriteit van de voorzitterspost. Indien 

de post is geconfigureerd als deelnemerspost heeft het dezelfde 
functies als de B2100-D, echter zonder stemmogelijkheid. 

Cascadeverbinding naar andere posten of de centrale unit via 
CAT5 SFTP afgeschermde kabel. Luidspreker volumeregelaars. 3 

Toetsen voor stemmen met bevestiging en acceptatie leds, kapje 
voor privacy. Ingebouwde luidspreker, 1 3,5 mm jackchassisdeel 

voor luisteren met koptelefoon, waarbij de luidspreker wordt 
uitgeschakeld, 2 RJ45 IN/OUT connectoren.

Afmetingen (L x H x D): 114 x 436 x 200 mm.

Operatorpost

CL2100
Operator console voor besturing en bediening – systeem CS2100. Beheer van de 
discussie, stemming en uit de wachtrij halen van een deelnemerspost. Indicatie 
voor  de status van iedere microfoon en de stemresultaten. Cascadeverbinding 
naar  andere posten of de centrale unit via CAT5 SFTP afgeschermde kabel. 
Programmering en besturing van het systeem, in plaats van of samen met het 
SWCS2.0 controle software voor PC. Het (meertalige) aan de achterzijde verlichte 
lcd scherm van de console laat het aantal microfoons zien dat geactiveerd 
is,  van de eerstvolgende in de wachtrij, en het aantal posten in de wachtrij. 
Na afloop van elke elektronische stemming worden op de console het aantal 
onthoudingen en het aantal stemmen voor en tegen de motie weergegeven.. 
Numeriek toetsenbord: 0-9. Toets voor het selecteren van de conferentie modus, 
toets voor het starten/beëindigen van de stemming, toets voor het doorgaan 
naar volgende onderwerp van discussie, toets voor het weergeven van het 
taalselectie menu, toets voor het selecteren van de lengte van bijdragen en het 
teruggaan naar het hoofdscherm. 2 RJ45 IN/OUT connectoren.
Afmetingen (L x H x D): 114 x 436 x 200 mm.

nieuw
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Kabels

CV2002    Kabel van 2 meter met connector, CAT5 SFTP, afgeschermd voor aansluiting op de microfoonvoeten/console/displays.

CV2005    Kabel van 5 meter met connector, CAT5 SFTP, afgeschermd voor aansluiting op de microfoonvoeten/console/displays.

CV2010    Kabel van 10 meter met connector, CAT5 SFTP, afgeschermd voor aansluiting op de microfoonvoeten/console/displays.

Software CS2100 Manager

SWCS 2.0
Software voor systeem CS2100 voor configuratie en besturing van de PC. De microfoons worden gecontroleerd door 
middel van weergave van de naam van de spreker met controle van in-/uitschakeling. Grafisch menu voor uitvoeren 
van de functies. Printen in groeps- of alfabetische volgorde. Uitdraai van namen bij het afroepen met gebruik van 
de aanwezigheidstoets. Configuratie van geheime of niet geheime stemming. Formule voor het berekenen van de 
meerderheid, afdruk en opslag van alle gegevens. Duur van bijdragen en stemming. Vaststelling van goedkeuren 
of afwijzen van een besluit. Installatie op Windows® XP-Professional®.. De software is beveiligd met de hardware 
sleutel die meegeleverd wordt.

Verlicht display CS2100 systeem

CT2001
Alfanumeriek display met vaste velden – systeem CS2100. Indicatie na afloop van de stemming van het 
totaal aantal stemmen voor, tegen en onthoudingen. Tijdens discussie ( behalve in geval van een “OPEN” 
conferentie) wordt op het display het identificatienummer van de microfoon van de spreker weergegeven, 
alsook het identificatienummer in de rij en het totaal aantal wachtenden. Cascadeverbinding naar de 
posten of naar de centrale unit met CAT5 SFTP afgeschermde kabel en 2 RJ45 IN/OUT connectoren.
Hoofdvoeding: 230 VAC. Veranderen van tekst in de geselecteerde taal mogelijk. Afmetingen (lxhxd): 
1050 x 500 x 40 mm.

Remote interface voor PC

CSIF2100
Interface voor PC. Met deze interface is het mogelijk  op afstand een PC (met de SWCS2.0 control software) te verbinden met het netwerk waaraan de microfoonposten van het 
CS2100 systeem zijn aangesloten. 2 RJ45 IN/OUT connectoren en 1 DB9 contact voor een RS232 seriële verbinding met de PC.

