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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

TALEVARSLINGSANLÆG
UniCompact Matrix
UniCompact Matrix er et alt-i-en skalerbart EN54-16 
certificeret talevarslingssystem med EN54-4 certifi-
ceret ladekredsløb.

Anlægget kan enten opdeles i 2 til 18 zoner zone 
med redundant højttalerlinje og backupforstærker. 

Samlet belastning i A/B mode er 500W, og 1000W i 
MSL mode 100V på redundant højttalerlinje (A + B). 
Systemet har impedans overvågning af højttaler-
kredsene og kræver derfor ikke en linjeendemod-
stand. (EOL)

Frontpanelet er udstyret med en overvåget PTT 
nød-mikrofon samt meddelelsestaster- og navigati-
onstaster.

Anlægget kan bestykkes med 2-6 digitale forstær-
kere og 1-3 kredskort
		UniCompact Matrix 6/2 er bestykket med 2 for-

stærkere, 1 kredskort og 12 højttalerkredse
		UniCompact Matrix 6/4 er bestykket med 4 for-

stærkere, 2 kredskort og 24 højttalerkredse
		UniCompact Matrix 6/6 er bestykket med 6 for-

stærkere, 3 kredskort og 36 højttalerkredse

Centraler kan kobles i netværk via CAN-bus hvorpå 
også zone og brandmandsmikrofoner monteres. 
CAN loopet er fuldt redundant. Der kan tilsluttes op 
til 42 centraler i netværk. 

Centralen opsættes og programmeres via PC.

Anlægget er til vægmontering, og der er plads til 
batterierne i anlægget ved 30 timers stand-by.
Er der krav om 72 timers standby anvendes ekstra 
batterikabinet hvori alle batterierne placeres.

System kapacitet 
		UniCompact Matrix har 2-18 zone A/B, 12-36 højt-

taler kredse. Der kan tilsluttes op til 32 ekstern 
mikrofon. Centralen har en effekt på 500/1000W 
+ (1000 W via effektudvidelsesmodul).

Teknisk data

		2 til 18 zoner.

		Højttaler kredse: 12, 24 eller 
36 stk.

		Mikrofoner: 36 stk. ekstern.

		Netværk: Op til 42 anlæg.

		Batteri: 48V DC 4 blokke PB. 

		Effekt: 500 W A/B  
1000W MSL (kan udvides til 
2000W).

		DSP-baseret arkitektur i fuld 
kvalitet med digital lyd  
32 Mb/16 min.

		Indbygget EN54-4 strøm-
forsyning og batterier.

		8 meddelelser til generelle 
formål.

		8 stemmealarmbeskeder 
(overvågede indgangs-
udløsere).

		8 fuld programmerbare 
relæer til out-put. 

		6 audio in-put

		Baggrundsmusikinput.

		Ethernet.

		Anlægget vejer 22 kg.
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Tilbehør til UniCompact Matrix systemet

		Mikrofoner 
Brandmandsmikrofon 
Zonemikrofon 16 zoner 
Zonemikrofon 32 zoner

		Højttalere 
Alle højttalere i sortimentet passer til UniCompact Matrix systemet

		Netværksstik

		Brandtryk - orange

Tilbehør - Alle højttalere i 
sortiment

Tilbehør - Zonemikrofon

Tilbehør - Brandmandsmikrofon

Principdiagram

PPT nød-mikrofon i frontpanel Plads til batteri i kabinettet