Stemmogelijkheid ja

Max. aantal microfoons 100

Set-up en besturing via console CL2100 en/of via PC met software

Mogelijke aansluitingen tot 5 displays CT2001 en tot 4 bedieningsconsoles CL2100

RJ45 lijnen/aansluitingen 6

Montage tafel/19” rack (1 HE)

Audio-uitgangen 1 XLR line (1V) en 1 RCA TAPE uitgang voor opname

Seriële uitgang 1 RS232 uitgang voor PC

Voeding 230 /117 VCA  ± 10% 50/60 Hz

Audio-ingangen 1MIC-, 1 RCA- , 1 AUX- ingang

Samenvatting technische kenmerken van het CS2100 systeem

CONFERENTIESYSTEMEN - SERIE CS2000
Systeem CS2100
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Eindversterker
Zaalluidsprekers

Draadloze microfoon

Opnameapparaat

Centrale unit CS2100

PC

deelnemers met
stemmogelijkheid

B2100-D

Interface voor PC
CSIF2100

verlicht display
CS2100

deelnemers met
stemmogelijkheid

B2100-D

deelnemers met
stemmogelijkheid

B2100-D

deelnemers met
stemmogelijkheid

B2100-D

deelnemers met
stemmogelijkheid

B2100-D

deelnemers met
stemmogelijkheid

B2100-D

deelnemers/notulisten
zonder stemmogelijkheid

B2100-S

Voorzitters
B2100-P

deelnemers met
stemmogelijkheid

B2100-D

deelnemers met
stemmogelijkheid

B2100-D

Voorzitters
B2100-P

Operatorpost
CL2100

deelnemers met
stemmogelijkheid

B2100-D

deelnemers met
stemmogelijkheid

B2100-D

deelnemers met
stemmogelijkheid

B2100-D

deelnemers met
stemmogelijkheid

B2100-D

deelnemers met
stemmogelijkheid

B2100-D

deelnemers met
stemmogelijkheid

B2100-D

deelnemers met
stemmogelijkheid

B2100-D

deelnemers met
stemmogelijkheid

B2100-D

deelnemers/notulisten
zonder stemmogelijkheid

B2100-S

Dynamische microfoon
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CS2080 centrale unit voor discussie

CS2080
Centrale unit voor open discussie systeem CS2080.  Automatische besturing van maximaal 80 microfoonvoeten, 4 RJ45 uitgangen voor cascadeverbinding naar de posten via 
CAT5 SFTP afgeschermde kabel. Algehele volumecontrole van de posten en de MIX/AUX- en TAPE- ingangen. Directe activering van de posten in de OPEN CONFERENCE modus. 
Voorzitterspost met prioriteit, XLR ingang voor een plaatselijke microfoon (optioneel gebalanceerde lijn of draadloos microfoonsysteem), TAPE en XLR uitgangen voor versterking van 
een PA systeem. Kleur: zwart.  Rackinbouw: 1 HE. 

CS2080 tafelmicrofoonvoeten systeem

B2080-D
Deelnemerspost voor open discussie - systeem CS2080. 

Cardioïde elektret microfoon met zwanenhals van 50 
cm lichtring die toestemming tot spreken aangeeft. 

Cascadeverbinding naar andere posten of de centrale unit via 
CAT5 SFTP afgeschermde kabel. Vrijheid van spreken tijdens 

de discussie, ingebouwde luidspreker om andere sprekers te 
beluisteren. Ingebouwde luidspreker, 1 3,5 mm jackchassisdeel 
voor luisteren met koptelefoon, waarbij de luidspreker wordt 

uitgeschakeld, 2 RJ45 IN/OUT connectoren.
Afmetingen (L x H x D): 114 x 436 x 200 mm.

B2080-P
Voorzitterspost voor open discussie - systeem CS2080. 

Cardioïde elektret microfoon met  zwanenhals van 50 
cm, lichtring die toestemming tot spreken aangeeft. 

Cascadeverbinding naar andere posten of de centrale unit via 
CAT5 SFTP afgeschermde kabel. Vrijheid van spreken met tijdelijke 

uitsluiting van alle actieve posten dankzij de “PRIORITY”  functie, 
3,5 m mono jackchassisdeel voor koptelefoons om de luidspreker uit 

te schakelen, 2 RJ45 IN/OUT connectoren.
Afmetingen (L x H x D): 114 x 436 x 200 mm.

Kabels

CV2002    Kabel van 2 meter met connector, CAT5 SFTP, afgeschermd, voor aansluiting op de microfoonvoeten/console/displays.

CV2005    Kabel van 5 meter met connector, CAT5 SFTP, afgeschermd, voor aansluiting op de microfoonvoeten/console/displays.

CV2010    Kabel van 10 meter met connector, CAT5 SFTP, afgeschermd, voor aansluiting op de microfoonvoeten/console/displays.

Stemmogelijkheid neen

Max. aantal microfoons 80

RJ45 lijnen/aansluitingen 4

Montage tafel/19” rack (1 HE)

Audio-uitgangen 1 XLR line (1V) en 1 RCA TAPE uitgang voor opname

Voeding 230 Volt  ± 10% 50/60 Hz

Audio-ingangen 1MIC- , 1 TAPE-ingang,  2 AUX ingangen

Samenvatting technische kenmerken van het CS2080 systeem



Systeem CS2080 - Bedradingsschema
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Eindversterker

Zaalluidsprekers

Draadloze microfoon

Opnameapparaat

Centrale unit CS2080

deelnemers
B2080-D

Voorzitters
B2080-P

Dynamische microfoon

deelnemers
B2080-D

deelnemers
B2080-D

deelnemers
B2080-D

deelnemers
B2080-D

deelnemers
B2080-D

deelnemers
B2080-D

deelnemers
B2080-D

deelnemers
B2080-D

deelnemers
B2080-D

deelnemers
B2080-D

deelnemers
B2080-D

deelnemers
B2080-D

deelnemers
B2080-D

deelnemers
B2080-D
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TOEPASSING INSTALLATIES

KLEINE ONDERNEMING,
WERKPLAATS, AUTODEALER

• Aankondigingen
• Algemeen omroepbericht
• Achtergrondmuziek
• Geschikt voor ruimte met verlaagd plafond
• Tussen de 1.000 en 1.500 m2 totaal

1 stuk  B701-M312
 Microfoon op voet

6 stuks C58/6-TB
 Plafondluidspreker van 6 W, aangesloten op 3 W

3 stuks TR30-TW
 Aluminium hoornluidspreker van 30 W,
 aangesloten op 10W

4 stuks  C55
 Drukkamerluidspreker van 20 W, aangesloten op 10 W

1 stuk PA312-MP3
 Tuner/CD-speler met versterker
 van 120 W

Bedradingsschema

B701-M312
PA312 - MP3

TR30-TW
buitenzone

C58/6-TB
kantoren

C55
werkzones

werkzones

buitenzone

kantoren

BARS, WINKELS

• Aankondigingen
• Algemeen omroepbericht
• Achtergrondmuziek
• Geschikt voor ruimten met of zonder 

verlaagd plafond
• Tussen de 200 en en de 300 m2 totaal

werkzones

zone Klanten

to
o
n
b
a
n
k

1 stuk  B701-M312
 Microfoon op voet

6 stuks C93/16-T
 2-weg Luidspreker, 16 W

3 stuks C36/6-T
 Wand-/plafondluidspreker, “Candy” 6 W

1 stuk PA312-MP3
 Tuner/CD-speler met versterker
 van 120 W

Toegepaste producten

Bedradingsschema

B701-M312 PA312 - MP3

C36/6-T
werkzones C93/16-T

zone klanten

Toegepaste producten



TOEPASSING INSTALLATIES

SUPERMARKT

• Aankondigingen
• Algemene omroepberichten vanaf microfoon
• Omroepberichten vanaf telefooncentrale
• Achtergrondmuziek
• Geschikt voor ruimte met verlaagd plafond
• Tussen de 700 en 900 m2 totaal

1 stuk  B701-M312
 Microfoon op voet

19 stuks C57-TB
 Plafondluidspreker 6 W

1 stuk TL12-E
 Volumeregelaar 12- W

1 stuk PA312-MP3
 Tuner/CD-speler met versterker
 van 120 W

Bedradingsschema

B701-M312 PA312 - MP3

Telefooncentrale

C57-TB
opslag

C57-TB
zone klanten

opslag zone Klanten

kantoor

RESTAURANT

• Aankondigingen
• Algemene omroepberichten vanaf microfoon
• Draadloze microfoon voor entertainment
• Achtergrondmuziek
• Geschikt voor ruimte met verlaagd plafond
• Tussen de 800 en en de 1.000 m2 totaal

1 stuk  B711
 Microfoon op voet met voorversterker

21 stuks C53/10-T
 Plafondluidspreker 10 W

1 stuk R850 + MA855
 Draadloze microfoon UHF

1 stuk P8085-B
 CD-speler

1 stuk AX5524
 Mengversterker 240 W

1 stuk AW5512
 Eindversterker 120 W

Toegepaste producten

Bedradingsschema

Toegepaste producten

opslag

kassa’s

TL10

zaal

bar

B711
P8085-B

C53/10-T
bar

C53/10-T
zaalR850 + MA855

AX5524

AW5512



TOEPASSING INSTALLATIES

SCHOOL

• Aankondigingen
• Algemene omroepberichten vanaf microfoon
• Geschikt voor ruimten met of zonder 

verlaagd plafond
• Gangen
• Autonoom geluidssysteem
• Boodschappenmachine

1 stuk  B711
 Microfoon op voet met voorversterker

1 stuk DMG9016
 Boodschappenmachine

9 stuks C58/6-TB
 Plafondluidspreker van 6 W

3 stuks C36/6-T
 Wand-/plafondluidspreker, “Candy” 6 W

4 stuks C82/10-T
 2-weg Luidspreker, 10 W

4 stuks C48/6-2T
 Tweeweg sound projector 6 + 6 W

1 stuk AX5524
 Mengversterker 240 W

1 stuk TL50-E
 Volumeregelaar 50 W

B701-P
schooldirectie

            DMG9016
boodschappenmachine

C48/6-2T
gangen

C82/10-T
laboratorium

toilet

laboratorium

schooldirectie

Toegepaste producten

aula

Bedradingsschema

C36/6-T
klaslokalen

C58/6-TB
aula,

schooldirectie,
secretariaat,

toilet

Autonoom systeem aula
• Weergave van gesproken woord
• Draadloze microfoon voor spreker
• Gelijkmatige geluidsweergave voor de gehele luisterzone
• 400 m2

2 stuks  C430-T
 Klankzuil 30 W

1 stuk AX5509
 Mengversterker 90 W

1 stuk R850 + MA855
 Draadloze microfoon UHF

1+1  stuk M936+B116
 Dynamische microfoon met tafelvoet

C430-T
aulaM936+B116

MA855+R850

Bedradingsschema

AX5524

AX5509

AX5509



TOEPASSING INSTALLATIES

• Aankondigingen
• Algemene omroepberichten vanaf microfoon
• Omroepbericht voor geselecteerde zones
• Achtergrondmuziek

WINKELCENTRUM
• Geschikt voor ruimten met of zonder 

verlaagd plafond
• Gangen
• Automatische weergave vooraf opgenomen 

bericht

1 stuk  B711/6
 Voorversterkte microfoonvoet met selectietoetsen voor 6 zones

15 stuks C68/6-T
 Plafondluidspreker 6 W (3 W)

18 stuks C68/12-T
 Plafondluidspreker 12 W (6 W)
33 stuks CG68 Grille + 33 stuks AC960 Set montageveren

4 stuks C82/10-T
 2-weg Luidspreker, 10 W

2 stuks TR30-TW
 Aluminium hoornluidspreker van 30 W

1 stuk P8085-B
 CD-speler

1 stuk P8084
 Stereo tuner AM/FM

1 stuk P8036
 Schakelunit voor selectieve omroep en muziek

1 stuk DMG9016
 Boodschappenmachine

1 stuk AW5524
 Eindversterker gesproken bericht, 240 W

Toegepaste producten
1 stuk AW5524
 Eindversterker muziek 240 W

1 stuk TL50-E
 Volumeregelaar 50 W

Begane grond Eerste etage

Bedradingsschema

P8085-B

DMG9016

P8084
B711/6

P8036

AW5524

AW5524 TL50

zone 1

zone 2

zone 3

zone 4

zone 5

zone 6

winkel

winkel

winkel

winkel

winkel

toilet

Kinderzone

winkel

winkel

winkel

winkel

winkel

winkel

winkel

winkel

bank

post
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IMPORTEUR VOOR DE BENELUX:
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